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Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty 

 

 
 
 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 
 
 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 69. aukci v Brně 
 

30. května 2010 od 11 hodin 
 
 

Místo konání 

VÝSTAVNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI 
AAA s.r.o. Jílová 2, Brno 

 
 
 

Předaukční prohlídka v místě konání aukce 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  10 - 17  hod. 

NEDĚLE  9 - 11  hod. 

 
 
 

Kontakt 

Jílová 2, 639 00 BBRRNNOO, tel. 543 213 482, fax 543 330 362, info@aukcnidum.cz 

Českobratrská 19, 702 00 OOSSTTRRAAVVAA, tel. 596 127 199 

Vinohradská 38, 120 00 PPRRAAHHAA, 224 323 218, 224 322 418 
fax 224 325 307, galerie.aukce@seznam.cz 
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 
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MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

V PRODEJNÁCH MŮŽETE OBRAZY, ŠPERKY, PORCELÁN, SKLO atd. PŘÍMO ZAKOUPIT  

či ZADAT DRAŽENÍ NA NAŠICH AUKCÍCH I BEZ VAŠÍ PŘÍMÉ ÚČASTI NA AUKCI FORMOU ZADÁNÍ LIMIT Ů  

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

TELEFONICKÉ SPOJENÍ BEREME U POLOŽEK S VYVOLÁVACÍ CENOU NAD 5 000 KČ, LIMITY BEZ OMEZENÍ 

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

UDĚLEJTE SI RADOST NÁKUPEM NA NAŠICH AUKCÍCH NEBO NAOPAK NABÍDN ĚTE DO NAŠICH AUKCÍ 

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 
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BAJKY STARÉHO ČIPU 
 
 

34 Bajka o poměrech 
 

Jedna strana děsně nadávala na poměry. Ani trochu neměla poměry ráda. Říkala, že všechno je svinstvo. 
Neměla ráda poměry ve veřejném ani v rodinném životě, nenáviděla politické, hospodářské, povětrnostní, výrob-
ní i kompresní poměry. Neměla ráda také poměry v matematice, což bylo o to podivnější, že se jednalo o stranu 
pravoúhlého trojúhelníka. To, že by měla být v nějakém poměru k druhé straně (např. tangens) nebo k přeponě 
(např. sinus), ji ani nenapadlo. 

Když trojúhelník se stranou, jež naprosto nerespektovala poměry, objevil jeden žák prvního ročníku 
gymnázia, strhla se strašná mela. Protože, co neplatí v jednom případě, jako by neplatilo nikdy, začala se celá 
matematika hroutit jako domeček z karet*. U nepřátel matematiky to vzbudilo nezřízenou radost, ovšem jen do té 
doby, než jim vysvětlili, že to znamená zhroucení celého našeho světa. 

Naštěstí, než se všechno zhroutilo, přišel žák prvního ročníku gymnázia na to, že trojúhelník s dotyčnou 
stranou je z úplně jiného vesmíru, a tudíž jeho názor na naše poměry (na tangens a sinus obzvláště) není vůbec 
podstatný. 

 
Naučení: Je příjemné, když o poměrech nerozhoduje stanovisko jedné strany. 
* Domeček byl zřejmě vybudován z karet, tj. mořských želv. Existují čtyři druhy karet: kareta obrovská (Chelo-
nia mydas), kareta obecná (Caretta caretta), kareta pravá (Eretmochelys imbricata), kareta zelenavá (Lepidoche-
lys olivacea). Který druh byl na domeček použit, není jasné (pozn. autor). 
. 
 
 

35 Povznesení stolů 
 

Stoly měly v rámci cyklu „Povznesení stolů na evropskou úroveň“ přednášku o historii, kráse a důleži-
tosti rodinných stolů. 

Lektorem byl sám vedoucí odboru rodinné pospolitosti, do funkce nedávno jmenovaný nejvyšším kance-
lářským stolem. Přednášející poměrně nezáživně líčil, jak rodinný stůl býval nejdůležitější součástí rodinného 
majetku, jak jej při požárech zachraňovali jako první, jak se u takového stolu scházeli, pokud zrovna nehořelo, 
členové rodiny a vyprávěli si, modlili se, drali peří, někdy dokonce i jedli, a jak takový stůl zajišťoval rodinnou 
pospolitost. 

 „Je to všechno hezké,“ řekl posléze karetní stolek zahradnímu stolu. „Jenom ale nechápu, proč to 
všechno, co se týká krásy, soudržnosti a pospolitosti rodiny nám tady vypráví právě pitevní stůl?“ 

 „To bych rozhodně nerozpitvával,“ zašeptal zahradní stůl. Předtím se pozorně rozhlédl kolem.  
 „Rozumím, rozumím,“ řekl karetní stolek chvatně a zmateně, protože ve skutečnosti nerozuměl ničemu. 

Víckrát se o už tom nezmínil a celý kurz absolvoval na výtečnou. 
 

Naučení: Rozhodování od stolu, byť bylo o stolu, nemusí být srozumitelné ani stolu. 

 
 

 
 
BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením)  

 
JIŘÍ PEŠKA (13. 6. 1942 - 18. 1. 2009) 
matematik, softwarový expert, humorista  

 
 
 
 

Bajky postupně publikujeme v aukčních katalozích od 93. ostravské a 61. brněnské aukce 
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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, 639 00 Brno na žádost vlastníků dražených 
předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

(Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, 
která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna 
provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) 

II.  Obecná ustanovení 

1.  Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení 
identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními in-
stitucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Dražitelem může být pouze člen klubu dražitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 
členem klubu. Členem klubu dražitelů může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-
lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník může přijmout pověření 
dražit od třetích osob, které jsou členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost 
dražitelů před předáním dražebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předložením dokladu osvědčují-
cího jeho totožnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu dražitelů AAA. Dra-
žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

3.  Dražit může pouze ten, kdo obdrží dražební číslo. Dražební číslo obdrží dražitel po složení dražební zálohy. 
Dražební záloha se vrací, pokud vydražitel odevzdá v pokladně dražební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-
žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

4.  Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou dražební vyhláš-
kou, ve které dražebník uvede, kdy a za jakých podmínek si může veřejnost věci pro aukci určené prohléd-
nout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vy-
dá katalog věcí určených pro aukci, který bude možno zakoupit v prodejně dražebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu dražitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci 
určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze 
v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či 
jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíž. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařa-
zených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jaké-
koliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-
niknutým na ochranu vystavených či dražených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově 
zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její 
číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána 
poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

2.  Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se považuje, zvedne-li 
dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více dražitelů 
má zvednuto svá dražební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu 
z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 200,- Kč a méně než 1000,-Kč 

100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 
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500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč 

Přesáhne-li okamžitá dražební cena více než 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva dražitelé, volí licitátor 
hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamžité dražební ceny. Rovněž pokud je větší počet dražitelů, může 
licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu 
narůstání příhozu vyvolávána. 

3.  Pokud není přes dvojí vyzvání učiněno podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a pak přiklepne 
věc dražiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydražitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň 
s oznámením dražebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povin-
nost koupit vydraženou věc za vydraženou cenu za podmínek dle IV. na vydražitele. 

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

1. Vydražitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu bezprostředně po ukončení aukce v pokladně aukce, 
jinak ztrácí nárok na vrácení složené dražební jistoty a rovněž mu může být dražebníkem odmítnuto vydání dra-
žebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části dražební ceny v hotovosti, prokáže-
li vydražitel svou totožnost a uzná nedoplatek dražební ceny, jako svůj dluh vůči dražebníkovi se splatností do 10 
kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, že zbytek bude uhrazen v hotovosti v pokladně provozovny AAA, 
s.r.o., Jílová 2, Brno 639 00 v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet 
v bance. Nezaplacení celkové dražební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, že složená záloha propadá 
dražebníkovi a takto vydražené věci se považují za nevydražené. Dražebník se může rozhodnout vymáhat zapla-
cení vydražené ceny po vydražiteli. Dražebník je povinen věc vydat až po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. 
a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

2.  K dosažené dražební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíži vydražitele 15% této ceny jako aukč-
ní provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. Při platbě kreditními kartami se 
připočítávají dodatečná 3 %. 

3.  Vydražené věci se vydají vydražiteli ihned po zaplacení celé dražební ceny. Celkovou dražební cenou se pro 
účely dražebního řádu rozumí součet dosažené ceny vydraženého předmětu plus aukční provize. V případě, 
že vydražitel neodebere vydraženou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu 
od zaplacení 2% dražební ceny věci za každý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného dražební cenu, 
propadají vydražené věci ve prospěch dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází 
z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost 
za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

4.  Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. 
K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlížet. O námitkách rozhoduje dražebník. Jeho rozhodnutí je 
konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

1.  Dražené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draží bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný po-
pis, případné zobrazení v katalogu, slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Dražitel by se měl před draž-
bou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popi-
su. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměst-
nanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydražovaných věcí a neposkytují 
žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpoklá-
dané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autor-
ství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejnižší vyvolávací ceny či od-
hadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o. 

2.  Dražitel souhlasí účastí ve dražbě s tímto řádem včetně smluvních pokut.  

 
V Brně dne 18. 6. 2002 
 
Ing. Petra Youngová 
jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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Křepinský Vladimír   .................................................   167 
Kříž Jiří   .............................................................   69 - 71 
Kučera Zbyněk   ........................   249, 251, 252, 254, 261 
Kutálek Jan   .............................................................   148 
Kvíčala J.   ..................................................................   63 

Lesmusová   .............................................................   4, 5 
Lidral Jan   ................................................................   280 
Livora Rudolf   ..........................................................   304 

Majer Antonín   .......................................   165, 166, 188 
Malínský Jaroslav   .....................................................   67 
Maran G.S.   ..............................................................   113 
Mareš Jiří   ..................................................................   31 
Marold Luděk   .........................................................   112 
Martinek   ..................................................................   121 
Mařánová Jarmila   ......................................................   30 
Mařatka Josef   ..........................................................   220 
Maten Rudolf   ..........................................................   226 
Mathauser Josef   ......................................................   301 
Melichárek Jaroslav   ................................................   303 
Mene Pierre Jules   ....................................................   288 
Mervart Augustin   ....................................................   185 
Molnár Karol  .............................................................   62 
monogramista E.H.   .................................................   135 
monogramista IŠ   .......................................................   39 
monogramista JŽ   .......................................................   76 
monogramista MR   ...................................................   136 
Müller Karel   ............................................................   268 
Myslikovjan Karel   .....................................................   77 
Myslivec František   ..................................................   134 

Navrátil Josef Matěj (patrně dílna)   .........................   102 
Němec Jan   .................................................................   20 
Němec Karel   ...........................................................   302 
nesignováno   ..........   27, 59, 79, 80, 107, 119, 122 -124,  
 ........................... 128, 129, 138, 163, 176, 180, 181, 236,  
 ............................................ 305, 312, 313, 317, 319, 320 
Nesvadba Miloš   ........................................................   22 
neurčeno   .......................   6, 9, 26, 40, 66, 105, 116, 178,  
 ............................ 179, 216, 223, 259, 266, 275, 307, 308 
Novák Karel   ............................................................   311 
Nowak Willi   ............................................................   186 

Pánek Pavel   ..............................................................   89 
Parma Leopold   ........................................................   276 
Peters Otto   ..............................................................   137 
Pezellen Tina   ...........................................................   120 
Pileček Jindřich   .......................................................   244 
Placatka Ladislav   ....................................................   125 
Prihel Bohumír   ........................................................   271 
Procházka Antonín   ..................................................   140 
Procházka Oldřich   ...................................................   132 
Rabas Václav   ............................................................   32 
Rambousek Jan   ...............................................   187, 256 

Rek František   .........................................................   177 
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Řezáč Zdeněk (Rezáč ?)   ........................................   168 

Sabev Miroslav   ......................................................   162 
Sadovský František   ................................................   7, 8 
Salač   .......................................................................   309 
Sedláček Vojtěch   ............................................   234, 235 
Schmidt Oskar   ........................................................   225 
Souček Karel   ..........................................................   101 
Souček Svatopluk   ...................................................   316 
Steinský J.   ..............................................................   117 
Stevens   ...................................................................   172 
Storchová Hana   ......................................................   246 
Strážnický František   ...............................................   103 
Svoboda  ..................................................................   108 
Svoboda Josef   ........................................................   130 
Svolinský Karel   ......................................................   277 

Šimon Pavel   ..........................................................   192 
Šimon Tavik František   ...................................   227, 228 
Šmíd Karel   .................................................................   3 
Špála Václav   ..........................................................   200 
Švabinský Max   .......................................................   106 

Teissig Karel   ...........................................................   64 

Thauer Fridrich Karl   ...............................................   173 
Tláskalová Jitka   .........................................................   13 
Toman Karel   ...........................................................   318 
Trnková Klára   .........................................................   245 
Tröster František   .....................................................   229 

Vácha Vladimír   ......................................................   169 
Vaic Josef   ........................................................   306, 314 
Válová Jitka   ............................................................   247 
Víšek Jan   ...................................................................   10 
Vohrabal Josef   ..........................................................   75 
Votruba František   ...................................................   238 
Vrbová - Štefková Miroslava   ..................................   115 
Výrovský J.   .............................................................   175 

W irth Eduard - připsáno   ........................................   278 

Zeman Bořek   ............................................................   95 
Zeman Karel   ............................................................   243 
Zrzavý Jan   .......................................................   131, 250 

Žák Oldřich   ............................................................   182 
Ždímal Dušan   ......................................................   72, 73 
Žižka Jan Vratislav  ............................................   14 - 17 

 
 
 
 
 
POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 
 
 
Akvarel ......................   65, 172, 184, 225, 262, 309, 311 
akvatinta ...........................................   227, 228, 231, 232 
alpaka .........................................................................   87 

Barevná litografie ...............................................   14 - 17 
barevný lept ......................................   244, 253, 257, 263 
biskvit .........................................................................   51 
bronz ......................   50, 59, 60, 159, 220, 284, 287, 300 
bronz, litina ..............................................................   282 
bronz, mramor ..........................................................   286 

Dřevo .................................................................   57, 290 
dřevoryt ....................   187, 188, 192, 230, 256, 259, 302 
dřevořez ....................................................................   272 

Grafika ........................................................................   9 

H lína pálená ........................................................   41, 42 
hmota ........................................................................   213 

Jantar .......................................................................   210 

Kamenina ................................................................   208 
keramika ............................   45, 145, 148, 217, 295 - 299 
kombinace ....................   48, 49, 143, 160, 204, 205, 292 
kombinovaná technika ...........   69, 70, 76, 78, 19, 25, 28, 
 ................................. 111, 120, 139, 168, 180, 193 - 199,
 ..........  221, 222, 241, 242, 246, 247, 260, 274, 308, 310 
kov............................................................................   291 
kov stříbřený.............................................................   151 
kresba lavírovaná......................................................   4, 5 
kresba pastelkou .........................................................   20 
kresba rudkou ...........................................................   126 
kresba tuší ....................................   23, 67, 189, 226, 229 
kresba tužkou .....   3, 10, 39, 73, 127, 131, 190, 191, 293 

Lept ...............   1, 2, 11, 32 - 34, 71, 106, 113, 118, 183, 
 ............................................................ 250, 258, 306, 318 
linoryt ..............................................   13, 29, 37, 271, 277 
litina ..................................................................   211, 288 
litografie .............................   6, 12, 22, 26, 30, 31, 38, 64,
 ..........................  234, 235, 245, 249, 251, 252, 254, 255, 
 .................................................... 261, 267, 269, 270, 314 

Malba na skle ...................................................   319, 320 
malba na slonovině ...................................................   212 
mědirytina .................................................................   243 
monotyp ......................................................................   24 
mosaz ........................................................................   215 

Ocelorytina ......................................................   248, 265 
olej ............................................................................   140 
olej na desce ......................   121, 125, 136, 137, 236, 275 
olej na kartonu ...............   7, 8, 18, 68, 75, 102, 104, 115, 
 ................................... 223, 238, 303 -305, 307, 312, 313 
olej na lepence ...................   77, 132, 134, 162, 179, 185,
 ...................................................................  273, 276, 279 
olej na plátně ............................................   61, 62, 66, 80, 
 ................. 101, 103, 105, 107 - 110, 114, 116, 117, 119, 
 ........................ 122 - 124, 128 - 130, 133, 138, 161, 163, 
 ................................. 165 - 167, 169, 173, 175, 177, 178, 
 .......................... 200, 237, 240, 278, 280, 301, 315 - 317 
olej na překližce ........................................................   176 
olej na sololitu .......................................   40, 74, 135, 224 
olej-tempera ................................................   63, 164, 170 
onyx ............................................................................   54 

Pastel ........................................................   171, 174, 239 
platina .......................................................................   218 
plech ............................................................................   85 
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podmalba na skle ......................................................   182 
porcelán ..............   46, 47, 52, 53, 58, 82, 88, 90 - 94, 97, 
 ................................................... 146, 153, 202, 203, 207 

Reprodukce .......................................................   27, 268 
retuš ............................................................................   72 
rytina ........................................................................   181 

Řezba v kosti ...........................................................   209 
řezba ve dřevě ........................................   43, 84, 95, 289 

Sádra ..........................................................................   44 

sklo .........................................   81, 83, 86, 89, 96, 98, 99, 
 ................................... 100, 141, 142, 144, 149, 157, 158, 
 .................................................... 201, 216, 285, 293, 294 
sklo s rubínovou lazurou .........................   152, 154 - 156 
stříbro ................................................   147, 150, 214, 283 
suchá jehla...............................................   21, 35, 36, 264 

Tempera .............................................................   79, 186 
tisk.............................................................................   112 

Výšivka ....................................................................   266 

Zlato .........................................................................   281 

 
 
 
 
 
PŘEDMĚTNÝ SEZNAM (NE OBRAZ) 
 
Cedule .......................................................................   85 
cukřenka ...................................................................   143 

Dóza ..................................................................   93, 155 

Hrníček .....................................................................   94 
hůl ......................................................................   48, 290 

Kachle .......................................................................   45 
karafa ..................................................................   99, 201 
kazeta .........................................................................   57 
kniha .............................................................   55, 56, 206 
konvička .....................................................................   97 
krabička ....................................................................   204 

Láhev ......................................................................   294 
lampa ....................................................................   83, 84 

Maska......................................................................   289 
medaile .....................................................................   159 
mince ........................................................................   281 
miniatura ..................................................................   212 
mísa ..............................................................   89, 96, 284 
model ........................................................................   213 

Nádoba ....................................................................   285 
náhrdelník ................................................................   218 
nástolec ....................................................   154, 156, 291 

nůž ............................................................................   160 

Plastika ..........................   41, 42, 44, 46, 47, 50 - 52, 59, 
 ................................... 60, 82, 90 - 92, 95, 146, 147, 151, 
 .......... 203, 209 - 211, 216, 217, 220, 282, 286, 288, 300 
příbor ..........................................................................   87 
psací souprava .............................................................   54 

Sklenice ................................................   86, 98, 141, 142 
soubor .........................................................................   10 
souprava ............................................................   150, 292 
souprava dezertní ......................................................   158 
souprava jídelní .....................................................   53, 58 
souprava likérová ......................................................   144 
svícen ........................................   202, 205, 214, 215, 299 

Šálek s podšálkem ......................................................   88 

Tácek........................................................................   283 
talíř ....................................................   145, 148, 153, 207 
talíř ............................................................................   208 

Varium ...............................................................   49, 219 
váza ...................   81, 100, 149, 152, 157, 293, 295 - 298 
vykuřovadlo ..............................................................   287 

Zrcadlo .......................................................................   43 

 
 
 
 

SEZNAM ZNAČEK 
 
AV ....................................................................   214, 292 
BECHYNĚ .................................................................   44 
BERNDORF - KRUPP ..............................................   87 
BŘEZOVÁ - PIRKENHAMMER, VICHR BRNO ...   53 
CARSTENS .............................................................   296 
DAVENPORT..........................................................   208 
DITMARURBACH ..........................................   297, 298 
DUBÍ ........................................................................   202 
EICHVALD .............................................................   145 
ELFENBEIN ROSENTHAL KRONACH Serie 
VIKTORIA ................................................................   88 
GERMANY ..............................................................   295 

HEUBACH ...............................................................   146 
HUTSCHENREUTHER .............................................   82 
MÍŠEŇ ......................................................................   153 
MOSER .....................................................................   201 
PIRKENHAMMER ..............................................   46, 47 
PORZELLANFABRIK Oeslau u. Wilhelmsfeld.........   51 
ROSENTHAL .............................................................   58 
ROSENTHAL  
KUNSTABTEILUNG SELB BAVARIA ...................   52 
ROYAL DUX .......................................................   91, 93 
SCHLAGGENWALD .................................................   97 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 40 

 
1   Běhounek Jiří   (1929-2005) 
"Postava s maskou ptáka hrající na troubu" ............................................................................................................  200 Kč  
lept, signováno monogramem JB, datováno 1991, autorský tisk, adjustováno i rámováno v textilii, rozbité sklo, 5 x 3,5 (18 x 13)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Běhounek Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, typograf, tvůrce animovaného filmu, studoval na Státní grafické škole a na VŠUP 
u profesora F. Muziky, 1953-1960 působil jako asistent na VŠUP v Praze, člen ČFVU (Slovník Chagall) 
 

Převzato z www.radio.cz ze dne 14.7.2005: 
"Ve věku nedožitých 76 let zemřel akademický malíř, grafik a ilustrátor Jiří Běhounek. Umělec zemřel v úterý po těžké 
nemoci, oznámil v neděli ČTK synovec malíře Pavel Černý. Běhounek se věnoval především knižní ilustraci. Jeho 
ilustrace znají především děti a mládež z desítek knih, například Čaroděj ze země Oz, Ivanhoe, souborů národních pohádek 
od vietnamských (Čarovný pták) přes kavkazské (Oslí vejce) až po židovské. Běhounek však svými kresbami opatřil také 
naučné publikace o lékařství, životě v přírodě a vesmíru.  
 

