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Člen Asociace staroţitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA
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KATALOG 
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 SAMOSTATNÁ DRAŢBA OBRAZU VLAHO BUKOVACE 
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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 
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 
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DRAŢEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, 639 00 Brno na ţádost vlastníků draţených 

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.  Draţebník vydraţuje 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 reţimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Draţitelem můţe být pouze člen klubu draţitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 

členem klubu. Členem klubu draţitelů můţe být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-

lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu draţitelů AAA. Draţebník můţe přijmout pověření 

draţit od třetích osob, které jsou členy Klubu draţitelů AAA. Draţebník je oprávněn si zjišťovat totoţnost 

draţitelů před předáním draţebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předloţením dokladu osvědčují-

cího jeho totoţnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu draţitelů AAA. Dra-

ţitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu draţby.       

3.  Draţit můţe pouze ten, kdo obdrţí draţební číslo. Draţební číslo obdrţí draţitel po sloţení draţební zálohy. 

Draţební záloha se vrací, pokud vydraţitel odevzdá v pokladně draţební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-

ţené věci nebo pokud nevydraţil ţádnou věc.  

4.  Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou draţební vyhláš-

kou, ve které draţebník uvede, kdy a za jakých podmínek si můţe veřejnost věci pro aukci určené prohléd-

nout. Tato vyhláška se povaţuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně draţebníka. Draţebník vy-

dá katalog věcí určených pro aukci, který bude moţno zakoupit v prodejně draţebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu draţitelů 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 obtíţ. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umoţněna 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 tutéţ dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-

niknutým na ochranu vystavených či draţených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově 

zachycovat věci vystavované či vydraţované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni kaţdou 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 draţby mohou draţitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se povaţuje, zvedne-li 

draţitel viditelně v ruce uchopené draţební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více draţitelů 

má zvednuto svá draţební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu 

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamţité draţební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 200,- Kč a méně neţ 1000,-Kč OBSAH 
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100,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 1000,- Kč a méně neţ 5000,-Kč 

500,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 5000,-Kč 

Přesáhne-li okamţitá draţební cena více neţ 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva draţitelé, volí licitátor 

hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamţité draţební ceny. Rovněţ pokud je větší počet draţitelů, můţe 

licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamţitou draţební 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 draţiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydraţitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň 

s oznámením draţebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povin-

nost koupit vydraţenou věc za vydraţenou cenu za podmínek dle IV. na vydraţitele. 

IV. Úhrada draţební ceny a vydání věci 

1. Vydraţitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu bezprostředně po ukončení aukce v pokladně aukce, 

jinak ztrácí nárok na vrácení sloţené draţební jistoty a rovněţ mu můţe být draţebníkem odmítnuto vydání dra-

ţebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části draţební ceny v hotovosti, prokáţe-

li vydraţitel svou totoţnost a uzná nedoplatek draţební ceny, jako svůj dluh vůči draţebníkovi se splatností do 10 

kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, ţe 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 draţební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, ţe sloţená záloha propadá 

draţebníkovi a takto vydraţené věci se povaţují za nevydraţené. Draţebník se můţe rozhodnout vymáhat zapla-

cení vydraţené ceny po vydraţiteli. Draţebník je povinen věc vydat aţ po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. 

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

2.  K dosaţené draţební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíţi vydraţitele 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.  Vydraţené věci se vydají vydraţiteli ihned po zaplacení celé draţební ceny. Celkovou draţební cenou se pro 

účely draţebního řádu rozumí součet dosaţené ceny vydraţeného předmětu plus aukční provize. V případě, 

ţe vydraţitel neodebere vydraţenou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu 

od zaplacení 2% draţební ceny věci za kaţdý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného draţební cenu, 

propadají vydraţené věci ve prospěch draţebníka. Nebezpečí škody na předmětu draţby přechází 

z navrhovatele na vydraţitele dnem předání předmětu draţby, v týţ den přechází na vydraţitele odpovědnost 

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draţby. 