Za své dílo také získal mnoho zahraničních a českých ocenění. V roce 1957 dostal stříbrnou číši a zlatý podnos na římské 
Mezinárodní výstavě poštovních známek se sportovní tematikou. V roce 1982 jej ocenili v Lipsku stříbrnou medailí 
za ilustraci k bibliofilii Heinrich Heine a za ilustraci Knihy o Faustovi.  
 

V Česku posbíral Běhounek nejvíce cen v 90. letech. Například v roce 1995 mu byly uděleny dvě Zlaté stuhy za ilustrace 
ke knize Čaroděj ze země Oz, o rok později rovněž Zlatá stuha za nejkrásnější ilustrace ke knihám Petr Pan a v roce 1997 
za knížky Rabín a čarodějnice a Nejkrásnější pohádky o strašidlech" 

    
    

2   Běhounek Jiří   (1929-2005) 
"Žena v dobovém kostýmu" ..............................................................................................................................................  200 Kč  
lept, signováno tištěným stylizovaným monogramem JB, datováno 1991, číslováno 7/50, adjustováno i rámováno v textilii 
4,5 x 4 (18 x 13)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

3   Šmíd Karel   (1914-1985) 
"Karikatura herce Bohuše Záhorského" ....................................................................................................................  300 Kč  
kresba tužkou, signováno, datováno 1976, kresba byla určena pro tisk v novinách u příležitosti Záhorského sedmdesátých 
narozenin - výstřižek tisku vložen do společné pasparty, nerámováno, 15 x 14,5  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šmíd Karel  akademický malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, pedagog, narozen ve Vídni, studoval výtvarnou výchovu 
na škole architektury v Praze u Blažíčka, Boudy, Sejpka, Pokorného, v roce 1948 vystavoval ve Zlínském saloně  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

4   Lesmusová (?)    
"Zahalená sedící postava" ..................................................................................................................................................  300 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno tužkou, dole uvedeno Goya - snad název cyklu, ze kterého práce pochází, datováno 1975 
volný list, 29 x21  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

5   Lesmusová (?)    
"Muž v pohybu"  .....................................................................................................................................................................  300 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno tužkou, dole uvedeno Goya - snad název cyklu, ze kterého práce pochází, datováno 1975 
volný list, 29 x 21  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

6   neurčeno    
"Lu ční květy" ...........................................................................................................................................................................  300 Kč  
černobílá litografie, signováno tužkou, číslováno 18/50, sedmdesátá léta minulého století, volný list, 26,5 x 11,5  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

7   Sadovský František   malíř Vysočiny 
"Krajina na podzim"  ............................................................................................................................................................  300 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu dedikace: Radovanovi k narozeninám od Jiřiny a Franty 1.11.87, nerámováno, 13,5 x 24,5  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 

viz také pol. 1, 11, 33, 34, 35, 36 

viz také pol. 2, 11, 33, 34, 35, 36 
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8   Sadovský František   malíř Vysočiny 

"Krajina s domy"  ...................................................................................................................................................................  300 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu text: Radovanovi za to krásné sobotní vyprávění J&F (pravděpodobně Jiřina a Franta), osmdesátá 
léta minulého století, nerámováno, 11 x 29,6  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

9   neurčeno    
"Páv"  ...........................................................................................................................................................................................  100 Kč  
grafický list, signováno tužkou, číslováno 93/120, sedmdesátá léta minulého století, volný list, 20,5 x 14,2  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

10   Víšek Jan   (1908-1995) 
"Orbis Pitorescus Pictus - Soudíme se" ....................................................................................................................  1 200 Kč  
soubor 49 kreseb tužkou na papíře svázaný do ruční vazby, vzadu přilepen životopis autora, dále přiložena jeho báseň  
"Sny po půlstoletí" a na stroji psaný příběh "Slepý Jozue", kolem poloviny minulého století, 32,5 x 52,5  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Víšek Jan  malíř, kreslíř, narozen ve Slatiňanech, studoval u profesora F. Kysely a J. Nováka na UMPRUM v Praze, 
působil jako inspektor kultury v Kadani, od roku 1949 se plně věnoval malířské tvorbě, zabýval se krajinomalbou, 
realizacemi v architektuře, kreslil karikatury, kterými často reagoval na historické události, vystavoval ve Vídni, 
Drážďanech atd., zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

11   Běhounek Jiří   (1929-2005) 
"Člověk beran"  .......................................................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno monogramem JB, datováno 93, číslováno 13/50, paspartováno, 10 x 12,5 (30 x 21,2)  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Běhounek Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, typograf, studoval na Státní grafické škole a na VŠUP u profesora F. Muziky, 
1953-1960 působil jako asistent na VŠUP v Praze, člen ČFVU (Slovník Chagall) 

    
    

12   Jan    
"Vyšehradský faun I"  ..........................................................................................................................................................  500 Kč  
litografie, tužkou signatura, název a datace 1976, zkušební tisk, volný list, 32 x 30  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

13   Tláskalová Jitka   (1952-) 
"Fontána"  ..................................................................................................................................................................................  300 Kč  
linoryt, signováno, datováno 1975, číslováno 134/200, volný list, 33 x 18,4  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Tláskalová Jitka  textilní výtvarnice, grafička, narozena v Olomouci, studovala u profesorky Kotasové na SUPŠ 
v Uherském Hradišti (Slovník Chagall) 

    
    

14   Žižka Jan Vratislav    
"Pomník Donu Quijotovi"  .................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1984, autorský tisk, volný list, 26 x 19  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

15   Žižka Jan Vratislav    
"Základní kámen - Věčná Eva" .......................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1984, autorský tisk, volný list, 26,5 x 19  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

16   Žižka Jan Vratislav    
"Sisyfos"  .....................................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1984, autorský tisk, volný list, 26,5 x 19  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

17   Žižka Jan Vratislav    
"Kámen mudrc ů - Ondřejův kříž"  ................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1984, autorský tisk, volný list, 26,5 x 19  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 

viz také pol. 1, 2,  33, 34, 35, 36 
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18   Diblík F.X.   (1887-1955) 

"D ěti na louce" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1940, oválný rám, 40 x 50 (50 x 59)  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Diblík F.X.  malíř, studoval na pražské AVU u H. Schwaigera, legionář z 1. světové války, navrhoval plukovní prapory, 
byl portrétistou, 1925-1943 vystavovals Jednotou umělců výtvarných v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

19   Biligda Ivana    
"Zadumaná"  ..........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno, datováno Kiev 1998, číslováno 6/30, 24,5 x 19 (49,3 x 35,3)  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

20   Němec Jan   (1951-) 
"Rekonstrukce Národního divadla"  ...........................................................................................................................  1 600 Kč  
kresba pastelkami a akvarelem, signováno, vzadu název, datace 1990 a dedikace: Váženému příteli Rad. Lukavskému J. Němec 
 38 x 31 (43 x 36)  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Němec Jan  architekt, narozen v Českých Budějovicích, studoval u profesora Šnajdra na a ČVUT v Praze, 1977-1983 
samostatný projektant SURPMO, 1983-1991 vedoucí projektant ateliéru 3 Projektového ústavu Výstavby hlavního města 
Prahy (Slovník Chagall) 

    
    

21   Alt Jaroslav ml.   (1950-) 
"Zalévání"  ..............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
suchá jehla, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, autorský tisk, práce je publikována ve Slovníku Chagall, díl A, 
strana 35, 48,5 x 63 (67 x 82)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Alt Jaroslav ml.  malíř, grafik, restaurátor, narozen v Kutné Hoře, studoval restaurování na AVU v Praze u profesorů 
B. Slánského a R. Ondráčka, člen Nezávislé památkové unie, jednatel rady Sdružení nezávislých restaurátorů, těžiště jeho 
tvorby je v grafice, zejména v technice suché jehly, pedagogicky působil (působí) na Fakultě humanitních studií UK, 
v Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT, na nestátní vysoké škole Institut restaurování 
a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s., samostatné výstavy proběhly v různých pražských galeriích, v Litomyšli, 
Šumperku, Havlíčkově Brodě, Kutné Hoře, Čáslavi, Moravské Třebové, Brně, Kolíně, Nymburku, Humpolci, Roztokách 
u Prahy, zúčastnil se na řadě výstav doma, ve Švýcarsku, Maďarsku, Rakousku, Itálii, Holandsku, Německu, bývalé 
Jugoslávii, dlouhý výčet uveden v Lexiconu, zastoupen v Národní galerii v Praze, UMPRUM muzeum, Praha, Ministerstvo 
kultury ČR, Galerie K, Praha, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy, National Gallery of Art, Washington D. C., USA, Art 
Space Gallery, Nishinomiya, Japan Muzeum grafiky, Maastricht, Holland, Modern Art Muzeum, Giza, Egypt, obdržel 
Cenu města Kutné Hory pro rok 1999 za záchranu památek (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

22   Nesvadba Miloš   (1925-) 
"To národní kadeti jsou a Michal Dočekal - jejich kapitán - Zlom vaz"  ..................................................  1 500 Kč  
litografie, signováno, datováno 31.10.2002, volný list, 29,7 x 21  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Nesvadba Miloš  herec, kreslíř, scénograf, karikaturista, studia na Reálném gymnáziu v Praze na Smetance, kde byl jeho 
profesorem kreslení F.V. Mokrý, vedle herectví se zabýval scénografií pro Národní divadlo, navrhoval se svou manželkou 
scénu a kostýmy pro několik her, spolupracoval i s dalšími pražskými divadly, navrhoval také loutky, kreslil do mnoha 
novin a časopisů, byl jedním ze zakladatelů Dikobrazu a několika dětských časopisů (Slovník Chagall) 

    
    

23   Král Oldřich   (1930-) 
"Radost"  .....................................................................................................................................................................................  300 Kč  
kresba tuší, vlevo dole tužkou: dedikace "Mistru Radovanu Lukavskému", kryptogram, název díla, signatura, datace 1989 
volný list, 27,3 x 24,2  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Král Old řich  český sinolog, překladatel a teoretik překladu, zabývá se především starou čínskou literaturou, filosofií 
a uměním, po roce 1969 pracoval několik let v dělnických profesích, byl přijat do Orientální sbírky Národní galerie, kde 
působil až do roku 1989, vrátil se na FF UK, vedl katedru, později ústav Dálného východu, založil Centrum komparastiky, 
které též několik let vedl, v roce 1993 byl jmenován profesorem sinologie a srovnávací literatury Karlovy university, 
po roce 1990 působil také na řadě zahraničních univerzit, v posledních letech žije v Lásenici za Jindřichovým Hradcem, 
překládá a dále spolupracuje s FF UK (Wikipedie) 

    
    

24   Bérová - Šimíková Julie   (1911-) 
"Světlem oděná II"  ................................................................................................................................................................  500 Kč  
monotyp, signováno, datováno 1981, cyklus "Světlem oděná" zmiňován ve Slovníku Chagall, paspartováno, nerámováno, 29,5 x 20  
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 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Bérová - Šimíková Julie  malířka, grafička, narozena v Zirci v Maďarsku, studovala tři roky na Ecole de l' Art et Métier 
v Paříži, v letech 1936-1939 na soukromé škole Ivanky Bukovacové, členka ČFVU, na začátku své tvorby se věnovala 
olejomalbě, postupně přešla ke grafickým technikám (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

25   Hruška Jiří   (1921-) 
"Pohled na zátoku" ............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1978, 39 x 54,5 (60 x 75)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Hruška Jiří  malíř, narozen v Paříži, v letech 1940-1942 studoval na Škole umění ve Zlíně v sochařském oddělení 
Vincence Makovského, po válce studoval na AVU v Praze u Vlastimila Rady, do roku 1955 byl jeho asistentem, zastoupen 
v řadě galerií včetně Národní galerie Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

26   neurčeno    
"Ex libris - Hamlet"  ..............................................................................................................................................................  300 Kč  
litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, kruhová pasparta, průměr 9cm (24,5 x 21,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

27   nesignováno    
"Sáně tažené koňmi v zimní krajin ě"  ...........................................................................................................................  400 Kč  
umělecká reprodukce, druhá polovina 20. století, adjustace v plátěné paspartě a plátnem potaženém rámku 
ve výřezu 8 x 13 (17,5 x 21,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

28   Čížek Bohuš   (1913-1989) 
"Na kraji vesnice"  ...............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika na papíře, signováno, datováno 1963, paspartováno, nerámováno, 30 x 38  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Čížek Bohuš  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, studia na ČVUT v Praze u prof. Blažíčka, Boudy a Pokorného, člen ČFVU, 
poprvé vystavoval s Nesdruženými v roce 1936 v Mánesu, vystavoval i ve sdružení Aleš, velkou část jeho tvorby tvoří 
grafické listy (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

29   Adamcová Jiřina   (1927-) 
"List plný obli čejů"  ...............................................................................................................................................................  800 Kč  
linoryt, signováno tužkou, šedesátá léta minulého století, číslováno 6/15, volný list, 62,5 x 62,2  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Adamcová Jiřina  grafička, malířka, kreslířka, ilustrátorka, navrhuje rozsáhlé vitráže, mozaiky a intarzie pro architekturu, 
narozena v Rudlicích u Znojma, studovala na AVU u profesora V. Pukla, v letech 1950-1952 výtvarná redaktorka časopisu 
Květy, Ilustrovala učebnice pro základní školy, beletrii pro děti, poezii, knihy, od osmdesátých let se zdrojem námětů její 
tvorby stala bible, od roku 1961 uspořádala více než 20 samostatných výstav, některé výstavy dvou posledních desetiletí: 
Klub novinářů - Praha1992, Malá pevnost - Terezín 1995, Galerie Křížovníků - Praha 1996, Galerie města Blanska - 
Blansko 1997, Znojmo 2007, kolektivní výstavy: Bienále grafiky-Lublaň 1993, Trienále Winterthur 1991, Inter-contact-
Graphic - Praha 1993, v září až prosinci 2005 se uskutečnila výstava jejích prací ve výstavní síni Malé pevnosti 
v Terezíně, tematická výstava Legendy o sv. Františkovi a Pocta katedrálám byla uspořádána ve dnech 10.4. - 30.6. 2005 
na ochozech kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, opakovaně vystavovala v Kyjově – autorčin otec zde působil jako 
ředitel chlapecké školy a paní Jiřina navštěvovala místní gymnázium, v Kyjově byla také uspořádána výstava k jubilejním 
80-tinám v roce 2007, v březnu – dubnu 2009 se konala výstava v Dobříši, v Praze ve stanici metra Želivského je 
realizována mozaika JAN ŽELIVSKÝ A JEHO DOBA, zastoupena v Národní galerii Praha, Oblastní galerii Vysočiny 
v Jihlavě a dalších, významná autorka  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, www.dobrissko.eu, www.salvator.farnost.cz) 

    
    

30   Mařánová Jarmila   (1922-) 
"Holubice"  ..............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, sedmdesátá léta minulého století, číslováno 4/20, paspartováno, nerámováno, 67 x 50  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Mařánová Jarmila  grafička, studovala u profesora Kysely a J. Holečka na UMPRUM v Praze, od roku 1945 působila 
jako propagační a textilní grafička, od roku 1961 se věnuje volné grafice, je autorkou četných grafických cyklů  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

viz také pol. 37 
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31   Mareš Jiří   (1932-1984) 
"Na pódiu"  ................................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1977, autorský tisk, číslováno 14/150, dedikace: Manželům Lukavským, volný list, 54 x 43  
 Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Mareš Jiří  grafik, malíř, narozen v Brně, studium na AVU Praha u prof. V. Pukla, Silovského, V. Sychry, zastoupen 
v Národní galerii v Praze, v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, 
manžel malířky Míly Doleželové, která veškerou uměleckou pozůstalost svoji i manželovu odkázala České dominikánské 
provincii, stálá expozice části odkazu je umístěna v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí (Lexicon of the 
CVA, webové stránky o Míle Doleželové http://oliva.webzdarma.cz/mila/mila.htm, registr sbírek výtvarného umění 
http://www.mzm.cz/promus11) 

    
    

32   Rabas Václav   (1885-1954) 
"PF 1946"  ..................................................................................................................................................................................  500 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno 1945, paspartováno, 6 x 9,5 (21,5 x 24,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Rabas Václav  význačný český malíř 20. století, pražská akademie u Roubalíka, Bukovace, Schwaigera a Švabinského, 
Národní umělec od roku 1945, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, řada 
domácích i zahraničních výstav, řada monografií (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

33   Běhounek Jiří   (1929-2005) 
"Portrét starého muže"  .......................................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno monogramem, datováno 1992, číslováno 19/50, paspartováno, 10 x 8 (24 x 18)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

34   Běhounek Jiří   (1929-2005) 
"Portrét muže s plnovousem" ...........................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno monogramem, datováno 1992, číslováno 17/50, paspartováno, 11,5 x 8,7 (24 x 18)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

35   Běhounek Jiří   (1929-2005) 
"Hlava filosofa"  ......................................................................................................................................................................  470 Kč  
suchá jehla, signováno značkou, datováno 1992, komorní provedení, velmi kvalitní adjustace, ve výřezu 10 x 8,5 (25,5 x 19,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
     
    

36   Běhounek Jiří   (1929-2005) 
"Hlava císaře"  .........................................................................................................................................................................  370 Kč  
suchá jehla, signováno značkou, datováno 1992, autorský tisk, komorní provedení, velmi kvalitní adjustace 
ve výřezu 12 x 8 (25,5 x 19,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
     
    

37   Adamcová Jiřina   (1927-) 
"Hlava z profilu s r ůží"  .......................................................................................................................................................  400 Kč  
linoryt, signováno, druhá polovina minulého století, 24,5 x 17 (41 x 31,6)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    

38   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"Zátiší s růžemi ve váze" .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou a opatřeno slepotiskem monogramu autorky, datováno 1983, číslováno 1/80 
29,5 x 24 (57 x 49)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Burgetová Zdeňka  malířka, grafička, narodila se v Rájci-Jestřábí, žije v Praze, studovala PF UK u Cyrila Boudy, 
K. Lidického a K. Endrýse, věnuje se volné grafice a kresbě, dává přednost litografii, vystavovala v Boskovicích, Brně, 
Břeclavi, Lednici, Mariánských Lázních, Mělníku, Olomouci, Plzni, Poděbradech, Praze, Prostějově, Příbrami, Slavkově, 
Třinci, Zlíně, místa výstav v zahraničí: Budapešť, Dietzenbach, Kostnice, Mnichov, Pittsburgh, Ried, Sofia, 
Steinbach,Tokio (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

39   monogramista IŠ    
"Portrét herce Radovana Lukavského" ......................................................................................................................  900 Kč  
kresba tužkou, signováno monogramem, kolem roku 1980, umělecká adjustace, ve výřezu 24,5 x 17,5 (42,5 x 33)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 

viz také pol. 29 

viz také pol. 1, 2, 11, 34, 35, 36 

viz také pol. 1, 2, 11, 33, 35, 36 

viz také pol. 1, 2, 11, 33, 34, 36 

viz také pol. 1, 2, 11, 33, 34, 35 
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40   neurčeno    
"Letní krajina s vesnicí"  ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, kolem roku 1980, 21,5 x 33,5 (36 x 48)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    

     
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

41   Jedlička Petr   (1953-) 
Plastika "Busta dámy"  .....................................................................................................................................................  5 000 Kč  
hlína pálená, nesignováno, druhá polovina minulého století, dle majitele získáno přímo od autora, výška 46,5cm  
  

Jedlička Petr  malíř, sochař, narozen v Brně, studoval ŠUŘ v Brně u profesora Navrátila a na AVU v Sofii u profesora 
Daskalova, v počátcích tvorby byl inspirován novou figurací, figurální téma se mu stalo podnětem k expresivní tvorbě, 
v sochařství pracoval výhradně s hlínou, do svých hliněných hlav přidával již nepotřebné fragmenty předmětů z kovu, 
porcelánu a jiných hmot (Slovník Chagall) 

    
    

42   Jedlička Petr   (1953-) 
Plastika "Hlava muže"  .....................................................................................................................................................  5 000 Kč  
hlína pálená, zelenošedá glazura, signováno vespod, druhá polovina minulého století, majitel získal přímo od autora, výška 40cm  
    
    

43   Zrcadlo klasicistní ....................................................................................................................................................  99 000 Kč  
luxusní zlacená řezba ve dřevě, na pověšení nebo na konzolový stolek, kolem roku 1760, mimořádný sběratelský i funkční kus, 
velikost zrcadla cca 128,5 x 67 cm, velikost s rámem cca 193 x 99 cm  
    
    

44   Amort    
Plastika "Motocyklista"  ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
sádra patinovaná, autor Amort, vzadu značeno BECHYNĚ, číslováno 545, polovina minulého století, výška 26cm, délka 30cm  
    
    

45  Kachle závěsná "Rybář a rybářka"  .......................................................................................................................  900 Kč  
keramika barevně glazovaná, neznačeno, nesignováno, přelom šedesátých a sedmdesátých let minulého století, max. 42,5 x 16,7, 
tvar nepravidelného čtyřúhelníka  
 
 

46   Plastika " Žena s chrtem "......................................................................................................................................  1 700 Kč  
porcelán barevně glazovaný, zdobeno zlacením, značeno PIRKENHAMMER - ART China, Czechoslovakia, čtyřicátá léta 
minulého století, výška 22cm  
    
    

47   Plastika "Tanečnice s modrým květem"  ..........................................................................................................  1 700 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno tištěnou značkou PIRKENHAMMER a vtlačovaným číslem 4259, čtyřicátá léta minulého 
století, výška 24,5cm  
    
    

48    Hůlka špacírka ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
dřevěná, rukojeť z alpaky zdobena rostlinným motivem, přelom 19. a 20. století, délka 88,5cm  
    
    

49    Kalendář stolní ve tvaru čtvercového terče na podstavci ..........................................................................  900 Kč  
kombinace dřeva a mosazného plechu, v centrální otočné části jsou vyznačeny dny, měsíce a roky 1969-2023, podstavec je 
dekorován plechem se symboly zvěrokruhu, výška 27cm  
    
    

50   Gutfreund Otto   (1889-1927) 
Plastika "Don Quijote"  ..................................................................................................................................................  42 000 Kč  
bronz, nesignováno, práce skvělého sochaře, pozdější odlitek, výška 35,5 cm  
  

Gutfreund Otto  sochař, studium na keramické škole v Bechyni a na umělecko průmyslové škole v Praze, před první 
světovou válkou studijní pobyty ve Francii, Anglii, Německu, Holandsku, v letech 1914 - 1920 opět ve Francii, po dobu 
první světové války sloužil jako voják ve francouzské cizinecké legii, vystavoval v Mánesu a ve Skupině výtvarných 
umělců, v Tomanovi výčet jeho nejznámějších děl (Toman) 

viz také pol. 60 
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51   Hummel M.J.    
Plastika "Chlapec na stromě"  .......................................................................................................................................  3 000 Kč  
biskvit barevně glazovaný, na podstavci signováno vtlačovaným jménem, značeno tištěnou zelenou značkou a vtlačovanou 
PORZELLANFABRIK Oeslau u. Wilhelmsfeld, Německo, třicátá léta minulého století, výška 16,5cm  
    
    

52   Diller F.    
Plastika "Voják s osedlaným koněm"  ........................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán barevně glazovaný, signováno na podstavci, značeno tištěnou značkou ROSENTHAL KUNSTABTEILUNG SELB 
BAVARIA, 1914-1916, výška 14cm, délka 16cm  
    
    

53   Souprava jídelní šestiosobní ...................................................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán zelenošedě glazovaný, zdobený zlatou linkou a stylizovaným motivem zvonku, značeno tištěnou značkou BŘEZOVÁ - 
PIRKENHAMMER, VICHR BRNO - určeno specielně pro tento brněnský obchodní dům, třicátá léta 20. století, na jednom 
mělkém talíři oklep 

v sestavě:  
1x terina, průměr 23cm  
1x omáčník, průměr 17,5cm, výška 8cm 
talíře 

6x hluboký, 6x mělký, průměr 26cm 
6x dezertní, průměr 20,5cm 

mísy 
1x kruhová, průměr 33cm  
1x čtvercová-salátová, 22x22cm 

1x oválná-na maso 36x24,5cm  
1x solnička, výška 7cm  

 
    
    

54   Souprava psací stolní ................................................................................................................................................  1 800 Kč  
onyx, období první republiky, v kalamáři původní skleněné vložky, na kolébce oklep 

v sestavě:  
stojan s kalamářem, délka 47cm, kolébka na papír, nůž na dopisy, délka 22cm 
stojánek na fotografie, délka 16cm, výška 13cm  

    
    

55   Kniha "NEUE ARCHITEKTUR – FORMEN 
MODERNE VORBILDLICHE LÖSUNGEN  
FÜR DIE WICHTIGSTEN ARCHITEKTURTEILE"  .........................................................................................  1 800 Kč  
systematicky uspořádal Oscar Grüner, série I., šedesát listů v podtištěné složce, vydala společnost Friedr. Wolfrum & Co - 
nakladatelství pro architekturu a umělecké řemeslo, Vídeň a Lipsko, druhá polovina 19. století, 45 x 23 cm  
 
 
56   Kniha "Reflexe z katechismu" ..............................................................................................................................  1 200 Kč  
od Emila Holárka, obsahuje padesát reprodukcí listů perokreseb, 'komp. r. 1895', znázorňujících hlavní hříchy, hlavní ctnosti, 
skutky tělesného a duchovního milosrdenství, cizí hříchy, hříchy proti duchu svatému, nakladatel Bedřich Kočí v Praze, 
Františkovo nábřeží 14, vydáno v roce 1901 
43,5 x 33,5 cm  
    
    

57   Kazeta se třemi společenskými hrami ...............................................................................................................  4 500 Kč  
dřevo, bohaté kování ve tvaru stylizovaných dubových listů, uvnitř šachy, dáma a domino, včetně hrací plochy, první polovina 
minulého století, klíček přiložen, 12 x 33,5 x 21  
    
    

58   Jídelní servis osmiosobní ......................................................................................................................................  15 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, okraje, formované do mnohoúhelníku, lemovány plastickým pásem květů růží, značeno tištěnou zelenou 
značkou ROSENTHAL SELB - GERMANY, typ MARIA, kolem poloviny minulého století, na jednom šálku malý oklep 

v sestavě:  
talíře 

8x hluboký, 8x mělký, průměr 25cm 
7x dezertní, průměr 20cm 
8x dezertní menší, průměr 15,5cm,  

 

nádoby, doplňky 
1x terina 
2x omáčník, délky 24 a 20cm, výšky 9 a 8cm 
1x nádobka na omastek, výška 4cm, délka 13cm 
1x solnička, výška 6cm 
1x lžíce, délka 22cm 

 

snídaňový set 
8x stojánek na vajíčka, výška 8cm 
1x dóza na máslo, průměr 21cm, výška 8cm 

 
 

mísy - podnosy 
2x kruhová, průměr 28cm, výška 8cm 
2x obdélníková, délka 33cm, výška 4cm 
1x obdélníková, délka 44cm 
1x miska, délka 24,5cm 
1x talíř velký, průměr 32,5cm 
1x obdélníkový podnos, délka 28cm,  
1x podnos délka 31cm 
 

kávová – čajová souprava 
8x šapo, výška 6,5cm 
1x konvice velká s podstavcem, výška 23cm 
3x mléčenka, výšky 13, 11 a 8,5cm 
2x cukřenka, výšky 10 a 7cm 

  



 
KATALOG 69. AUKCE – BRNO – 30. 5. 2010 

 

 
_ 19 _ 

 

59   nesignováno    

Plastika "Golfista"  ..............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
bronz, druhá polovina minulého století, výška 66cm  
    
    

60   Gutfreund Otto   (1889-1927) 
Plastika "Kubistická hlava ženy"  .............................................................................................................................  35 000 Kč  
bronz, signováno, velmi kvalitní pozdější odlitek, výška 27cm  
  

Gutfreund Otto  sochař, studium na keramické škole v Bechyni a na umělecko průmyslové škole v Praze, před první 
světovou válkou studijní pobyty ve Francii, Anglii, Německu, Holandsku, v letech 1914 - 1920 opět ve Francii, po dobu 
první světové války sloužil jako voják ve francouzské cizinecké legii, vystavoval v Mánesu a ve Skupině výtvarných 
umělců, v Tomanovi výčet jeho nejznámějších děl (Toman) 

    
    
 
 
    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

61   Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 
"Na ja ře u BYNINY"  ........................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kvalitní práce galerijní úrovně v odpovídajícím francouzském rámu, 40,5 x 50,5 (55 x 65)  
 Bynina, místní část města Valašské Meziříčí 
  

Hýžová Jaroslava  malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii u Sychry, Tittelbacha 
a Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá 
a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě, na trhu se objevuje ojediněle  
(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    
    

62   Molnár Karol   (1903-1981) 
"Sedící"  ....................................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na kartonu, signum nenalezeno, kolem roku 1950, 42,5 x 35 (61 x 53,5)  
  

Molnár Karol  malíř, studia na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze u profesora Kulce a na pražské akademii 
u Obrovského, později stipendista v Paříži u Františka KUPKY, vystavoval se spolky TVORBA a ALEŠ, později s SČVU, 
slovenský malíř, který za války v letech 1939-1945 vstoupil do čs. vojenské jednotky ve Francii a v Anglii  
(Slovník Chagall) 

 
 

63   Kvíčala J.    
"Modrá symfonie"  ..............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej - tempera na překližce, signováno, druhá polovina minulého století, kvalitní komorní práce, 50 x 39 (63 x 52,5)  
    
    

64   Teissig Karel   (1925-2000) 
"Dvojice s růží a jablkem - Pokušení" .......................................................................................................................  1 600 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, sedmdesátá léta minulého století, autorský tisk, 32 x 32 (49 x 46)  
  

Teissig Karel  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století, 
studoval na soukromé malířské Sychrově škole, na AVU v Praze u profesora Nechleby a na Académie Royale des Beaux-
Arts v Bruselu, řada výstav a ocenění, zastoupen v mnoha galeriích, včetně Národní Galerie v Praze, 1961 obdržel Cenu 
Toulouse-Lautreca, Paříž (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

65   Frolka Antoš   (1877-1935) 
"Hrající si d ěti"  .................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
akvarel, signováno, počátek minulého století, 50 x 66 (78 x 95,5)  
  

Frolka Antoš  známý malíř folklórních témat, žák profesora Seitze na mnichovské akademii, dále studia ve Vídni 
u profesora Pochwalského, ve Francii, šest roků u Joži Uprky, výstavy po celé Evropě, široké zastoupení v Národní galerii, 
spolu s Uprkou nejlepší český malíř života na Slovácku, jeden z velmi drahých malířů 1. republiky (Toman, Toman-
dodatky 57, Vollmer 2/169, Thieme-Becker 12/518, Benezit 4/540, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

    
    

66   neurčeno    
"Lokomotiva"  .......................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 48 x 68 (67 x 86)  

viz také pol. 50 
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67   Malínský Jaroslav   (1897-1979) 

"Společnost u stolu" ...........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kresba tuší, signováno, datováno 1944, 27 x 36 (48 x 56)  
  

Malínský Jaroslav  malíř krajinář a figuralista, vynikl i jako portrétista, studia na AVU v Praze u Hynaise a Nechleby, 
stipendijní cesty s přítelem Multrusem po Jugoslávii a v roce 1923 po Itálii, pobyty v Paříži, Vídni, Holandsku, věnoval se 
malbě krajin a květin v duchu francouzského impresionismu, později v jeho malbě sílila exprese, pracoval v redakčním 
klubu výtvarníků časopisu Dílo, byl předsedou Jednoty umělců výtvarných v Praze, řada výstav, zastoupen v Národní 
galerii (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

68   Konečný Josef   (1907-) 
"Chalupy s figurální stafáží"  .........................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu datováno 1949, dále štítek pravosti ze Salonu umění Miroslav Moučka, Praha 1, Bartolomějská 
291, 40 x 50 (55 x 67)  
  

Konečný Josef  studoval na ŠUŘ v Brně u profesora Süssera, dále u profesora Nejedlého a profesora Nechleby na AVU 
v Praze, žil a pracoval v Praze 

    
    

69   Kříž Jiří   (1945-1993) 
"Zápasy"  .................................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
kombinovaná grafická technika na ručním papíře, signováno v desce monogramem a tuší celým jménem, datováno dvakrát 1972, 
poškozeno, 39 x 28,5 (54,2 x 40,3)  
     
    

70   Kříž Jiří   (1945-1993) 
"Figurální motiv - T ři postavy" ................................................................................................................................  90 000 Kč  
kombinovaná technika na plátně, nesignováno, druhá polovina minulého století, poškozeno, restaurováno 
165 x 144 (166,2 x 146,2)  

Básník Jiří Kuběna (nar. 1936) se stal v roce 1994 kastelánem na hradě Bítově. 
 Jeho zásluhou zde bylo vystaveno dílo Jiřího Kříže. Katalog z jmenované výstavy je k nahlédnutí 

  

Kříž Jiří  byl spojován s brněnskou Bohémou, ale také s legendárním filozofem Josefem Šafaříkem, jeho dílo je významné 
především svým nekompromisním odklonem od modernismu ke klasickému pojetí umění. Veřejných prezentací se téměř 
neúčastnil, jeho díla byla vystavena až v roce 1997 v galerii na hradě Bítov. Přesto si získal uznání z řad přátel i odborné 
veřejnosti, mezi jeho příznivce patřili např. Mikuláš Medek, Václav a Ivan Havlovi, Jiří Kuběna a další 
(www.divadloustolu.cz, rubrika "12 hodin pro... ") 

    
    

71   Kříž Jiří   (1945-1993) 
"PF 1973"  ...............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
lept na ručním papíře, signováno tužkou, datováno 1972, adjustováno, rámováno, 26 x 9,2 (32,5 x 14,6)  
 
 

72   Ždímal Dušan   (1945-2009) 

"Dív čí akt"  ..........................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
airbrush - americká retuš na papíře upraveném muchláží, signováno, datováno 2005, paspartováno, nerámováno, 40 x 27,5  
  

Ždímal Dušan  grafik, scénograf, architekt, narozen v Brně, studoval u J.A. Šálka v ateliéru prostorové tvorby na SUPŠ 
v Brně a v ateliéru užité architektury u profesorů J. Svobody, A. Beneše a P. Smetany na VŠUP v Praze, člen Sdružení 
Q Brno, byl vedoucím výpravy Divadla Husa na provázku, věnoval se televizní (Manéž Bolka Polívky, Bolkkoviny, režie 
R. Chudoba) a filmové scénografii (Šašek a královna, režie V. Chytilová, 1986, Snídaně v Titanicu, režie J. Salaquardová, 
1986), v oblasti užité grafiky se věnuje plakátové tvorbě a grafickému designu (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

73   Ždímal Dušan   (1945-2009) 
"Sedící dívčí akt"  .................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
kresba tužkou na papíře, signováno, datováno 2006, 28,5 x 19,5 (41,6 x 31,5)  
    
    

74   Jílek Jan   1905-1982) 
"Krajina s říčkou"  ..............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, široký zlacený rám, 30,5 x 49 (51 x 66)  
  

Jílek Jan  malíř, pedagog, narozen v Batelově u Jihlavy, studia na ČVUT u Blažíčka a na akademii ve speciálce u Williho 
Nowaka, člen Spolku východočeských výtvarných umělců v Pardubicích, vystavoval s SVU Mánes, na Východočeských 
salonech a na Zlínském salonu (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