4.  Námitky proti přiklepnutí musí draţitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. 

K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlíţet. O námitkách rozhoduje draţebník. Jeho rozhodnutí je 

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

1.  Draţené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draţí bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný po-

pis, případné zobrazení v katalogu, slouţí pouze pro potřeby identifikace věci. Draţitel by se měl před draţ-

bou osobně seznámit se stavem kaţdé věci a je výhradně na jeho uváţení, 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 vydraţovaných věcí a neposkytují 

ţádnému z vydraţitelů na jakoukoliv vydraţenou věc ţádnou 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 nejniţší vyvolávací ceny či od-

hadní vydraţovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o. 

2.  Draţitel souhlasí účastí ve draţbě s tímto řádem včetně smluvních pokut.  

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 

OBSAH 
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grafika .......................................................................   17 

kamenina .................................................................   163 
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kombinace ..........................................   60, 170, 236, 240 
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malba laky ....................................................................   4 
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mořská pěna ..............................................................   231 

mosaz ........................................................................   224 
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olej na dřevě ............................................................   5, 97 
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 ..................... 66, 67, 123, 199, 202, 206, 208, 211 - 213,  
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olej na překliţce ..........................................   86, 140, 255 

olej na sololitu ...................................   15, 70, 81, 82, 259 

olej-akryl .....................................................................   85 

olej-tempera ..............................................................   160 

pastel ..................................................................   87, 242 

pastel, kvaš ................................................................   133 

porcelán ..................   47, 52, 58, 59, 105, 108 - 110, 113,  

 ........................... 114, 117, 119, 162, 165, 168, 169, 174,  

 .......................................... 175, 177 - 179, 229, 230, 239 

řezba v kosti ...............................................................   55 
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 .................................... 164, 166, 173, 176, 222, 232, 233 

stříbro ........................................................................   120 

tempera .......................................   69, 154, 182, 251, 258 

 

 

 

 

 

OBSAH 



 
KATALOG 76. AUKCE – BRNO – 4. 12. 2011 

 

 

_ 8 _    

 

 

REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

 

barometr ..................................................................   103 

dóza.........................................................................   223 

dţbán ........................................................................   163 

dţbáneček .................................................................   176 

fajfka ...............................................................   229 - 231 

fotografie ....................................................   13, 106, 107 

hodiny .....................................................................   115 

kniha .......................................................................   221 

koberec .............................................................   225, 238 

komoda .....................................................................   172 

konvice .....................................................................   227 

konvička a cukřenka .................................................   175 

konvolut ...................................................................   219 

korbel ......................................   54, 56, 57,105, 232, 233 

korbílek ....................................................................   222 

křeslo ........................................................................   170 

kukátko .....................................................................   236 

láhev ..........................................................................   43 

lampa ..........................................................................   60 

lustr ..........................................................................   224 

manţetník ...............................................................   171 

medailon ...................................................................   179 

miska ........................................................................   117 

odlivka ............................................................   234, 235 

plakát ...............................................................   121, 122 

plaketa .......................................................................   226 

plastika ...................   41, 42, 45, 46, 55, 58, 59, 101, 104,  

 ............................ 116, 118, 119, 162, 165, 239, 240, 253 

podstavec pod knihu .................................................   102 

pohár ...........................................................................   50 

pohárek .............................................................   177, 178 

pohárek lázeňský .......................................................   113 

pohlednice ...................................................................   53 

sada sklenic ..............................................................   164 

sklenice .......................................................................   51 

sklenice .....................................................................   173 

souprava desertní ......................................................   168 

souprava nápojová ................................................   48, 49 

stojan .........................................................................   111 

stojánek .....................................................................   161 

svícen ................................................................   228, 237 

šálek ...........................................................................   52 

šálek s podšálkem ......................................................   169 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 1-20 

 