75   Vohrabal Josef   (1908-1994) 
"Sedící ženský akt u zrcadla" .....................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na kartonu, nesignováno, jméno autora uvedeno vzadu, šedesátá léta minulého století, 90,5 x 66 (100 x 77)  

viz také pol. 109 

viz také pol. 70, 71 

viz také pol. 69, 71 

viz také pol. 69, 70 
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Vohrabal Josef  malíř, keramik, narozen v Brně, studoval soukromě u J. Kubíčka a B. Matala, v malbě zachycoval ženské 
postavy u zrcadel, později vytvářel kubizující figurální kompozice hudebníků a sportovců, zabýval se i keramikou 
a pracemi pro architekturu, zastoupen v Národní galerii Praha, v Muzeu města Brna, Městské galerii Brno a jinde  
(Slovník Chagall) 

    
    

76   monogramista JŽ    
"Zátiší s loutnou a melounem" ...................................................................................................................................  15 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem J.Ž, podle našeho názoru jde o reminiscenci na kubistické období kolem poloviny 
20. století, po technické a kompoziční stránce jde o velmi dobře zvládnutý obraz, prospěla by mu změna rámu, 50 x 40,5 (61 x 51)  
    
    

77   Myslikovjan Karel   (1911-1961) 
"Ve čer"  ....................................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1954, vzadu štítek Svazu československých výtvarných umělců krajské 
pobočky Ostrava, 35,5 x 48,5 (40 x 55)  
  

Myslikovjan Karel  malíř, soukromá studia u O. Nejedlého na AVU v Praze, věnoval se malbě beskydských krajin, 
zastoupen ve sbírkách Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, žil ve Frýdlantě nad Ostravicí (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

78   Dědina Jan   (1870-1955) 
"Odpo činek na plese" .....................................................................................................................................................  19 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1903, současná umělecká adjustace, 46 x 34 (64,5 x 51,5)  
  

Dědina Jan  významný český malíř, studia u profesora Františka Ženíška a Josefa Myslbeka, na akademii u profesora 
Pirnera, s Maroldem a Muchou pracoval v Paříži, ilustroval časopis "Monde illustré," zdobil stropy v Malém paláci 
v Champs Elysées, ilustroval spolu s Alfonsem Muchou a Maroldem a dosáhl rovněž vysoké a uznávané úrovně, řada 
ocenění a vyznamenání (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    

79   nesignováno    
Ikona "Vševidoucí oko boží" ......................................................................................................................................  15 000 Kč  
tempera na dřevěné desce, druhá polovina 19. století, RUSKO, nerámováno, drobná mechanická poškození, 30,7 x 26  
 OSVĚDČENÍ K TRVALÉMU VÝVOZU PŘEDMĚTU KULTURNÍ HODNOTY PŘILOŽENO 
    
    

80   nesignováno    
Ikona "Panna Maria Čenstochovská" ....................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, střední Evropa, první polovina 19. století, přemalba 20. století, 68 x 55 (85,7 x 71,5)  
 OSVĚDČENÍ K TRVALÉMU VÝVOZU PŘEDMĚTU KULTURNÍ HODNOTY PŘILOŽENO 
    
 
    
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

81  Váza .......................................................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo bleděmodré přejímané mléčným, probrušované a ručně malované motivem květů, Čechy, minulé století, reprezentativní 
provedení, na horní hraně dva nepatrné oklepy, výška 31cm, průměr 15,5cm  
    
    

82   Plastika "Andílek na zlaté kouli" ........................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, koule zlatá, značeno HUTSCHENREUTHER SELB - BAVARIA - ABTEILUNG FÜR KUNST, Německo 
kolem roku 1935, luxusní provedení, výška 20cm  
    
    

83    Lampa stolní elektrická ..........................................................................................................................................  4 500 Kč  
ve tvaru tříplamenného svícnu, sklo lité a broušené, stínítka na svíčkové žárovky rytá a řezaná, Čechy, kolem poloviny minulého 
století, luxusní provedení, výška 61cm, šířka 36cm 
 Nutno provést revizi elektrického vedení  
    
    

84    Lampa stolní elektrická ..........................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, stínítko původní - pergamenové, tělo lampy tvořeno plastikou "Klečící ženský akt s vázou na hlavě" 
kolem roku 1930, reprezentativní lampa na psací stůl, velmi náročné provedení, stínítko je na několika místech poškozené 
výška 57cm, průměr 39cm 
 Nutno provést revizi elektrického vedení  
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85   Cedule smaltovaná ........................................................................................................................................................  900 Kč  
reklama na světlé tyrolské pivo PAULANER, značeno výrobní firmou BLEKOTEC, oválný tvar, oboustranný smalt, luxusní 
provedení, kolem roku 1960, velmi dobrý stav, 52 x 34  
    
    

86   Sklenice na nízké stopce ..............................................................................................................................................  250 Kč  
sklo čiré broušené do osmi vertikálních faset, Čechy, kolem roku 1930, luxusní provedení, výborný stav, výška 13cm, průměr 7cm  
    
    

87   Rybí příbor šestiosobní ...............................................................................................................................................  900 Kč  
alpaka silně stříbřená, secesní zdobení, značeno BERNDORF - KRUPP, kolem roku 1935, luxusní provedení, velmi dobrý stav, 
délka nožů 22cm  
    
    

88   Šálek s podšálkem a dezertním talířkem .............................................................................................................  450 Kč  
porcelán v barvě slonové kosti se zlacenou okrajovou linkou, značeno ELFENBEIN ROSENTHAL KRONACH - GERMANY, 
série VIKTORIA, kolem roku 1930, stav dobrý, průměr šálku 10cm, podšálku 14,5cm, dezertního talířku 19cm  
    
    

89   Pánek Pavel   (1945-) 
Mísa ..............................................................................................................................................................................................  650 Kč  
sklo kouřové, umělecké lití, sklárna INVALD Dubí, autor Pánek, Čechy, kolem roku 1960, katalogový kus moderního designu, 
výška 8cm, průměr 24cm  
  

Pánek Pavel  sklářský výtvarník, pedagog, studoval na SPŠ sklářské v Železném Brodě, byl výtvarníkem oborového 
podniku Sklo Union v Teplicích, navrhoval výrobky z lisovaného skla, několikrát byl oceněn Institutem průmyslového 
designu a na jabloneckých mezinárodních výstavách skla a porcelánu (Slovník Chagall) 

    
    

90    Plastika "Sedící holub" ..............................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bílý, zobák zlacený, kolem roku 1930, kvalitní práce, velmi dobrý stav, výška 14cm, délka 23cm  
    
    

91   Miniaturní plastika "Opice"  .......................................................................................................................................  90 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, Čechy, kolem roku 1960, výška 5cm  
    
    

92    Miniaturní plastika "Mladý pár na lavi čce" ...................................................................................................  150 Kč  
porcelán ručně malovaný, Francie, druhá polovina minulého století, výška 7,5cm  
    
    

93   Dóza "Nevěsta"  ..............................................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bílý a růžový, značeno ROYAL DUX, Čechy, kolem roku 1960, luxusní provedení, na spodní části dózy vlasová praskli-
na, výška 16cm, šířka 13cm  
 
 

94   Hrníček - kafáček ...........................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný a zlacený, Čechy, 19. století, sbírkový kus, velmi dobrý stav, zlato částečně otřelé, výška 10cm  
    
    

95   Zeman Bořek   (1950-) 
Plastika "Ženský akt - torzo"  ........................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovská galerijní řezba ve dřevě, signováno, datováno 2005, skvělá práce absolventa Akademie v Praze a Krakově, skvělá 
nabídka, výška 62cm  
  

Zeman Bořek  sochař, malíř, medailér, pedagog, narozen ve Fulneku, studia kamenosochařství a sochařství na akademii 
v Praze, kde se specializoval na sochařskou a medailérskou tvorbu, další studia na Akademii v Krakově, od roku 1998 
vyučuje kresbu a modelování na fakultě multimediálních komunikací University Tomáše Bati ve Zlíně (Slovník Chagall) 

    
    

96   Mísa ...................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo jantarové barvy, olovnaté - křišťálové, luxusní broušení do třiceti fazet, velmi obtížná mistrovská práce, výstavní katalogový 
kus, průměr 26cm  
    
    

97   Konvička na mléko .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán zdobený vedutou hradu a zlatými linkami, značeno AUGUST HAAS in SCHLAGGENWALD - SLAVKOV, kolem roku 
1850, velmi dobrý stav, sběratelská, muzeální i funkční položka, výška 14cm  
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98    Sklenice vysoká na nízké patce ...............................................................................................................................  850 Kč  
sklo bezbarvé čiré, ryté a řezané, zdobené motivem obilních klasů a znakem cechu zemědělského - rýč, kosa, hrábě, cep a srp, dále 
velmi zdobným monogramem MK,   
    
    

99    Luxusní malá karafa - flakónek .............................................................................................................................  450 Kč  
sklo čiré přejímané světle modrým, broušené a zdobené ruční malbou pozlaceným emailem, skvělá práce z konce 19. století, patrně 
Harachov, zátka nebyla zabrušovaná, patrně korková, skvělý sbírkový kus, výška 13cm  
    
    

100   Luxusní váza "Devět tanečnic s květy"  ..........................................................................................................  4 500 Kč  
sklo rubínové vrstvené čirým, MOSER, spodní část broušená do deseti vertikálních faset, horní část zdobená reliéfním zlaceným 
figurálním dekorem, Čechy, kolem roku 1930, skvělá barva i provedení, velmi dobrý stav, výška 15,5cm, průměr 17cm  
    
    
 
    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 101 - 140 

 
101   Souček Karel   (1915-1982) 
"Šípkový keř s ptáčkem"  ..............................................................................................................................................  85 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 73, skvělá galerijní práce, svým rozměrem navíc vysoce reprezentativní, 153 x 70,5 (154 x 72)  
 Práce autora, který v letošním roce dosáhl stotisícových cen 
  

Souček Karel  výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 
Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii 
v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. 
v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen 
v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře 

    
    

102   Navrátil Josef Matěj (patrn ě dílna)   (1798-1865) 
"Stavení pod horami"  ....................................................................................................................................................  20 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny 19. století, široký zlacený rám, 12,4 x 17,3 (29 x 34)  
  

Navrátil Josef Matěj (patrn ě dílna)  malíř druhého rokoka, jeden z našich nejhledanějších a nejvýznamnějších malířů 
19. století, široké zastoupení v Národní galerii Praha, jen v Tomanovi je o tomto umělci 15 celostránkových sloupců, 
nespočet monografií a odkazů potvrzuje význam malíře 

    
    

103   Strážnický František   (1913-1985) 
"Stará žena"  ..........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1948, vzadu znalecký posudek od PhDr. Jaroslava Kopa z 3.3.1973, 70 x 35 (79,5 x 45)  
  

Strážnický František  malíř ve Vsetíně, jeho častým malířským objektem byla valašská krajina, narozen v Olomouci, 
studia na pražské akademii u Obrovského a Nechleby, dále studia u Blažíčka a Hlavici na VUT v Brně, významný malíř 
Blažíčkovy krajinářské školy (Toman, Lexicon of the CVA) 

 
 

104   Dvořáček Ludvík   (1895-) 
"Nové Hrady"  .......................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1938, vzadu štítek s informacemi o obraze, 33 x 42,5 (43 x 52)  

  

Dvořáček Ludvík  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Brně, studoval v Brně a v Praze architekturu, dále studoval na AVU 
v Praze u profesora Švabinského a Brömse, upravoval bibliofilské knižní edice a vytvářel ilustrace pro časopisy, zastoupen 
v Zemském muzeu v Brně (Toman, Slovník chagall) 

    
    

105   neurčeno    
"Krajina s hradem na kopci"  ........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, 50 x 64 (56 x 70)  
    
    

106   Švabinský Max   (1873-1962) 
"Pieta"  ......................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
lept, signováno tužkou, práce z roku 1906, střední, paspartováno, rámováno, 43 x 34,9 (65,9 x 47)  

  

Švabinský Max  skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříže, studia na akademii 
v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 
grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 
of the CVA, Slovník Chagall) 
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107   nesignováno    

"Poustevník - Svatý František z Pauly" ................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, střední Evropa, první polovina 18. století, nerámováno, 78 x 62,5 
OBRAZ JE PROHLÁŠEN ZA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR 
PŘILOŽENO SDĚLENÍ MINISTERSTVA KULTURY O NEVYUŽITÍ PRÁVA PŘEDNOSTNÍ KOUPĚ  

 

Svatý František z Pauly bývá zobrazován jako starý mnich v kapuci a s holí v ruce, někdy je na obraze napsáno CHARITAS - láska, 
slovo pro tohoto světce příznačné. Celý život žil poustevnickým životem. Usmiřoval lidi s bohem a mezi sebou navzájem. Působil 
jako kazatel pokání a obrácení mezi prostým lidem i na královských dvorech - nejdříve v Neapoli, později, až do konce života, 
ve Francii. Proslavil se schopností předvídat budoucnost či vzdálené události, uzdravoval nemocné, chromé, vyháněl zlé duchy, 
křísil mrtvé. Je patronem poustevníků, Kalábrie, neplodných manželství. V roce 1943 jej papež prohlásil patronem námořníků 

    
    

108   Svoboda    
"Lesní tůň na podzim" ...................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, vzadu text: Josef, Boža, Věra, Drahuše, Zdena Dušek, Třeboň, 
20.IX.1938, 90,5 x 91,5 (109 x 110,5)  
    
    

109   Konečný Josef   (1907-) 
"Procesí"  .................................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1938, 49 x 65 (61 x 76,5)  
  

Konečný Josef  malíř, studoval na ŠUŘ v Brně u profesora Süssera a na pražské akademii u profesorů Nejedlého 
a Nechleby, žil a pracoval v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

110   Hess Bedřich   (1883-) 
"Oficiální portrét prezidenta T.G. Masaryka"  .....................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1928, nerámováno, poškozeno, 120,5 x 80  
  

Hess Bedřich  malíř v Praze - Žižkově, maloval podobizny a miniatury, krajiny z pražského okolí, zejména zákoutí Malé 
Strany a Hradčan (Toman) 

    
    

111   Barber C.H.    
"Husar na koni jedoucí po nábřeží" ...........................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 77, 18 x 15 (34 x 27,7)  
    
    

112   Marold Luděk   (1865-1898) 
"Hudebnice - harfistka"  ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
barevná umělecká reprodukce Maroldova akvarelu z roku 1896, paspartováno, skvělé, 24 x 11 (40 x 23)  
  

Marold Lud ěk  malíř, kreslíř a grafik, během svého krátkého života tvořil převážně v Paříži, vynikající malíř z pařížské 
české gardy, jeden z nejlepších českých malířů 19. století vůbec, evropská úroveň, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě 
(Toman) 

 
 
113   Maran G.S.   (1886-) 
"Krajina se t řemi stromy"  .................................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno tužkou, první polovina minulého století, 13,5 x 17,5 (30 x 28)  
  

Maran G.S.  malíř a grafik, velmi dobrý krajinář, malíř pražských motivů (Toman, Slovník Chagall) 
    
    

114   Beran J.    
"Postavy na cestě v kopcovité krajině"  .....................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 40 x 50 (50,5 x 60)  
    
    

115   Vrbová - Štefková Miroslava   (1909-1991) 
"Zima ve vesnici"  ................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, paspartováno, výrazný rám, 24 x 36,5 (51 x 61)  
  

Vrbová - Štefková Miroslava  malířka, narozena v Žinkovech u Nepomuku, studovala u profesora Kulce na Ukrajinské 
akademii v Praze, u M. Švabinského na pražské akademii a dále v Paříži, byla členkou SVU Aleš Praha  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    

116   neurčeno    
"Mo ře s racky".....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, poškozeno, 45,5 x 90,5 (59,5 x 103,5)  

viz také pol. 68 
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 117   Steinský J.    
"Krajina s b řízami"  ...........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 67 x 97 (78 x 108)  
    
    

118   Konůpek Jan   (1883-1950) 
"Antický motiv"  ...................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno SC 1938, číslováno III., dále text: K upomínce K.H., kvalitní původní adjustace 
23,5 x 16,5 (44 x 33,6)  
  

Konůpek Jan  významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec, studia na ČVUT v Praze 
u prof. Kouly a Schultze, dále na pražské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a grafika De Piana, vystavoval prakticky 
na všech výstavách spolku Mánes i spolku Hollar, člen SURSUM a ARTĚLU, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, 
zastoupen v galeriích po celém světě, řada ocenění, jeden z nejvýznamnějších českých malířů počátku století  
(dva celostránkové sloupce v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    
    
    

119   nesignováno    
"Horská louka"  ....................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na plátně, galerijní práce, kolem roku 1920, krásný ručně řezaný rám, 40 x 50 (53,5 x 63,5)  
    
    
    

120   Pezellen Tina   (1897-1979) 
"Sedící rodina"  ..................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
kombinovaná technika, nesignováno, práce z dvacátých let minulého století, paspartováno, 46 x 31,5 (62 x 47,2)  
  

Pezellen Tina  vynikající německá expresionistická malířka a ilustrátorka, uváděna ve světových katalozích, 
v devadesátých letech bylo její dílo významným objevem, v roce 2000 byla uspořádána výstava jejích prací na německém 
velvyslanectví v Praze 

    
    
    

121   Martinek    
"Z Valašska"  .........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na malířské desce, signováno, nedatováno, kvalitní velká práce české krajinářské školy, 72 x 92 (86 x 106)  
    
    
    

122   nesignováno    
"Světec s dítětem"  ...............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, druhá polovina 19. století, nový rám, 85 x 62,5 (99 x 76,5)  
 Pochází ze sbírky sakrálních obrazů  

OBRAZ JE V ŘÍZENÍ NA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR 
 
 

123   nesignováno    

"Nanebevzetí Panny Marie" .......................................................................................................................................  27 000 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1840, kvalitní a působivá práce, drobná poškození, 91 x 65 (97,5 x 71,5)  

Pochází ze sbírky sakrálních obrazů  
OBRAZ JE V ŘÍZENÍ NA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR 

    
    

124   nesignováno    
"Panna Maria"  ..................................................................................................................................................................  12 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1820, kvalitní práce, kterých je dnes na trhu málo, nový rám, obraz vyžaduje čištění 
a restaurování, 61 x 47 (73,5 x 61)  

Pochází ze sbírky sakrálních obrazů 
OBRAZ JE V ŘÍZENÍ NA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR 

    
    

125   Placatka Ladislav   (1923-1986) 
"T ři růže" ...............................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na malířské desce, signováno, kolem roku 1975, komorní práce sběratelsky vyhledávaného malíře, 42 x 56 (50,5 x 64)  
  

Placatka Ladislav  pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady 
na AVU v Praze, původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci, PhDr. Eva Ronzová, manželka, 
je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času" (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web: 
Informační systém abART) 
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 126   Bazovský Miloš Alexander   (1899-1968) 

"Horská krajina"  ................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kresba rudkou, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, i když pravost nemůžeme garantovat, jsme přesvědčeni, že jde skutečně 
o kresbu Bazovského, 28,5 x 41 (47 x 60)  
  

Bazovský Miloš Alexander  přední slovenský malíř, grafik, studia v Budapešti u profesora Róthy, na AVU v Praze 
u Bukovace, Pirnera, Obrovského a Švabinského, absolvoval studijní pobyt v Paříži, člen Spolku slovenských umělců, člen 
Skupiny výtvarných umělců 29. augusta, nejvýznamnější malířská osobnost generace dvacátých let, množství výstav doma 
i v zahraničí, od roku 1964 Národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

127   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"T ěšínsko" ..............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská kresba tužkou a uhlem, signováno, datováno 1935, adjustováno v textilní paspartě pod sklem a rámováno textilní 
páskou, ve výřezu 33 x 47,5 (51 x 65)  
  

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie 
u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 
Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 
výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 
Moskva atd., zasloužilý umělec, zárodní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

    
    

128   nesignováno    
"Kristus na k říži - Golgota" ........................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1770, původní dobový rám, obraz je restaurován a nažehlen 
na nové plátno, skvělá příležitost, 56 x 47 (66 x 56)  

Pochází ze sbírky sakrálních obrazů 
OBRAZ JE PROHLÁŠEN ZA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR 

    
    

129   nesignováno    
"Madona s dítětem - Panna Maria s Ježíškem" .................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1750, mimořádně kvalitní práce z období baroka, restaurováno, 
nažehleno na nové plátno, 86 x 66 (92,5 x 72,5)  

Pochází ze sbírky sakrálních obrazů 
OBRAZ JE PROHLÁŠEN ZA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR  

    
    

130   Svoboda Josef   (1901-) 
"Plachetnice u pobřeží" ................................................................................................................................................  75 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, Svoboda se proslavil reprezentativními obrazy v luxusních 
rámech, nabízený obraz spolu s rámem patří mezi jeho nejluxusnější práce, velký reprezentativní obraz i celek, jedinečná nabídka, 
89 x 88 (113 x 112)  
 Jen cenu rámu lze odhadnout na 35 000 Kč 
  

Svoboda Josef  malíř a grafik, narozen v Mariánských Lázních, učil se u malíře E. Čiháka a v grafickém kurzu 
u Alexandra de Piana, absolvoval zahraniční studijní cesty - severní Afrika, Balkán, Itálie atd., věnoval se krajinomalbě 
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    

131   Zrzavý Jan   (1890-1977) 
"Figurální ná črty"  ..............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
kresba měkkou tužkou, nesignováno, kolem roku 1930, kvalitní umělecká adjustace, publikováno v Katalogu neznámých prací 
Jana Zrzavého pod číslem 216, ve výřezu 9,5 x 7 (43 x 38,5)  
  

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je 
o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná 
tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    

132   Procházka Oldřich   (1903-1961) 
"Letní krajina" .....................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1929, 29,5 x 49 (38 x 57,5)  
  

Procházka Oldřich  malíř, narozen v Prostějově, malbu studoval soukromě u Fr. Hlavici, žil ve Vsetíně a později 
v Jeseníku, kde čerpal motivy ke svým impresionisticky laděným krajinomalbám  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

viz také pol. 250 

viz také pol. 164, 171 
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 133   Beneš    

"Mladá žena" a "Mladý muž"  ...................................................................................................................................  12 500 Kč  
dva oleje na plátně, portrétní obrazy z období biedermeieru, signovány vzadu, datovány 19. března 1851, třeba restaurovat, 
sběratelské kusy, každý obraz 49,5 x 40,5 (52,5 x 44,5)  
 Cena je za oba obrazy 
    
    

134   Myslivec František   (1890-) 
"Na cestě v letní krajin ě"  ................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, datováno 1963, kvalitní komorní práce významného malíře, 25 x 35 (36 x 45)  
  

Myslivec František  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Brně, studia na pražské akademii u Pirnera, člen KVU Aleš, 
zastoupen v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

135   monogramista E.H.    
"Napoleonovi dělostřelci"  ...............................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na sololitu, signováno monogramem, nedatováno, dekorativní obraz pro sběratele militarií, 47,5 x 73,5 (60 x 85)  
    
    

136   monogramista MR    
"St ředomořské letovisko" ...............................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na dřevě, signováno monogramem, nedatováno, 26 x 34,5 (38 x 46)  
    
    

137   Peters Otto   (1882-) 
"Ležící ženský poloakt v interiéru"  ............................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na desce, signováno, vzadu upřesnění malíře a věnování, kolem roku 1920, 21 x 28 (31,5 x 37)  
  

Peters Otto  malíř, narozen v Dolcích u Přeštic, žák E.K. Lišky, J. Schikanedera a F. Jeneweina, výborný figuralista 
a portrétista, portrétoval presidenta Masaryka, premiéra Švehlu, Kramáře, knížete Bedřicha Schwarzenberga, předsedu 
senátu Soukupa, paní Hanu Benešovou, Rudolfa Medka atd. (Toman) 

    
    

138   nesignováno    
"D ěvčátko v růžových šatech v romantické krajině"  ......................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1830, skvělá práce portrétní biedermeierské školy 
64 x 48 (79 x 65)  
    
    

139   Holý Miloslav   (1897-1974) 
"Praha - Malá Strana"  .....................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, tempera, akvarel, signováno, datováno 1967, skvělá práce významného malíře, 
50 x 55 (61 x 66)  
  

Holý Miloslav  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u J. Preislera, po návratu z 1. světové války u V. Bukovace, 
J. Obrovského a ve speciální grafické škole M. Švabinského, spolu s Holanem, Kotíkem a Kotrbou vytvořil skupinu HO-
HO-KO-KO, byl členem Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar, v letech 1947-1958 profesor na AVU v Praze, 
1950-1954 rektor, 1954-1957 prorektor, výstavy v Mánesu, Myslbeku, ve Zlínském salóně, Benátkách, Paříži, USA, 
zastoupen v řadě galerií, široké zastoupení v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

140   Procházka Antonín   (1882-1945) 
"Antický figurální motiv"  ..........................................................................................................................................  370 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - enkaustika na plátně, signováno, kolem roku 1935, skvělá práce z období malíře, v němž maloval stylem, 
který je světovou raritou a byl za něj spolu s Linkou Procházkovou oceněn v roce 1937 v Paříži (viz níže), 65,5 x 81,5 (83,5 x 98,5)  
  

Procházka Antonín  malíř, kreslíř, profesor v.v., studia na UMPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce 
u Schwaigera, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna 
z nejvýznamnějších postav českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl 
za specifický způsob uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný 
a ceněný (Toman) 

    
    

viz také pol. 174 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 141 - 160 

 
141  Sklenice na nízké patce ...........................................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo bezbarvé čiré, přejímané rubínovým, probrušované a řezané, zlacený okraj, biedermeier, Čechy, 19. století, zlato částečně 
setřené, výška 14,5cm  
 Párová k následující položce č. 142 
    
    

142   Sklenice na nízké patce ..........................................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo bezbarvé čiré, přejímané rubínovým, probrušované a řezané, zlacený okraj, biedermeier, Čechy, 19. století, zlato částečně 
setřené, výška 14,5cm  
 Párová k předcházející položce č. 141 
    
    

143   Cukřenka .........................................................................................................................................................................  350 Kč  
kombinace skla mléčného a kovu, používala se na sypký cukr, Čechy, přelom 19. a 20. století, výška 12cm  
    
    

144    Souprava likérová ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo bezbarvé čiré, broušené do vertikálních ploch, zdobené lazurou jantarové barvy řezanou motivem hroznů a vinné révy, 
ARTDEKO, kolem roku 1930 

v sestavě: karafa se zabrušovanou zátkou, výška 23cm, šest odlivek  
    
    

145   Talíř ozdobný - košík .................................................................................................................................................  500 Kč  
keramika bíle glazovaná, prořezávaný a proplétaný okraj, značeno EICHVALD - DUBÍ, Čechy, 19.století, průměr 21cm  
    
    

146    Plastika "Kačer"  .....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, signováno W. Kriegen (modelér), značeno HEUBACH, luxusní provedení, velký sběratelský kus, 
výborný stav, výška 20cm, délka 20cm, hloubka 12cm  
    
    

147   Plastika "Mojžíš s deskami desatera přikázání"  .......................................................................................  1 500 Kč  
stříbrná postava na podstavci z kamene, na kameni je stříbrná destička s nápisem I. YEHESKEL ISRAEL, konec minulého století, 
výška 8cm, s podstavcem 11cm 
 Přiložen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  
    
    

148   Kutálek Jan   (1917-1987) 
Talíř nástěnný "Léda s labutí"  .....................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská galerijní glazovaná keramika, dvakrát signováno, nedatováno, druhá polovina minulého století, ojedinělý sběratelský 
i galerijní kus, průměr 32cm  
  

Kutálek Jan  slavný keramik, narozen v Praze, studoval soukromě malířství u R. Vejrycha a sochařství na AVU Praha 
u profesora K. Pokorného, zastoupen ve sbírkách UPM Praha, GHMP, GVU v Chebu a jinde, řada výstav  
(Slovník Chagall) 

    
    

149   Váza "Velké vinobraní" ........................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo zelené jadeitové, tělo kuželovité na nízké patce, po obvodu reliéf tančících dívčích aktů a vinné révy, firma Curt Schlevogt 
Jablonec/N., design František Pazourek, kolem roku 1935, velmi dobrý stav, výška 22 cm  
    
    

150   Exkluzivní šestiosobní souprava na vodku ..............................................................................................  275 000 Kč  
stříbro bohatě zdobené ruční malbou barevnými emaily, volné plochy zlacené, úchopy na soudku z kosti, mistrovská zlatnická 
práce, značeno ruskými značkami a datací 1873, jde o pozdější práci z konce 20. století, mimořádně luxusní, navíc funkční 
ryzost stříbra 925, celková hmotnost 2348,60g, výška nádoby 20cm, délka podnosu 38cm  
 v sestavě: podnos, nádoba ve tvaru soudkovitého samovaru na čaj a šest odlivek 
 Přiložen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU České republiky na stříbro 
    
    

151  Plastika "Lední medvěd"  .......................................................................................................................................  2 500 Kč  
kov silně stříbřený, umístěný na destičce malachitu, příjemná a kvalitní komorní práce, výška 8cm, šířka 11,5cm  
    
    

152   Váza na nízké patce .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo bezbarvé čiré s rubínovou lazurou, probrušované a řezané, Egermann, Čechy, kolem roku 1960, velmi bohatý dekor včetně 
figurálního zdobení, velmi dobrý stav, výška 32cm, horní průměr 14,5cm  
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153    Talíř ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán ručně malovaný zlatem a fialovou barvou, květinový dekor, značeno MÍŠEŇ - Marcolini, kolem roku 1780-1812, sbírkový 
a muzeální kus, dva drobné oklepy na okraji, jinak stav dobrý, průměr 24cm  
    
    

154   Nástolec na široké patce ...........................................................................................................................................  800 Kč  
sklo bezbarvé čiré s rubínovou lazurou, probrušovaný a řezaný bohatý dekor, Egermann, Čechy, kolem roku 1960, velmi dobrý 
stav, výška 17cm, horní průměr 20cm  
    
    

155   Dóza - váza s víkem ....................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo bezbarvé čiré s rubínovou lazurou, probrušované a řezané, Egermann, Čechy, kolem roku 1960, bohatý dekor, velmi dobrý 
stav, výška 29cm  
    
    

156  Nástolec na nízké mosazné patce ...........................................................................................................................  700 Kč  
horní část sklo bezbarvé čiré s rubínovou lazurou, probrušované a řezané, Egermann, Čechy, kolem roku 1960, velmi bohatý dekor, 
velmi dobrý stav, výška 10,5cm, horní průměr 25cm  
    
    

157    Vázička ............................................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo čiré broušené do deseti vertikálních ploch, horní okraj ve stříbrné montáží, ve stříbrné ploše je nápis PREIS KIENBERG 
1.PREIS DAMEN FREUDENSTADT 1960, luxusní provedení 
ryzost stříbra 835, hmotnost 192,50g btto, výška 8,5cm 
 Přiložen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU České republiky na stříbro 
    
    

158    Dezertní souprava ve stylu Lobmayera ........................................................................................................  4 500 Kč  
sklo bohatě zdobené broušením, leptem a zlacením, kolem roku 1930, jeden z malých talířků má několik oklepů 

v sestavě:  
velký talíř a pět dezertních talířků, průměr velkého talíře 31,5cm, talířku 17cm  

    
    

159    Bronzová medaile ....................................................................................................................................................  1 250 Kč  
vydaná ke 40. výročí korunovace Františka Josefa I. Císařem rakouským, autorem medaile je A. Schare (revers) a J. Tauten Hayn 
(avers), vzácný sběratelský kus, velmi dobrý stav, průměr 6,5cm  
    
    

160   Nůž na porcování zvěřiny ........................................................................................................................................  650 Kč  
střenka z paroží, vložky mosazné, ocelové nýty, 19. století, krásná ukázka precizní ruční nožířské práce, výborný stav, délka 25cm  
    
   
  
    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 161 - 200 

 
161   Čech František Ringo    
"Smolný den"  .....................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2010, práce současného českého umělce, jehož obrazy si již našly řadu obdivovatelů a jsou 
v řadě domácích i dalších soukromých i veřejných galeriích ve světě, 55 x 65 (70 x 80)  
  

Čech František Ringo  malíř, grafik, hudebník, politik, autodidakt, narozen v Praze, studium na Státní konzervatoři 
v Praze, bubeník skupiny Olympic (Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    
    

162   Sabev Miroslav   (1952-) 
"Ženský akt"  ......................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na speciální lepence, signováno, datováno 2010, kvalitní práce současného moderního umění, pro aukci získáno 
přímo z výstavy autora, 70 x 100 (71 x 102,5)  
 Autor, jehož ceny se pohybují až kolem 150 000 Kč 
  

Sabev Miroslav  malíř, kreslíř, narozen v Hukovicích (Bartošovicích) na Novojičínsku, autodidakt, v kresbách využívá 
převážně techniku frotáže s pomocí uhlu nebo tuby, v malbě převažuje portrétní a figurální tvorba (Slovník (Chagall) 

    
    

163   nesignováno    
"Císař Josef II"  .................................................................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, 18. století, obraz prošel náročným pečlivým restaurováním, provedena 
rentoláž, přiložena velmi podrobná restaurátorská zpráva, reprezentativní, 89 x 70 (102 x 84)  
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164   Dvorský Bohumír   (1902-1976)  

"Letní kytice ve váze" ....................................................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno v dedikaci novomanželům Durčákovým s datem 1952, jde o jedno 
z malířových slavných zátiší s květy, rozjásaná skvostná práce, luxusní rám, 90 x 65 (109 x 83)  
 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
    
    

165   Majer Antonín   (1882-1963) 
"Rozkvetlá jabloň"  ..........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, velká reprezentativní galerijní práce významného malíře a grafika, 
mohutný zlacený rám, 86 x 80,5 (103 x 98)  
 Obraz pochází přímo z rodiny malíře 
  

Majer Antonín  malíř, grafik, studia u profesora Brožíka, Schwaigera a Hynaise na AVU v Praze, věnoval se malbě, 
kresbě a ilustraci, velký vliv na jeho práci měl Munch, byl jedním ze zakládajících členů spolku Hollar, s nímž vystavoval 
u nás i v zahraničí, vydal cyklus pohlednic, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    

166   Majer Antonín   (1882-1963) 
"Bílovické údolí u Brna"  ..............................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1932, vzadu název obrazu, reprezentativní galerijní práce významného 
malíře, kreslíře a grafika, 61 x 90 (77 x 107)  
 Obraz pochází přímo z rodiny malíře 
    
    

167   Křepinský Vladimír    
"Akt - Ležící plavovláska"  ...........................................................................................................................................  12 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, vzadu štítek ČFVU, 70 x 98 (73 x 102)  
    
    

168   Řezáč Zdeněk (Rezáč ?)    
"Cesta vesnicí" .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - převážně pastel, signováno, datováno 1976, mimořádně kvalitní a působivá práce, 
vzadu autorovo věnování přítelkyni, 59,5 x 89,5 (74,5 x 104)  
 
 

169   Vácha Vladimír   (1902-) 

"Černé moře - Bulharsko" ..............................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1973, výborná práce absolventa proslulé Ukrajinské akademie v Praze a žáka 
B. Janka, reprezentativní práce, 58 x 99 (72 x 112)  
  

Vácha Vladimír  malíř, fotograf, narozen ve Vítkovicích, studoval u profesora I. Kulce na Ukrajinské akademii v Praze, 
dále soukromě u B. Jaroňka v Rožnově pod Radhoštěm (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

170   Holeček Jaroslav   (1902-1953) 
"Dominanty Prahy z Karlova mostu"  .......................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovská galerijní olej tempera, signováno, kolem roku 1935, kvalitou lze Holečka srovnávat se Šetelíkem, mnohdy jej předčí, 
vzadu záruční list, 50 x 70 (62,5 x 82)  
  

Holeček Jaroslav  malíř krajinář, studium na uměleckoprůmyslové škole u prof. Schüssera, působil na Slovensku 
a v Jižních Čechách, byl členem UB v Bratislavě, potom přesídlil do Příbrami, řada výstav, včetně Zlínských salonů, 
v Bratislavě, Bánské Štiavnici, Bánské Bystrici, v Komárně (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

171   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Krajina o žních"  ................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, kolem roku 1950, další z prací významného malíře, ve výřezu 48 x 64 (67 x 82)  
 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
    
    

172   Stevens    
"Mrakodrapy mezi prstencem hor a mořskou zátokou" ..................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel zachycující kontrast moderního rozpínajícího se města a archaické lodní dopravy, obrázek typický pro Hong 
Kong, signováno, nedatováno, vzadu štítek Kunstkabinett Bacher, ve výřezu 44 x 60 (65 x 80)  
    
    

173   Thauer Fridrich Karl   (1924-2009) 
"Chalupa v letních Alpách"  ...........................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, výborná práce autora uváděného ve světových 
katalozích, 60,5 x 80,5 (70 x 90)  

viz také pol. 127, 171 

viz také pol. 127, 164 

viz také pol. 165, 188 

viz také pol. 166, 188 
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174   Holý Miloslav   (1897-1974) 

"Pr ůhled mezi stromy" .....................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, datováno 71, vzadu štítek autora, práce skvělého malíře, profesora na Akademii v Praze 
ve výřezu 28 x 40,5 (54 x 61,5)  
    
    

175   Výrovský J.    
"Na cestě v zasněžené podhorské krajině"  ..............................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1940, 47 x 63,5 (53 x 70)  
    
    

176   nesignováno    
"Kubizující zátiší s ovocem a dýmkou" ....................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na překližce, nedatováno, obraz je poškozen, na několika místech se odlupuje malba, 40 x 50 (54,5 x 64,5)  
    
    

177   Rek František   (1883-) 
"U zahradníka - Zahrady Zemského ústavu v Brně"  .........................................................................................  3 800 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno vzadu 1947, poškozený rám, 40 x 50 (56,5 x 66,5)  
  

Rek František  malíř, grafik, scénograf, narozen v Lipníku nad Bečvou, absolvoval Akademii v Praze u profesora 
Roubalíka, Bukovace a Fr. Ženíška, motivy ke svým pracím čerpal především z Olomouce a okolí, maloval na bojištích 
1. světové války, dále v Paříži, Splitu atd. do roku 1925 se účastnil všech výstav S.V.U. Mánes, široké spektrum výstav 
a realizací (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