1   Tichý Karel    

"Krajina kolem řeky" .......................................................................................................................................................  1 700 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 38 x 43 (51 x 61)  

    

    

2   Stráţnický František   (1913-1985) 

"Chalupa mezi stromy" ....................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 21,5 x 33 (29,5 x 41)  
    

Stráţnický František  malíř, pedagog, narozen v Olomouci, studia na praţské akademii u Obrovského a Nechleby, dále 

studia u Blaţíčka a Hlavici na VUT v Brně, působil ve Vsetíně, později v Moravské Třebové, jeho častým malířským 

objektem byla valašská krajina, významný malíř Blaţíčkovy krajinářské školy  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

3   Trella František   (1886-) 

"Dva dívčí akty pod rozkvetlým stromem" .............................................................................................................  6 200 Kč  
kombinovaná technika na kartonu, signováno značkou, konec 19. století, krásná komorní práce, 17 x 24,5 (26 x 33)  
    

Trella František  malíř, pedagog, narozen v Praze, studoval na UMPRUM v Praze u Dítěte a Maška, na praţské AVU 

malbu u profesora M. Pirnera, v letech 1922 - 1941 působil na Státní ústřední škole bytového průmyslu v Praze jako 

pedagog písmomalířství a malby na dřevo, podnikl studijní cesty do Francie, Itálie, Německa, Polska, Rakouska, 

specializoval se na malbu zlatem a lakovou malbu kovů, vycházel z historických nebo sakrálních témat, 1922 vystavoval 

na výstavě Svazu čs. Díla, 1923 v Topičově saloně (Toman, Slovník Chagall, informační systém abART) 

    

    

4   Trella František   (1886-) 

"Svatý Václav" .....................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
malba laky na kovu - autorova specializace, signováno monogramem F.T., datováno 28.9.1942, toto dílo je přímo uvedeno 

v Tomanově Novém slovníku Československých výtvarných umělců i ve Slovníku Chagall, 18 x 25 (24 x 31)  

    

    

5   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Krajina v podvečer" .....................................................................................................................................................  22 000 Kč  
olej na dřevě, signováno, konec 19. století, galerijní práce výborného krajináře, 24 x 34 (41 x 51)  
    

Panuška Jaroslav  malíř, kreslíř, ilustrátor, narozen v Hořovicích, praţská akademie u Pirnera, v letech 1891-1896 ţák 

krajinářské školy J. Mařáka, člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

6   Tichý Karel    

"Dvojice v podzimní aleji" ..............................................................................................................................................  1 700 Kč  
akvarel, signováno, kolem poloviny minulého století, 25,5 x 29,5 (51 x 55,5)  

    

    

7   Martinovský M.    

"Barevné bárky na jezeře" ................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, datováno 1964, autorský tisk, adjustováno v plátěné paspartě, 11 x 40,5 (27 x 54)  

    

    

8   Trella František   (1886-) 

"Madona s dítětem" ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika - olej, vaječná tempera, zlacení, stříbření na dřevěném podkladu, signováno písmenem F, první polovina 

minulého století, krásná a precizní ukázka Trellovy tvorby, 31 x 26,5 (35,5 x 32)  

    

    

9   Trella František   (1886-) 

"Archanděl Gabriel" .........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kombinovaná technika na lepence, signováno značkou, vzadu uvedeno jméno autora a text, 9 x 7 (16 x 13,5)  

    

    

10   Mazzola Permigiano Dit.    

"Sedící postava se lvem" ..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
měditisk, jméno autora uvedeno v desce, číslováno v desce 21, 19. století, 12 x 15,5 (35,5 x 27,5)  
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11   Kaulbach von Friedrich August   (1850-1920) 

"Veritas" .................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
měditisk, jméno autora uvedeno v desce, dále "Pro členy Uměleckého spolku v Čechách v Praze roku 1900", vytiskl V.L. Pisani, 

vydalo nakladatelství H.O. Miethke ve Vídni, 40,5 x 31 (64 x 57,5)  
    