178   neurčeno    
"P ředjarní nálada v krajině"  ........................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, polovina minulého století, profesionální krajinářská práce, 42 x 58 (52 x 69)  
    
    

179   neurčeno    
"Lo ďky u mola" ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signováno, nepřečteno, datováno 1969, kvalitní profesionální práce, ve výřezu 26 x 44 (46,5 x 64)  
    
    

180   nesignováno    
"Dívka s ovocem a psem" ................................................................................................................................................  5 500 Kč  
kombinovaná technika - olej, tempera, vaječná tempera, zlacení na dřevě, nedatováno, vzadu na desce nečitelné razítko, na rámu 
nápis tužkou "Holka z Iaorming", dále poznámka Neznámý italský motiv, 42 x 29 (54 x 40)  
    
    

181   nesignováno    
"Vysoká škola jezdecká" .................................................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovská rytina, signum možná pod paspartou, patrně přelom 18. a 19. století, ve výřezu 17,5 x 13 (32,5 x 23,5)  
 Pochází z výborné sbírky manželů Durčákových z Ostravy 
    
    

182   Žák Oldřich   (1900-) 
"Tanečnice s hadem" .........................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovská podmalba pod sklem, signováno monogramem, datováno 1928, výborná práce všestranného umělce, řada světových 
ocenění, 32,5 x 15 (38 x 20)  
  

Žák Oldřich  umělecký cizelér, umělecký průmyslový výtvarník, profesor sklářské školy v Železném Brodě, žák Em. 
Nováka a Horejce na um. prům. škole v Praze, podnikl stipendijní cesty do Švédska, Německa a Itálie, dále studijní pobyt 
v USA, řada výstav doma i v zahraničí (Toman) 

    
    

183   Franz von Stuck   (1863-1928) 
"Dcera Mary"  ....................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní ručně kolorovaný lept, signováno, kolem roku 1906, výjimečná práce výjimečného autora, na obrázku je otisk 
patrně od šálku, poškození je na fotografii zřejmé, přesto jde o velmi kvalitní práci, kvalitní adjustace, ve výřezu 9 x 6 (25,5 x 21,5)  
  

Franz von Stuck  německý malíř, grafik a sochař, autor mytologických a symbolistních témat, spoluzakladatel skupiny 
Münchner Sezession (Malá čs. encyklopedie) 

    
    

184   Erhart Alois    
"Jízda v poušti na slonech a velbloudech" ..............................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský akvarel, vpravo dole dedikace a signatura, datováno 14. srpna 1905, 22,5 x 30 (24,5 x 32,5)  

viz také pol. 139 
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Erhart Alois   
Může se jednat pouze o shodu jmen. Ve stejném časovém období byly publikovány dvě knihy, jejichž autorem byl Alois 
Erhart (resp. Alois A. Erhart): 
Praktická mluvnice jazyka ruského z roku 1908,  
Pervyj russkij putěvoditel po Čechii, Moravii i drugim Avstrijskim slavjanskim zemljam. Izdanie I.V.Alexandra. 
Slavjanskaja Praha - Moskva, 1904-5 

    
    

185   Mervart Augustin   (1889-1968) 
"Prost řední Bečva - Kyvňačky"  ................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1965, práce jednoho z nejlepších moravských krajinářů 
32 x 50 (52 x 70)  
  

Mervart Augustin  významný moravský malíř krajinář, narodil se v Krásně nad Bečvou, studoval sochařství u profesora 
F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se 
účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, 
včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů (Toman, Slovník Chagall) 

 
 

186   Nowak Willi   (1886-1977) 

"Jezdci na koních v krajině"  ......................................................................................................................................  26 000 Kč  
mistrovská galerijní tempera, signováno, nedatováno, luxusní rám, 29 x 37 (49 x 56)  
 Pochází z výborné sbírky manželů Durčákových z Ostravy 
  

Nowak Willi  malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU 
Mánes, Osmy, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, 
v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, 
zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden 
z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

187   Rambousek Jan   (1895-1976) 
"Rozhovor"  ...............................................................................................................................................................................  300 Kč  
mistrovský dřevoryt, signováno, kolem roku 1925, skvělá komorní práce významného grafika, kreslíře a malíře, žáka Preislera 
a Nechleby na Akademii v Praze, nerámováno, 15,5 x 12  
  

Rambousek Jan  malíř, grafik, ilustrátor, grafický designér, publicista, žák pražské akademie, stipendista na École des 
Beaux Arts v Paříži, spoluzakladatel UB, člen SČUG Hollar, redaktor časopisu Hollar, v letech 1923-1939 byl asistentem 
u Švabinského v jeho speciálce na akademii, účastnil se na výstavách v Mánesu a Hollaru, zastoupen mj. v Národní 
galerii, autor českého písma Medieval Z a Brno Z, významný umělec (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

188   Majer Antonín   (1882-1963) 
"Sklizeň jablek"  ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno v desce i tužkou, na okraji poznámka HOLLAR 1, prosinec 1948, krásný grafický list 
velmi významného grafika, kreslíře a malíře, volný list, 43 x 30,5  
    
    

189   Jüngling Břetislav   (1921-1980) 
"Vláda smrti"  ........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kresba tuší, signováno, datováno 1945, vzadu poznámka od Václava Černého z roku 1946, volný list,   
  

Jüngling Břetislav  malíř, narozen v Kunčicích u Rychnova nad Kněžnou, studoval VŠUP v Praze, podnikl řadu 
studijních cest, byl třikrát ve Francii, odkud si přivezl řadu kreseb (Slovník Chagall) 

    
    

190   Čapek Josef   (1887-1945) 
"Dív čí akt"  ..........................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
kresba tužkou, uhlem a cihlově červenou pastelkou na výkresovém papíře, nesignováno, sběratelská rarita - unikát, volný list, 
Vzadu text "Kresba Josefa Čapka na UMPRUMCE asi v r. 1906", následuje podpis, nepřečteno, další poznámka: "Tuto kresbu 
udělal kolem roku 1906 Josef Čapek jako žák umprumu ve škole, to potvrzuje spolužák jeho profesor Václav Černý 18.6.1946"  
44 x 30  
  

Čapek Josef  malíř, knižní grafik, kreslíř, spisovatel, scénograf, redaktor, narodil se v Hronově nad Metují, zemřel 
v koncentračním táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU 
Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské 
galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie 
v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Toman, Lexicon of the CVA) 

viz také pol. 191 

viz také pol. 165, 166 

viz také pol. 256 
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191   Čapek Josef   (1887-1945) 

"Sedící ženský akt" .............................................................................................................................................................  8 000 Kč  
náčrt tužkou na upravovaném plátně, nesignováno, po straně poznámka: kresba Josefa Čapka na UMPRUMU z roku 1907 
ve speciálce Maškové, vzadu poznámka od Čapka, nerámováno, sběratelská i galerijní rarita, 34 x 50  
     
    

192   Šimon Pavel   (1920-1958) 
"Potok ve vesnici" ..................................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovský dřevoryt na papíře značeném slepotiskem Hollaru, signováno, kolem roku 1945, volný list, 40 x 50  
  

Šimon Pavel  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesorů V. Pukla, T.F. Šimona a A. Pelce na AVU 
v Praze, zpočátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil výhradně na plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci 
a volnou i užitou grafiku, účastnil se soutěží exlibris, člen SČUG Hollar, syn grafika a malíře T.F. Šimona  
(Slovník Chagall) 

 
 

193   Chudomel Jaroslav   (1929-) 

"Cesta návsí"............................................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevné křídy, uhel, pastel, signováno, datováno 1975 
volný list ze souboru kreseb, 43,5 x 61,5  

Nabízené kresby Jaroslava Chudomela jsou za neuvěřitelně nízké ceny a přitom jsou skvělou prezentací práce umělce, který 
čerpal motivy především z okolí Hostivaře a Benešovska 

  

Chudomel Jaroslav  malíř, grafik, narozen v Praze, žák K. Müllera, C. Boudy a K. Lidického, dále studoval na akademii 
u V. Silovského a V. Rady, člen skupiny Radar a SČUG Hollar a AUG Praha, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha 
a ve všech regionálních galeriích, ve sbírkách v cizině v soukromí i galeriích, výstavy doslova po celém světě, alespoň 
namátkou: 1979 - Havana, 1962 - Londýn, 1961 - Bayreuth, 1963 - Lublaň, 1964 - Lugano, 1963 - Paříž, 1964 - 
Švýcarsko - Ženeva, Hamburk, 1979 - Sofie, Berlín, 1989 - Paříž, 1990 - Los Angeles atd. (Slovník Chagall) 

    
    

194   Chudomel Jaroslav   (1929-) 
"Most u vesnice".....................................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevné křídy, uhel, pastel, signováno, nedatováno 
volný list ze souboru kreseb, 43,5 x 61,5  
    
    

195   Chudomel Jaroslav   (1929-) 
"Stromy v obci"  ......................................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevné křídy, uhel, pastel, signováno, datováno 1971 
volný list ze souboru kreseb, 43,5 x 61,5  
    
    

196   Chudomel Jaroslav   (1929-) 
"Kostelík a stromy na návsi" ............................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevné křídy, uhel, pastel, signováno, datováno 1971 
volný list ze souboru kreseb, 43,5 x 61,5  
    
    

197   Chudomel Jaroslav   (1929-) 
"Krajina s vesnicí"  ................................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevné křídy, uhel, pastel, signováno, nedatováno 
volný list ze souboru kreseb, 43,5 x 61,5  
    
    

198   Chudomel Jaroslav   (1929-) 
"Krajina s minaretem"  ........................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevné křídy, uhel, pastel, signováno, nedatováno 
volný list ze souboru kreseb, 43,5 x 61,5  
    
    

199   Chudomel Jaroslav   (1929-) 
"Cesta kolem vesnice" ..........................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevné křídy, uhel, pastel, signováno, nedatováno 
volný list ze souboru kreseb, 43,5 x 61,5  

viz také pol. 190 

viz také pol. 194, 195, 196, 197, 198, 199, 241, 242 

viz také pol. 193, 195, 196, 197, 198, 199, 241, 242 

viz také pol. 193, 194, 196, 197, 198, 199, 241, 242 

viz také pol. 193, 194, 195, 197, 198, 199, 241, 242 

viz také pol. 193, 194, 195, 196, 198, 199, 241, 242 

viz také pol. 193, 194, 195, 196, 197, 199, 241, 242 

viz také pol. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 241, 242 
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 200   Špála Václav   (1885-1946) 

"Zátiší s pěti zelenými hruškami a dvěma jablky"  .........................................................................................  750 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1941, skvělá vrcholná práce autora vedená pod číslem 1418 ve dvojité 
závorce, což znamená, že sám autor ji označil za vynikající, široký rám francouzského typu, 35,5 x 51,5 (52 x 67)  
 Pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
  

Špála Václav  soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 
studia na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, 
od roku1945 Národní umělec, vynikající malíř, jehož díla dosahují cen až kolem 2 000 000 Kč (Toman, Slovník Chagall, 
Lexicon of the CVA) 

    
 
 
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 201 - 220 

 
201  Karafa .............................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo bezbarvé čiré, jemně fasetované, na dně značeno MOSER, první polovina minulého století, výška 25,5cm  
    
    

202   Svícen jednoplamenný ...............................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený modrým cibulovým dekorem, značeno modrou značkou pod polevou, DUBÍ u Teplic, kolem 
poloviny minulého století, výška 16cm  
    
    

203   Plastika "Vlčák"  ..........................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno modrou značkou leningradské porcelánky, Rusko, druhá polovina minulého století, drobný 
oklep, výška 11cm, délka 23 cm  
    
    

204   Krabička na cigarety ..............................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinace dřeva a bronzu, na víčku zdobeno plastickým reliéfním motivem japonské krajiny se sopkou, po stranách plastickým 
dekorem větviček šípkových růží, první polovina minulého století, 6 x 13,5 x 9,3  
    
    

205   Svícny párové ..........................................................................................................................................................  16 000 Kč  
kombinace slonoviny a černě mořeného dřeva, ARTDEKO, třicátá léta minulého století, výška 23,5cm  
    
    

206   Kniha "Mánesův odkaz národu - Zemi milované" ......................................................................................  400 Kč  
uspořádal a úvod napsal Fr. Kovárna, vydalo nakladatelství ORBIS v Praze, v únoru 1940, obrazy provedl tiskem z hloubky 
Grafický umělecký ústav V. Neubert a synové na Smíchově, opatřeno razítkem původního majitele knihy,   
    
    

207  Talíř závěsný ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevnou malbou žánrovými motivy a dekorem rostlin a zvířat, Asie, první polovina minulého 
století, průměr 24,5cm  
    
    

208  Talíř závěsný ................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kamenina bíle glazovaná, zdobená modrým měditiskem, motivem růží a lílií, značeno modrou značkou pod polevou ROSE & LILY 
DAVENPORT, dále i značkou vtlačovanou, druhá polovina 19. století, na okraji oklep, průměr 26,6cm  
  

    
    

209    Plastika "Muž - Mudrc"  ...................................................................................................................................  28 000 Kč  
řezba ve slonovině, značeno, Asie, 19. století, výška 30cm  
    
    

210   Plastika "Sedící bohyně - Kvann Jim""  .....................................................................................................  25 000 Kč  
jantar, konec 19. století, výška 15cm  
    
    

211  Plastika "Slévač"  .......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
litina na kamenném podstavci, čtyřicátá léta minulého století, podstavec poškozený, výška 20cm  
    
    

212  Miniatura "Portrét dámy v bílých šatech" ....................................................................................................  5 800 Kč  
malba na slonovině, signováno Georg Romney, rámeček kombinace želvoviny a mosazi, 19. století, 13 x 10,5  
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213    Anatomická pomůcka "Maketa lidského trupu"  ..................................................................................  34 000 Kč  
speciální hmota, vyjímatelné tělesné orgány jsou upevněny na drátcích, žaludek vložený volně, na dřevěném podstavci štítek: Joh. 
Schuchart, Lehrmittel Zwickau i. Sa., konec 19. století, UNIKÁT, výška 70cm  
 Podobné anatomické torzo bylo prodáno v roce 2007 u Dorothea ve Vídni za 3.000 eur 
    
    

214   Svícen devítiplamenný .........................................................................................................................................  56 000 Kč  
stříbro bohatě zdobené žebrováním a plastickým rostlinným motivem, značeno platnou rakouskouherskou puncovní značkou AV, 
konec 19. století, hmotnost 1090g, výška 48,5cm  
 
 

215   Svícen sedmiplamenný ...........................................................................................................................................  1 800 Kč  
mosaz, konec 19. století, výška 30,5cm  
    
    

216   neurčeno    
Skleněný objekt "Hlava medvěda"  .............................................................................................................................  5 500 Kč  
sklo křišťálové, řezané a pískované, signováno, druhá polovina minulého století, výška 22,3cm  
    
    

217  Plastika "Sedící Buddha" ...................................................................................................................................  25 000 Kč  
keramika ručně malovaná, zdobená barevnými emaily a bohatým zlacením, Čína - Japonsko, kolem poloviny minulého století, 
velmi dobrý stav, UNIKÁT, výška 38cm, šířka 28cm, hloubka 25cm  
    
    

218  Náhrdelník .................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
platina osazená brilianty, krásná zlatnická práce ve stylu ARTDEKO, brilianty cca 1x 0,20, 2x 0,05, 8x 0,02, 22x 0,01, 1x 0,001, 
celkem cca 0,681ct, ryzost platiny 950, hmotnost 5,11g btto 
 Přiloženo OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU o ryzosti platiny  
    
    

219  Raketa na squash “Super Shot”..........................................................................................................................  1 200 Kč  
profesionální raketa Zentrasport International, šedesátá léta minulého století,   
    
    

220   Mařatka Josef   (1874-1937) 
Plastika “Dívčí akt s květy”  .........................................................................................................................................  12 000 Kč  
bronz, signováno, původní odlitek světově proslulého umělce, výška 17 cm  
  

Mařatka Josef  sochař, žák Myslbeka, žák slavného RODINA v Paříži, u Rodina byl cca 4 roky a pracoval i na jeho 
dílech, významný sochař evropské úrovně, jeden z nejslavnějších českých sochařů (Toman) 

    
    
 
    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 221 - 280 

 
221   Doležal Bořivoj   (1942-) 
"Otvírání studánek III."  ..................................................................................................................................................  9 000 Kč  
kombinovaná technika na sololitu, signováno, datováno 1998, vzadu autorský štítek, 75 x 79 (81 x 86)  
  

Doležal Bořivoj  malíř, grafik, narozen v Brně, studoval Střední průmyslovou školu v Brně (E. Ranný, M. Ehlerová, 
O. Zemina), pracoval jako vedoucí výtvarník Městského kulturního střediska (Slovník Chagall) 

    
    

222   Doležel Bořivoj   (1942-) 
"Keltská krajina"  ................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
kombinovaná technika na sololitu, signováno, datováno 1998, vzadu autorský štítek, 75 x 79 (81 x 86)  
     
    
    

223   neurčeno    
"Krajina s topoly"  ..............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 70 x 98 (83,5 x 113)  
    
    

224   Holý (?)    
"Krajina s rybníkem a chalupami"  ............................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, 75 x 96 (92 x 114)  
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225   Schmidt Oskar    
"Zámecké schody v Praze" .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, první polovina minulého století, 29,2 x 39,2 (38 x 48)  
    
    

226   Maten Rudolf    
"Staré město s hradem" ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kresba tuší a akvarelem, signováno, druhá polovina minulého století, 41,5 x 57 (54 x 68)  
 
 

227   Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Ze staré zimní Prahy"  .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná akvatinta, signováno tužkou a v desce monogramem, opatřeno barevným autorovým razítkem, počátek minulého století 
36 x 42 (41 x 47)  
  

Šimon Tavik František  světově proslulý český grafik, kreslíř a malíř, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, 
profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera, tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se 
zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni 
a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská 
galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích (Toman, Lexicon of the CVA, www.tfsimon.com) 

    
    

228   Šimon Tavik František   (1877-1942) 
"Orientální krámek"  .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná akvatinta, signováno tužkou a v desce monogramem, opatřeno barevným autorovým razítkem, počátek minulého století 
27 x 29 (31 x 34,5)  
    
    

229   Tröster František   (1904-1968) 
"Divadelní scéna - Na schodišti" ..................................................................................................................................  3 900 Kč  
kresba tuší a akvarel, signováno, dedikace: Jiřímu Strejtovi (až bude starší), datováno 1947, paspartováno, nerámováno, 39,5 x 53,5  
  

Tröster František  architekt, scénograf, kostýmní výtvarník, malíř, pedagog, narozen ve Vrbičanech u Litoměřic, studoval 
VŠAPS na ČVUT v Praze a školu architektury u profesora P. Janáka na UMPRUM tamtéž, studijně pobýval v Paříži 
a Alžíru, věnoval se především scénickému výtvarnictví, je autorem více než 300 činoherních a operních výprav, zejména 
pro ND Praha a SND Bratislava (Slovník Chagall) 

    
    

230   Bílek František   (1872-1941) 
"Biblická scéna"  ..................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
dřevoryt, signováno monogramem v desce, datováno 1924, paspartováno, nerámováno, 49 x 65  
  

Bílek František  představitel epochy symbolismu a secese, sochař, řezbář a keramik, grafik, kreslíř, ilustrátor, autor 
návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění, také dobrý architekt., studoval na AVU Praha u prof. M. Pirnera, 
v letech 1891 - 1892 získal soukromé stipendium na Akademii Colarossi v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, 
v Lexiconu dlouhý výčet výstav, zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, v Národní galerii v Praze, 
Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerii hlavního města Prahy. Narodil se a v mládí žil v Chýnově, po roce 1902 se 
s manželkou přestěhoval do Prahy, kde žil až do okupace v roce 1939, potom se vrátil do Chýnova. V roce 1911 si nechal 
podle svého návrhu postavit vilu nedaleko Hradčan, do ní umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou 
Bílkovi (Lexicon of the CVA, Toman, www.villabilekcentre.cz) 

    
    

231   Janda T.    
"Cesta na Hradčany"  ...........................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná akvatinta, nesignováno, první polovina minulého století, 21 x 17 (25,5 x 22)  
    
    

232   Janda T.    
"Motiv z Kampy"  ...................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná akvatinta, signováno tužkou, opatřeno barevným razítkem, první polovina minulého století, 20 x 17,5 (25 x 21,5)  
    
    

233   Barvitius Victor   (1834-1902) 
"Studie - Ruce sepnuté k modlitbě"  ...............................................................................................................................  500 Kč  
kresba tužkou, signováno monogramem, konec 19. století, 13 x 18 (27 x 30)  
  

Barvitius Victor  malíř, narozen v Praze, studoval na malířské akademii pod Rubenem a Engarthem, později studoval 
v Paříži u Coutura, maloval historické obrazy, později žánry (Toman) 
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234   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 

"Pasák koní"  ............................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, 24 x 16 (36,5 x 26)  
  

Sedláček Vojtěch  ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, působil jako 
středoškolský profesor, od roku 1926 se věnoval výhradně malířské tvorbě, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, výstavy 
po celé Evropě, od roku 1959 národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto 
významném malíři, slavný malíř polních prací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

 
 

235   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 

"Muž s koněm"  .......................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, 24,5 x 16 (36 x 26)  
    
    

236   nesignováno    
"Hrá čka na loutnu"  ........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na dřevěné desce, jedná se o kopii obrazu Orazia Gentileschia, vzadu štítek z vídeňského rámařství a štítek "Nachlass 
Friedmann Dorotheum", druhá polovina 19. století, reprezentativní, bohatě zdobený rám, 22 x 19,5 (45,5 x 43)  
    
    

237   Janda Karel   (1880-) 
"Dívka s ošatkou plnou ovoce" .....................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1933, 68 x 58 (84 x 74)  
  

Janda Karel  dekorativní sochař, narozen v Praze, studoval na UMPRUM v Praze u Suchardy a Kloučka, od roku 1922 
byl hlavně zaměstnán v Umělecko průmyslovém ateliéru Julia Halmana jako sochař modelér na pracích dekorativních 
figur i ornamentů při opravách starých památek (Toman) 

    
    

238   Votruba František   (1895-) 
"Dív čí poloakt s pivoňkou"  .............................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, vzadu autorský štítek, 27,5 x 37,5 (43 x 53)  
  

Votruba František  malíř figuralista v Praze, žák pražské um. prům., grafický kurz u profesora Karla, A. Burtov používal 
jako pseudonym (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

239   Čuda Josef    
"Cvi čenky"  .............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1976, ve výřezu 50 x 37,5 (80 x 64)  
  

Čuda Josef  Do našich aukcí jsme od majitele získali krásné pastely a oleje. Ze štítků na zadních stranách obrazů víme, že 
Čuda Josef bydlel ve Starých Otrokovicích. Zatím se nám nepodařilo získat bližší informace o tomto malíři ani 
od oslovených otrokovických rodáků a pamětníků. Uvítáme Vaše sdělení k tomuto zajímavému, ale neznámému autorovi 

    
    

240   Honzík Jaroslav   (1870-1954) 
"Z Bretan ě - Muž s koňmi"  .........................................................................................................................................  38 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, mimořádně skvělá práce skvělého malíře a architekta, absolventa několika 
akademií, vysoce dekorativní rám, reprezentativní a působivý celek, 80 x 100 (100 x 120)  
  

Honzík Jaroslav  malíř, architekt, pedagog, narozen v Plzni, studoval architekturu a Akademii v Praze u profesora 
Pirnera, pak na Akademii v Mnichově a Akademii v Paříži, byl profesorem na UMPRUM v Praze, maloval snové krajiny 
a mořské výjevy, také lidové typy z Chodska, zastoupen v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

241   Chudomel Jaroslav   (1929-) 
"Náměstí s kostelem a stromy" ........................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevné křídy, uhel, pastel, signováno, datováno 1971, volný list ze souboru kreseb, 
43,5 x 61,5  

Nabízené kresby skvěle prezentují práci umělce, který čerpal náměty především z Benešovska a okolí Hostivaře, cena je velmi 
příznivá pro kupujícího 

    
    

242   Chudomel Jaroslav   (1929-) 
"Cesty s mostem u vesnice" ...............................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevné křídy, uhel, pastel, signováno, datováno 1971, volný list ze souboru kreseb, 
43,5 x 61,5  

viz také pol. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 242 

viz také pol. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 241 
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243   Zeman Karel   (1949-) 

"Dobrá ko čka"  ........................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská barevná galerijní mědirytina na ručním papíře, signováno, číslováno 200/200, vydala Lyra Pragensis, luxusní stav, 
volný list, Tato mědirytina je publikována pod heslem Karel Zeman ve 21. díle Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců, 
vydalo Výtvarné centrum Chagall, 36,5 x 24,5  
  

Zeman Karel  grafik, medailér, rytec, ilustrátor, narozen v Brně, studoval u profesorů J. Anderleho a Z. Sklenáře na VŠUP 
v Praze, v letech 1984-1985 absolvoval stipendijní pobyt při Gutenbergově muzeu v Mohuči, v grafice a medaili je 
ovlivněn uměním starých mistrů, tvoří v téměř zaniklé technice mědirytu, je členem SČUG Hollar, Asociace umělců 
medailérů a AVU ČR, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie Praha (Slovník Chagall) 

    
    

244   Pileček Jindřich   (1944-2002 
"Most krále Ludvíka"  ..........................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept na ručním papíře, signováno, datováno 1984, číslováno 176/200, luxusní stav, volný list, vydala 
Lyra Pragensis, 29,5 x 21  
  

Pileček Jindřich  grafik, kreslíř, ilustrátor, narozen v Táboře, studia na VŠUP Praha u Svolinského a Nováka, člen SČUG 
HOLLAR, řada výstav domácích, ze zahraničí Itálie, Švýcarsko, Slovensko, Belgie, ocenění u nás i v zahraničí, zastoupen 
ve sbírkách Národní galerie Praha, Ermitáž Leningrad, Internationales ex Libris Centrum v Sint Niklaas, Belgie  
(Slovník Chagall, Lexicon CVA) 

    
    

245   Trnková Klára   (1949-) 
"Milenci v Praze"  ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1985, číslováno 183/200, kvalitní práce dcery slavného Jiřího Trnky, luxusní 
stav, volný list, vydala Lyra Pragensis, 35 x 25  
  

Trnková Klára  malířka, narozena v Praze, studovala u J. Nováka, A. Hoffmeistera, M. Hegara a M. Jágra na VŠUP 
v Praze, vyjadřuje se malbou, tvorbou emailových miniatur, je scénografkou, dcera ilustrátora, malíře a výtvarníka 
loutkového a animovaného filmu Jiřího Trnky (Slovník Chagall) 

    
    

246   Storchová Hana   (1936-) 
"Verlain - Svit luny"  .............................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská barevná kombinovaná grafická technika na ručním papíře, signováno, číslováno 115/200, luxusní stav, volný list, 
vydala Lyra Pragensis, 33 x 22,5  
  

Storchová Hana  grafička, ilustrátorka, malířka, narozena v Praze, studovala soukromě u L. Jiřincové a u profesora 
M. Holého a V. Silovského na AVU v Praze, věnuje se grafice, ex libris, plakátové a známkové tvorbě, dětským 
animovaným filmům, ale především vědeckým ilustracím (Slovník Chagall) 

    
    

247   Válová Jitka   (1922-) 
"Cyklus z hutí - Valcíři plechu"  ................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevné křídy, pastel a akvarel, signováno, datováno 1962, vzadu poznámky, skvělá 
práce autorky zastoupené v řadě světových galerií, včetně NG Praha, nerámováno, 45 x 62  
  

Válová Jitka  malířka, grafička, narozena v Kladně, studovala u profesorů J. Nováka, J. Kaplického a E. Filly na VŠUP 
v Praze, svou tvorbou se začleňuje do proudu nové figurace, od roku 1957 se zúčastnila více než sta kolektivních výstav, 
spolu se sestrou Květou byly od 80. let prezentovány v zahraničí např. Galerie der Stadt Esslingen, Kunstverein 
Brauschweig, Nassau County Museum New York, Museum der Stadt Regensburg a jinde (Slovník Chagall) 

    
    

248   Herčík Josef   (1922-1999) 
"Vzpomínka na Chopina"  ..................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská galerijní ocelorytina na ručním papíře, signováno, kolem roku 1975, číslováno 92/200, luxusní stav, volný list, vydala 
Lyra Pragensis, Tato mědirytina je publikována pod heslem Josef Herčík ve třetím díle Slovníku českých a slovenských výtvarných 
umělců, vydalo Výtvarné centrum Chagall 
32,5 x 23  
  

Herčík Josef  grafik, rytec, narozen v Uherském Brodě, žák V. Pukla na AVU Praha, ilustroval řadu knížek naučné 
literatury, zejména pro děti a mládež a řadu titulů dobrodružné literatury, vyryl více než 500 poštovních známek podle 
cizích i vlastních námětů (Slovník Chagall) 

    
    
    

249   Kučera Zbyněk   (1934-) 
"H řebci pod Spící pannou" ..................................................................................................................................................  50 Kč  
barevná litografie, signováno, číslováno 26/100, použito jako PF 1985, 10,5 x 16,5  
  

Kučera Zbyněk  malíř, grafik, sochař, designér, narozen v Praze, studoval volnou a užitou grafiku na VŠUP v Praze 
u profesorů Strnadela a Malejovského, řada výstav (Slovník Chagall) 

viz také pol. 265 

viz také pol. 251, 252, 254, 261 
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250   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"And ěl"  .................................................................................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský galerijní lept na ručním papíře, signováno tužkou i v desce, číslováno 5/100, skvělý otisk, luxusní stav, volný list, v této 
kvalitě ojedinělé, 51,5 x 33,5     
    
 

251   Kučera Zbyněk   (1934-) 
"Duby v Mili čově"  .................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1979, číslováno 4/100, velká reprezentativní grafika, volný list, 39 x 55  
    
    

252   Kučera Zbyněk   (1934-) 
"Ráno u Máchova jezera" .................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1977, číslováno 42/150, velká reprezentativní grafika, volný list, 37,5 x 55  
    
    

253   Erazim Milan   (1946-) 
"Šeherezáda" ...........................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1981, číslováno 160/200, luxusní stav, volný list, vydala Lyra Pragensis, 
29,5 x 21  
  

Erazim Milan  grafik, ilustrátor, narozen v Bratislavě, studia na VŠUP v Praze u profesora Sklenáře a J. Mikuly, výstavy 
doma i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    
    

254   Kučera Zbyněk   (1934-) 
"Záliv na Rujan ě"  ..................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1981, číslováno 62/100, velká reprezentativní grafika, volný list, 34,5 x 50  
    
    

255   Drozd Jiří   (1924-1984) 
"Praha" .......................................................................................................................................................................................  200 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1975, nečíslováno, dedikace autora, volný list, 22,5 x 59,5  
  

Drozd Jiří  malíř, grafik, narozen v Bordovicích u Frenštátu, studoval na Státní grafické škole a VŠUP, studium bylo 
přerušeno totálním nasazením, po roce 1945 pokračoval v grafické speciálce Antonína Strnadela, vytvářel grafické listy 
věnované Osoblažsku, později se do popředí jeho zájmu dostala krajina Valašska a Beskyd, vystavoval většinou v galeriích 
Díla (Slovník Chagall) 

    
    

256   Rambousek Jan   (1895-1976) 
"Svážení dříví koňmi"  ..........................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno, datováno 1959, číslováno 28/200, mimořádně kvalitní velký grafický list, vloženo 
v paspartě, nerámováno, 42 x 55  
    
    

257   Kotyza Vladivoj   (1943-) 
"Ossian"  .....................................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský barevný lept na ručním papíře, signováno, datováno 1976, číslováno 187/200, luxusní stav, volný list, vydala Lyra 
Pragensis, 41,5 x 28,5  
  

Kotyza Vladivoj  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval u profesorů Pelce, Tittelbacha a Slánského na AVU v Praze, 
věnuje se malbě, kresbě, grafice a restaurátorské práci (Slovník Chagall) 

    
    

258   Čepelák Ladislav   (1924-) 
"Beethoven"..............................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský galerijní čárový lept na ručním papíře, signováno, kolem roku 1975, číslováno 145/200, luxusní stav, volný list, vydala 
Lyra Pragensis, 34 x 26  
  

Čepelák Ladislav  malíř, grafik, ilustrátor, narozen ve Veltrusích, studoval na pražské akademii u Rady, Silovského, 
Nechleby a Želibského, pak byl asistentem profesora Silovského, v roce 1964 byl pověřen vedením grafické dílny, 1967 
jmenován docentem pro obor grafiky, 1987 profesorem (Slovník Chagall) 

    
    

259   neurčeno    
"Praha" .......................................................................................................................................................................................  400 Kč  
dřevoryt, signováno špatně čitelně, datováno 1973, autorský tisk, volný list, 30 x 56  
    
    

viz také pol. 131 

viz také pol. 249, 252, 254, 261 

viz také pol. 249, 251, 254, 261 

viz také pol. 249, 251, 252, 261 

viz také pol. 187 
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260   Brunovský Albín   (1935-1997) 
"Chvála bláznivostí" .......................................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovská galerijní barevná kombinovaná grafická technika na ručním papíře, signováno, datováno 1979, číslováno120/200, 
nádherný grafický list světově proslulého slovenského umělce, luxusní stav, volný list, vydala Lyra Pragensis, 34,5 x 26  
  

Brunovský Albín  malíř, grafik, ilustrátor, studia na střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě a na vysoké škole 
výtvarného umění u prof. Hložníka, ilustroval více než 100 knih, navrhoval bankovky, maloval rozměrná plátna, řada 
výstav doma i v zahraničí, zastoupen mimo jiné v Národní Galerii Praha, Art Institut of Chicago, Albertinum Vídeň, 
laureát grafických bienále v Brně, Banské Bystrici, Malborku, Krakově, Lipsku, Varně a dalších místech, významný 
slovenský malíř a grafik (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

261   Kučera Zbyněk   (1934-) 
"Pobřeží Rujany"...................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1977, číslováno 142/150, volný list, 37,5 x 55  
  

Kučera Zbyněk  malíř, grafik, sochař, designér, narozen v Praze, studoval volnou a užitou grafiku na VŠUP v Praze 
u profesorů Strnadela a Malejovského, řada výstav (Slovník Chagall) 

    
    

262   Kratochwil F.    
"Hardanger Fjord"  ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, datováno 12. května 1939, výborná komorní práce, vsazeno v paspartě, nerámováno 
21 x 28 (36 x 43,5)  
  

    

263   Disman M.    
"Karel IV."  ...............................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept na ručním papíře, signováno, datováno 1986, číslováno 96/200, vydala Lyra Pragensis, 50 x 36  
  

Disman M.   
Disman Miloslav, narozen 1947 v Praze, grafik, ilustrátor, studoval na VŚUP u Josefa Nováka, Františka Muziky a Milana 
Hegara, ilustroval řadu knih pro děti, mládež i dospělé, navrhuje ilustrace na knižní obálky, do časopisů, pro reklamy 

    
    

264   Burant František   (1924-) 
"Ležící ženský akt" ................................................................................................................................................................  250 Kč  
mistrovská suchá jehla na ručním papíře, signováno, datováno 1983, číslováno 67/100, luxusní stav, vydala Lyra Pragensis 
17 x 20,5  
  

Burant František  malíř, grafik, sklář, studoval až po válce na Státní grafické škole a na VŠUP u profesora Kaplice, 
v letech 1951-1960 byl jeho asistentem, jeho tvorba představuje figurální a krajinné motivy, motýly, můry, řada ilustrací, 
člen skupiny UB 12, spolku Hollar, SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii Praha (Slovník Chagall) 

    
    

265   Herčík Josef   (1922-1999) 
"Orchidea"  ................................................................................................................................................................................  150 Kč  
mistrovská ocelorytina, signováno, datováno 1974, číslováno 69/100, adjustováno v paspartě a rámováno textilní páskou, ve výřezu 
11,5 x 8,5 (28 x 21)  
  

Herčík Josef  grafik, rytec, narozen v Uherském Brodě, žák V. Pukla na AVU Praha, ilustroval řadu knížek naučné 
literatury, zejména pro děti a mládež a řadu titulů dobrodružné literatury, vyryl více než 500 poštovních známek podle 
cizích i vlastních námětů (Slovník Chagall) 

    
    

266   neurčeno    
"Pávi na kvetoucí větvi"  .....................................................................................................................................................  700 Kč  
umělecká výšivka na hedvábí, signováno japonskými znaky, kolem roku 1950, mistrovská práce, nerámováno, 31 x 45 
 
 

267   Klimovič Rudolf   (1917-1990) 

"Pramice na břehu"  ..............................................................................................................................................................  600 Kč  
černobílá mistrovská litografie, signováno, datováno 1959, číslováno 18/200, velká reprezentativní grafika, pasparta, nerámováno, 
45 x 54,5  
  

Klimovi č Rudolf  malíř, grafik, studoval na AVU v Praze u profesora Silovského a u profesorů Staikova a Beškova 
na AVU v Sofii, významný český i bulharský moderní malíř, jehož díla jsou v Národní galerii v Praze, v Sofii, ve Skopje 
atd. (Slovník Chagall) 

  

viz také pol. 248 

viz také pol. 249, 251, 252, 254 



 
KATALOG 69. AUKCE – BRNO – 30. 5. 2010 

 

 
_ 41 _ 

 

268   Müller Karel   (1899-1977) 
"Knižní ilustrace"  ..................................................................................................................................................................  500 Kč  
sbírka cca osmdesáti kusů knižních ilustrací, menší část průmyslová litografie, další umělecká reprodukce, vše v jednotné úpravě, 
celý soubor je uložen ve speciálních deskách, zajímavá sbírková práce významného ilustrátora, malíře a kreslíře 
adjustováno v paspartách 31,5 x 22,5, velikost celého balíku v deskách 32 x 23 x 5,5  
 Cena je za celou sbírku cca osmdesáti ilustrací v jednotné úpravě a deskách  
 

Müller Karel  malíř, grafik, tvůrce ex libris, pedagog, studia na soukromé škole u Engelmüllera, dále na pražské AVU 
u profesorů Švabinského, Obrovského a Bukovace, člen HOLLARu, řada výstav, ilustroval více než 250 knih, rozsáhlý 
výběr literatury o tomto umělci (Slovník Chagall) 