Kaulbach von Friedrich August  německý malíř portrétů a historických námětů, narozen v Hannoveru, nejdříve studoval 

u svého otce Theodora Friedricha Wilhelma Christiana Kaulbacha, poté u Augusta von Kreling v Nurembergu, uváděn 

ve světových cenových katalozích, dosahuje vysokých cen 

    

    

12   Ţiţka Jiří   (1954-2009) 

"Akt černovlásky" ..............................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, komorní, kubisticky laděná práce, 33 x 23 (53 x 45)  
    

Ţiţka Jiří  malíř, ilustrátor, jehoţ obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl ţákem Karla Součka 

a Paderlíka na AVU v Praze, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné 

výstavy v Kolíně nad Rýnem a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA 

    

    

13   Ehm Josef   (1909-1989) 

Fotografie "Prezident Edvard Beneš" .......................................................................................................................  1 500 Kč  
oficiální portrét prezidenta E. Beneše s bustou T.G. Masaryka s Benešovým autogramem, autor fotografie uveden vpravo dole, 

třicátá léta minulého století, 48 x 38 (76 x 61)  
    

Ehm Josef  fotograf a pedagog, narozen v Habartově u Sokolova, fotografem se vyučil v Poděbradech, praxi vykonával 

v řadě ateliérů a ve Fotochemě v Hradci Králové, 1960-1967 působil jako pedagog na Grafické škole, 1965-1967 

na FAMU v Praze, od 1949 člen SVU Mánes, byl zakládajícím členem fotografické sekce SČSVU (Slovník Chagall) 

    

    

14   Stretti - Zamponi Jaromír   (1882-1959) 

"Praţské zimní zákoutí" ..................................................................................................................................................  3 900 Kč  
akvatinta, signováno v desce i tuţkou, datováno 1914, nádherná sbírková grafika, 34 x 35 (75 x 69)  
    

Stretti - Zamponi Jaromír  malíř, kreslíř a grafik, bratr Viktora Strettiho, člen Hagenbundu ve Vídni, SVU Mánes, KVU 

Aleš, dlouhou dobu pracoval v Paříţi, v roce 1912 byl jmenován členem Salon Autonome v Paříţi, vystavoval ve Vídni, 

Paříţi, Benátkách, spoluzakladatel Hollaru, s SČUG Hollar vystavoval v Barceloně, San Sebastianu, Reus, Lisabonu, 

Ósace, Jokohamě, v roce 1936 mu byla svěřena úprava interiéru praţského hradu, mimořádně významný malíř a grafik, 

jeden z nejlepších kreslířů a grafiků své doby v Evropě, svými pracemi zastoupen v řadě světových galerií (v Tomanovi 

celostránkový výčet úspěchů a prací tohoto významného umělce, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

15   Fučík Josef   (1890-1955) 

"Stromy ve svahu" ..............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na sololitu, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 35 x 28,5 (45,5 x 39)  
    

Fučík Josef  malíř, pedagog, narozen 13. 8. 1890 v Bernarticích u Tábora, zemřel 25. 10. 1955 v Praze, studoval na AVU 

v Praze, byl členem Sdruţení výtvarných umělců severočeských, s nimiţ vystavoval, byl profesorem v Praze  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

16   neurčeno    

"Flašinetář" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, konec 19. století, 34 x 26,5 (42,5 x 34,5)  

    

    

17   Wacík Robert František   (1880-) 

"Labutě" ....................................................................................................................................................................................  600 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno v desce, vlevo v paspartě červenou tuţkou signováno R.F. Wacík a datováno 1937 

18 x 19,5 (42,5 x 32,5)  
    

Wacík Robert František  malíř podobizen a krajin, narozen ve Strakonicích, studia v soukromé škole malířské 

K. Reisnera v Praze, následoval Mnichov, Paříţ a Amerika, kde také vystavoval (Toman) 

    