    
    

269   Bouda Cyril   (1901-1984) 
"Myslivna Liboháj"  ..............................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, kolem roku 1935, číslováno 53/120, sběratelsky velmi cenný grafický list významného 
autora, volný list, 35 x 44,5  
  

Bouda Cyril  vynikající malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, během tvůrčího života působil rovněž 
pedagogicky, v letech 1929-1935 jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl 
asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 
1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným 
umělcům, člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 
poštovních známek. V Lexiconu je uveden dlouhý výčet výstav individuelních a kolektivních a dlouhý výčet ocenění. Jen 
pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 
1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní 
ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena 
nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978 (Toman, Slovník Chagall,Lexicon of the CVA) 

    
    

270   Beneš Karel   (1932-) 
"Jaro v Praze"  .........................................................................................................................................................................  400 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1985, číslováno 155/200, vyšlo jako reprezentativní grafika s logem DÍLO - 
Český fond výtvarných umění, název a logo lze odstřihnout, volný list, 30 x 62,5  
  

Beneš Karel  malíř a i ilustrátor, narozen ve Vlčnově, studoval na VŠUP u profesora Strnadela, zabývá se volnou i užitou 
grafikou, ilustrací, exlibris, zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí, člen SČUG Hollar  
(Slovník Chagall) 

    
    

271   Prihel Bohumír   (1926-) 
"Variácia zo Slovenska" ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský galerijní linoryt, signováno, datováno 1974, velká reprezentativní grafika, volný list č. 21, 45 x 33  
  

Prihel Bohumír  sochař, grafik, restaurátor, narozen v Bratislavě, studoval sochařství u profesorů J. Kostky a R. Pribiše 
na VŠVU v Bratislavě, má za sebou komorní i monumentální díla (Slovník Chagall) 

    
    

272   Kodym Jiří   (1927-) 
"Cesta k Rapšachu" ..............................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský galerijní barevný dřevořez, signováno, datováno 1969, velká reprezentativní grafika, volný list, 47 x 63,5  
  

Kodym Jiří  malíř, grafik, narozen v Klikově u Třeboně, studoval v grafické speciálce profesora V. Pukla na AVU 
v Praze, 1952-1954 působil jako výtvarný redaktor Mladé fronty (Slovník Chagall) 

    
    

273   Hawranek Fridrich (Bedřich) - připsáno   (1821-1899) 
"Chalupa v horách"  ........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na lepence, signováno, konec 19. století, i přes jasnou signaturu připojujeme poznámku připsáno. Považováno za okrajovou 
práci autora, proto i velmi nízká cena, 24 x 20 (35,5 x 31,5)  
  

Hawranek Fridrich (Bedřich) - připsáno  žák pražské akademie u Antonína Mánesa, V Anenském klášteře v Praze byla 
otevřena samostatná galerie Bedřicha Hawranka (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

 
 
274   Bauch Jan   (1898-1995) 

"Hlava"  .................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
kombinovaná technika - pastel, tempera, kvaš, signováno, datováno 1980, ve výřezu 38 x 24 (55,5 x 41)  
  

Bauch Jan  významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka 
u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých 
malířů 20. století (Slovník Chagall) 
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275   neurčeno    
"Zátiší se šálkem a rudými máky" ..............................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, přečteno pouze jméno László, datováno 1932, výborná komorní práce, široký zlacený rámek, 
16 x 13 (28,5 x 24,5)  
    
    

276   Parma Leopold   (1891-1968) 
"Kvetoucí keř"  .....................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1948, zajímavá a působivá práce, 46 x 40 (55 x 50)  
  

Parma Leopold  malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, narozen v Tiché u Frenštátu, studium na učitelském ústavu v Příboře, 
působil pedagogicky na různých školách regionu, ve Frenštátě pod Radhoštěm, ve Frýdlantu nad Ostravicí atd., člen 
sdružení Koliba a MSVU v Ostravě, řada výstav se zaměřením na propagaci krás Beskyd (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

277   Svolinský Karel   (1896-1986) 
"Mefisto"  ................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní linoryt, signováno, datováno 1964, vynikající grafický list vynikajícího umělce, ve výřezu 47 x 32 (66 x 50)  
  

Svolinský Karel  skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek a celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem 
u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix 
v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, 
Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích 
po celé Evropě, řada monografií (Toman, Slovník Chagall, dlouhý výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 

    
    

278   Wirth Eduard - připsáno   (1870-1935) 
"Ovocný sad"  ........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno špatně čitelně tužkou, čteno jako Wirth, patrně jde o významného malíře 
Eduarda Wirtha, profesora na Akademii v Káhiře, 50 x 70 (57 x 77)  
  

Wirth Eduard - p řipsáno  malíř krajinář, narozen v Chotěboři, zemřel v Brně, malířskou akademii absolvoval 
v Benátkách, v Káhiře byl povolán za profesora na Akademii, egyptská vláda ho pověřila výzdobou řady veřejných budov 
i měst, po roce 1920 se vrátil do republiky a usadil se v Brně (Toman) 

    
    

279   Král M.D. (?)    
"Chalupy v letní krajin ě"  ................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, velmi kvalitní práce české krajinářské školy, 47 x 64 (60,5 x 78)  
    
    

280   Lidral Jan   (1937-) 
"Na řece" ................................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2005, nerámováno, 75 x 85  

Práce tohoto autora jsme vystavovali v Mánesu, velmi rychle byly rozprodány 
Do aukčního prodeje nabídl autor vstřícnou cenu 

  

Lidral Jan  malíř, grafik, keramik, narozen v Třeboni, studoval na SPŠ keramické v Bechyni, věnuje se grafice, typografii, 
plakátové tvorbě, ilustraci, volné malbě a realizacím v keramice, zabývá se také scénografií a kostýmní tvorbou, 
spolupracoval s Divadlem Maringotka v Praze, Laternou magikou a Čs. Souborem písní a tanců, člen Asociace užité 
grafiky (Slovník Chagall) 

    
 
    
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 281 - 300 

 
281   Dukát "Svatý Václav"............................................................................................................................................  2 500 Kč  
zlato vysoké ryzosti, ročník 1931, mírně zvlněný, tomu odpovídá i nízká cena, ryzost zlata 986, hmotnost 3,49g  
    
    

282   Gechter Théodore   (1796-1844) 
Plastika "Jezdec sedící bokem na koni"....................................................................................................................  6 500 Kč  
malovaný bronz a litina, signováno, značeno litcem F.C., 19. století, luxusní drobná plastika 
výška 17cm, šířka 15cm, hloubka 7,5cm  

Práce tohoto autora se cenově pohybují od 2 000 do 29 000 eur 
    
    

283    Tácek .............................................................................................................................................................................  1 100 Kč  
stříbro tepané, zdobené bohatými rostlinnými ornamenty, na zadní straně nápis FROM TULSIDÁS KHIMJI 1943, značeno platnou 
puncovní značkou, ryzost 835, hmotnost 101,40 g, 12 x 17 cm  
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284   Odkládací miska - popelník ....................................................................................................................................  900 Kč  
bronz figurálně zdobený postavou myslivce s fajfkou a puškou, vzor z 19. století, 17,5 x 15  
    
    

285   Demižón .....................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
sklo zelené (lesní), období baroka, kolem roku 1730, později ozdoben olejomalbou inspirovanou Rembrandtem, motivem je starý 
muž (rabín) se šálkem nápoje v rukou, signováno G. Vern 1848, velmi kvalitní práce, jedinečná nabídka, výška 46cm, průměr cca 
28cm, obsah odhadem 15l  
 Mít uskladněnou slivovici v takové nádobě je UNIKÁT 
    
    

286   Plastika "Diskobolos" .........................................................................................................................................  16 000 Kč  
bronz na podstavci ze zeleného mramoru, signum nenalezeno, první třetina minulého století, velmi reprezentativní, na hraně 
mramoru několik drobných oklepů, výška plastiky 35cm, celková výška 47cm  
    
    

287   Vykuřovadlo s poklopem ...................................................................................................................................  39 000 Kč  
Bronz, figurální zdobení draky, barevné smalty, Čína, patrně první polovina 20. století, luxusní provedení, výška 36 cm  
    
    

288   Mene Pierre Jules   (1810-1879) 
Plastika "Štvanice dvou psů na divokou husu" ..................................................................................................  19 000 Kč  
litina, pozdější odlitek, značeno litcem, 19. století, mistrovský galerijní kus, autor dosahuje cen v desetitisících eur 
výška 25cm, délka 45cm, hloubka 25cm  
    
    

289  Maska rituální .............................................................................................................................................................  7 500 Kč  
řezba ve dřevě, Afrika, kmen Mali, minulé století, pěkný sběratelský kus, výška 63cm  
    
    

290  Hůl - špacírka ..............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
dřevo s dlouhou rukojetí ze slonové kosti, kolem roku 1900, sběratelská i funkční položka 
celková délka 84cm, délka rukojeti 16,5cm  
    
    

291  Nástolec - váza ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kov silně stříbřený, zdobený motivem růží ve stylu rokoka, skleněná vložka na květiny při stolování, kolem roku 1890-1900 
výška 45cm  
    
    

292   Souprava na porcování a předkládání při stolování ................................................................................  1 000 Kč  
dvě nabírací lžíce v kombinaci kosti a perleti, nůž a vidlička chromovaná ocel, všechna držadla silně zlacené stříbro, značeno 
rakouskouherskou puncovní značkou AV, hmotnost 374,86g btto  
    
    

293   Váza válcovitá ...............................................................................................................................................................  800 Kč  
sklo modré, váza je vsazena do stojanu z postříbřeného kovu, horní okraj ve stříbřené montáži, kolem roku 1935, zajímavý design, 
výška 24cm  
    
    

294   Láhev na pálenku osmiboká ................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo tažené čiré a kobaltové, uzávěr cínový, 20. století, pověstný umělecký výrobek ze Salcburku, výroba těchto láhví (prysek) se 
po staletí nemění, luxusní provedení, výška 21cm  
 
 

295   Váza ...................................................................................................................................................................................  750 Kč  
keramika glazovaná, vertikálně barevně zdobená, zlacený okraj, značeno vtlačovanou značkou GERMANY 53 - 28, kolem roku 
1960, luxusní provedení, výška 29cm  
 Pochází ze sbírky designu 20. století 
    
    

296    Váza ve tvaru džbánu s uchem ............................................................................................................................  750 Kč  
keramika glazovaná, oranžově - hnědé zbarvení, značeno CARSTENS W. GERMANY, kolem r. 1960, katalogový kus, výška 26cm  
 Pochází ze sbírky moderního designu 
    
    

297  Váza na nízké patce, široce rozevřená ................................................................................................................  950 Kč  
keramika glazovaná barevně zdobená, značeno made in Czechoslovakia, jde o známou značku DITMARURBACH, Čechy, kolem 
roku 1935, stejný dekor jako u položky 298, výška 26cm, horní průměr 22,5cm  
 Pochází ze sbírky designu 20. století 
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298    Mísa na ovoce se třemi úchyty .............................................................................................................................  750 Kč  
keramika barevně glazovaná, značeno DITMARURBACH, Čechy, kolem roku 1935, dekor jako u položky 297, průměr 28cm  
 Pochází ze sbírky designu 20. století 
    
    

299     Svícen tříplamenný ...................................................................................................................................................  900 Kč  
keramika glazovaná barevně zdobená, značeno písmeny AK, luxusní provedení, sběratelský i funkční kus, výška 24cm, šířka 30cm  
 Pochází ze sbírky designu 20. století 
    
    

300    Plastika "Violoncellista" ......................................................................................................................................  8 900 Kč  
bronz, signum nenalezeno, pozdější odlitek, větší reprezentativní práce, výška 55cm  
 Vyvolávací cena je cenou za odlití 
  

    
    
 
    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 301 - 320 

 
301   Mathauser Josef   (1846-1917) 
"Prchající stádo koní - Hořící pampa" ..................................................................................................................  34 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, počátek minulého století, luxusní široký zlacený rám, jen rám lze hodnotit částkou 
15 000 Kč, vysoce reprezentativní obraz do galerie, paláce i do soukromé sbírky, 61 x 95 (84 x 120)  
  

Mathauser Josef  narozen ve Staňkově, zemřel v Praze, malíř historických a žánrových maleb i oltářních obrazů v Praze, 
žák pražské akademie za ředitele Krist. Rubena (Toman) 

    
    

302   Němec Karel   (1879-1960) 
"Lyža ři"  .....................................................................................................................................................................................  800 Kč  
barevný dřevoryt, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, 21 x 28 (32 x 42)  
  

Němec Karel  malíř a grafik, narozen v Novém Městě na Moravě, žák Kalvodovy krajinářské školy, znamenitý malíř, 
grafik a kreslíř, mistr dřevorytu, řada knižních ilustrací, účastnil se výstav SVU Mánes, jehož byl členem 
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    

303   Melichárek Jaroslav   (1910-1985) 
"U d ědiny"  .............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu autorovo razítko a razítko Umělecké komise v Gottwaldově, dále uveden název obrazu a jeho 
popis, kolem poloviny minulého století, 23,5 x 30 (35 x 42)  
  

Melichárek Jaroslav  malíř, narozen v Uherském Hradišti, studoval u profesora Blažíčka na ČVUT v Praze, odkud přešel 
k profesoru F. Kyselovi na UMPRUM a pak do krajinářské školy profesora O. Nejedlého na AVU v Praze, od 1943 člen 
SVUM v Hodoníně, maloval zejména krajiny, zátiší, portréty, své vidiny a meditace (Slovník Chagall) 

    
    

304   Livora Rudolf   (1884-1958) 
"Bosá dívka v kroji"  ..........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, zachycení krásy lidového kroje, 47,5 x 32,5 (53,5 x 38)  
  

Livora Rudolf  malíř, grafik, narozen v Bakově nad Jizerou, studia na UMPRUM v Praze, maloval krajiny, figurální 
obrazy, zabýval se lidovou ornamentikou a národopisem moravského Slovácka (Toman, Slovník Chagall) 

 
 

305   nesignováno    
"Pohled na Prahu v mlžném oparu" .............................................................................................................................  400 Kč  
olej na kartonu, první polovina minulého století, 30,5 x 40,5 (38,5 x 49)  
    
    

306   Vaic Josef   (1884-1961)      
"Praha - Staroměstské náměstí"  .....................................................................................................................................  700 Kč  
lept, signováno tužkou, první polovina minulého století, 20 x 14 (37 x 28)  
  

Vaic Josef  významný pražský malíř, grafik a kreslíř, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. Neuhause, Haagu 
a Paříži, vydáván v Curychu, Paříži, Amsterodamu atd., jeho grafiky jsou propracovány až na úroveň fotografie, 
mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě evropských galerií, jeden z nejlepších našich i 
evropských grafiků (Toman, Slovník Chagall) 

viz také pol. 314 
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307   neurčeno    
"U Vrbna"  ..............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1967, 18,5 x 47,5 (33,5 x 63,5)  
    
    

308   neurčeno    
"Chalupa v zimě"  ................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, první polovina minulého století, 14 x 30 (21,5 x 38,2)  
    
    

309   Salač    
"Krojovaný pár - Jaro"  ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
akvarel a kvaš, signováno, první polovina minulého století, 30 x 24 (48,5 x 36)  
  

Salač  autor není uveden ve slovnících, čas od času se objeví jeho velmi kvalitní obrazy galerijní hodnoty, jsou od něj 
známy knihy týkající se výuky - kurzů kresby a malby 

    
    

310   Kraus Vilém   (1915-1998) 
"Kytice ve váze na okně"  .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná technika, signováno tužkou, datováno 1964, 22 x 14 (46 x 36)  
  

Kraus Vilém  malíř, grafik, keramik, narozen v Prostějově, studoval u O. Blažíčka a C. Boudy na ČVUT v Praze, člen 
ČFVU, Lege Artis, působil jako středoškolský profesor v Prostějově (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    

311   Novák Karel   (1915-) 
"Sedící žena v kroji"  ..........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1954, 39 x 28 (56 x 49)  
  

Novák Karel  malíř, kreslíř, pedagog, scénograf, narozen v Rohatci u Hodonína, studoval na Státní pedagogické akademii 
a pak figurální malířství u Mináře, Obrovského, Stefana, učitel v Moravské Nové Vsi, později na Pedagogickém institutu 
v Gottwaldově a na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty v Ostravě, v Chagallovi dlouhý výčet výstav, ocenění 
a literatury o tomto autorovi (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

312   nesignováno    
"Pohled na Znojmo"  ..........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, vzadu uvedena tužkou datace 1927 a název místa, první polovina minulého století, 21 x 28 (29 x 37)  
    
    

313   nesignováno    
"Pohled na krajinu s hradem"  ......................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, kolem poloviny minulého století, 29 x 41 (32 x 43)  
    
    

314   Vaic Josef   (1884-1961) 
"Michalská ulice v Bratislavě"  .....................................................................................................................................  1 200 Kč  
litografie, signováno tužkou, datováno 1927, dále dedikace: kamarádovi Nemastilovi v upomínku na rajsu Bratislavou, vzadu 
informace o autorovi, 38 x 28 (45 x 34,5)  
    
    

315   Krasický Marcel   (1898-1968) 
"Sedící žena s květinami"  .............................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 66 x 80,5 (85 x 99,5)  
  

Krasický Marcel  malíř, grafik, studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, 
rovněž v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, působil v Kvasicích u Kroměříže, učil ve Sdružení 
umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

316   Souček Svatopluk   (1902-1986) 
"Rodina s koňmi"  ................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1926, 35 x 44 (47 x 58)  
  

Souček Svatopluk  malíř, narozen v Přerově, studoval UMPRUM v Praze a u profesora V. Nechleby na AVU tamtéž, 
1930 a 1933 studoval v Paříži a Itálii, maloval portréty a žánrové obrazy, portrétoval řadu významných osobností své doby 
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    

viz také pol. 306 
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317   nesignováno    
"Matka s dít ětem"  ...........................................................................................................................................................  14 000 Kč  
olej na plátně, kopistická práce z přelomu 18. a 19. století, restaurováno, 83 x 60 (110 x 88)  
    
    

318   Toman Karel   (1931-2000) 
"Karlštejn"  ...............................................................................................................................................................................  600 Kč  
lept, signováno tužkou a v desce monogramem, datováno 1929, volný list, 17 x 13  
  

Toman Karel  grafik, ilustrátor, narozen ve Studené u Telče, studoval na AVU v Praze u profesorů V. Sychry a V. Pukla, 
věnoval se známkové tvorbě, exlibris, časopisecké i knižní ilustraci, spolupracoval s řadou časopisů (Slovník Chagall) 

    
    

319   nesignováno    
"Dáma malující chryzantémy"  .....................................................................................................................................  8 000 Kč  
malba na skle, Asie, dvacátá léta minulého století, 48 x 32 (53 x 39)  
 Párová k následující položce č. 320 
    
    

320   nesignováno    
"Dáma u okna"  ....................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
malba na skle, Asie, dvacátá léta minulého století, 48 x 32 (53 x 39)  
 Párová k předcházející položce č. 319 
    
    
    
 

 