    

18   Mennel Alois   (1898-1948) 

"Krajina s vesnicí" .............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1918, 36 x 50 (43 x 58)  

    

    

19   Wagner Karel   (1886-1963) 

"Vrby u potoka" ..................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 36 x 50 (50 x 64)  
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Wagner Karel  malíř krajin v Kameničkách u Hlinska, narodil se v Pastvinách, studoval 2 roky na Ukrajinské akademii 

v Praze a soukromě v krajinářské škole prof. Zahela, v roce 1943 vystavil 52 olejů v Kutné Hoře (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

20   Nikolaev, Kuzma Vasilevic   (1890-1972) 

"Krajina s úvozem" ........................................................................................................................................................  46 000 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, reprezentativní zlacený rám, 48 x 62,5 (67 x 79)  
    

Nikolaev, Kuzma Vasilevic  ruský autor, který je často nabízen ve světových aukčních domech, např. Heritage Galleries 

& Auctioneer v Dallasu v USA , Galerija Antonija v Rize, v londýnské Christies 

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 21-40 

 

21   Hájek - Hvězdinský František (Franta Malý)   (1900-1980) 

"Chalupa v sadě" ................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno Hvězdinský, do roku 1930, po tomto roce se údajně podepisoval výhradně Franta Malý 

45,5 x 56 (54 x 64,5)  
    

Hájek - Hvězdinský František (Franta Malý)  malíř, literát, okultista, narozen v Rosicích nad Labem, zemřel 

v Karlových Varech, byl ţákem profesora Bukovace, věnoval se krajinářství, portrétní i figurální malbě, kreslil také 

karikatury (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

22   Slíva Antonín   (1919-1989) 

"Chalupa za studnou s rumpálem. Ta představa chutné vody!" ..................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 38 x 45 (52 x 59,5)  
    

Slíva Antonín  malíř, narozen v Ostravě - Muglinově, dlouholetý pracovník v propagaci VŢKG, vytvořil spousty portrétů 

pracovníků VŢKG, samostatné výstavy i ceny, věnoval se především krajině Ostravska, Beskyd a Jeseníků  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

23   Bezděk František   (1906-1983) 

"Krojovaná kapela" ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1936, 42 x 57 (61,5 x 76)  
    

Bezděk František  malíř divadelních kulis v Brně a ve Zlíně, samouk, navštěvoval kurzy kresby u Süssera na škole 

uměleckých řemesel v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

24   Molitor Otto   (1889-) 

"Portrét dívky v zimním kroji" ....................................................................................................................................  4 500 Kč  
akvarel, signováno, první polovina minulého století, 36 x 50 (49 x 64)  
    

Molitor Otto  malíř, sochař a grafik v Uherském Brodě, narozen v Kyjově, studia na UMPRUM, dále speciálka u prof. 

Ţeníška na praţské akademii, tvořil v Paříţi, Holandsku, Belgii, Itálii, Německu, Japonsku, působil jako profesor kreslení 

v Srbsku, ve válce byl zajat a souzen pro velezradu Rakousko-Uherska, byl také profesorem kreslení v Lipníku nad 

Bečvou, Hranicích na Moravě, Moravské Ostravě a kazatelem čs. církve ve Vratimově, spolupracoval s řadou časopisů, 

výstavy v Chicagu, Japonsku atd. (Toman) 

    

    

25   Pavlík    

"Tetřevi na pasece" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kresba barevnými křídami, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu věnování: Na rozloučenou věnuje mladý kolektiv 

rostlinné výroby - Blaţovice dne 29. srpna 1972, 30,5 x 34,5 (48 x 52)  

    

    

26   Roţánková - Drábková Marta   (1882-1958) 

"U pramene Labe - Špindlerův Mlýn" ......................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu autorský štítek, čtyřicátá léta minulého století, 35 x 45 (45 x 55)  
    

Roţánková - Drábková Marta  malířka, narozena ve Zbuzanech u Prahy, zemřela v Olomouci, studovala na UMPRUM 

v Praze a soukromě v krajinářské škole Al. Kalvody, představitelka mařákovy školy, členka KVU Aleš, učila v Praze, 

později se usadila v Olomouci, v Tomanovi zabírá výčet jejích výstav přes polovinu celostránkového sloupce, mimo jiné 

vystavovala od roku 1932 pravidelně v Paříţi na Salon d'automne, dále v Buenos Aires, v Pitsburgu, Athénách, v řadě měst 

USA, zastoupena ve sbírkách GVU v Ostravě, MU v Olomouci a GVU v Hradci Králové  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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27   Kunc Jaromír   (1900-1971) 

"Na břehu řeky" ..................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 18 x 49 (33 x 64)  
    

Kunc Jaromír  významný krajinář, narozen v Humpolci, ţák Engelmüllera a Liebschera, V. Součka a Otakara Nejedlého, 

řada výstav, vystavoval na dvanácti výstavách SVU Myslbek, zastoupen v Národní galerii, patří mezi představitele 

Mařákovy školy (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

28   Uprka Joţa   (1861-1940) 

"Dívka v koţuchu s růţencem a knihou" .................................................................................................................  1 800 Kč  
barevná litografie, signováno v desce monogramem, dále tuţkou, datováno v desce 1920, 32,5 x 17,5 (52,5 x 34,5)  
    

Uprka Joţa  významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v Kněţdubě v rodině rolníka - malíře samouka, 

zemřel v blízké Hroznové Lhotě, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze 

u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání 

nových dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 ţil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíţ Ilavy, 

řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden 

z nejdraţších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

29   Kubašta Vojtěch   (1914-) 

"Socha sv. Václava na koni na Václavském náměstí" ...........................................................................................  450 Kč  
barevná litografie, signováno v desce i tuţkou, kolem poloviny minulého století, 29,5 x 20,5 (50,5 x 39,5)  
    

Kubašta Vojtěch  architekt, malíř, ilustrátor, rodák z Vídně, studoval u profesorů Blaţíčka, Wirtha, Štecha a Engela 

na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze, proslul ilustracemi knih pro mládeţ, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

30   Kubašta Vojtěch   (1914-) 

"Katedrála sv. Víta" .............................................................................................................................................................  450 Kč  
barevná litografie, signováno v desce i tuţkou, kolem poloviny minulého století, 30,5 x 20,5 (51 x 39,5)  
    

    

31   Baruch Joţka   (1894-1966) 

"Cyril a Metoděj" ..................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevný dřevoryt, signováno v desce monogramem a tuţkou celým jménem, první polovina minulého století, 46 x 34,5 (66 x 52)  
    

Baruch Joţka  malíř, grafik, narozen v Krásnu nad Bečvou, studoval na uměleckoprůmyslové škole u profesora Kysely, 

tvořil volnou, uţitou a kniţní dekorativní grafiku, jeho oblíbenou technikou byl dřevoryt, převáţná většina námětů jeho 

prací vychází z Valašska a Slezska, nalézal inspiraci v díle Petra Bezruče (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

32   Richter Jan   (1906-) 

"Beskydy - Jaro pod Smrkem" ........................................................................................................................................  500 Kč  
devítibarevný dřevoryt, signováno tuţkou, vytištěno v Knihtiskárně Jana Richtera ve Frýdku, první polovina minulého století 

39,5 x 34,5 (65 x 52,5)  
    

Richter Jan  malíř, grafik, narozen v Příboře, studoval soukromě u B. Jarouška v Roţnově pod Radhoštěm, věnoval se 

malbě a grafice, působil ve Frýdku-Místku (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

33   Lacina Bohdan   (1912-1971) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kresba uhlem, signováno tuţkou, druhá polovina minulého století, adjustováno v plátěné paspartě, 30 x 20 (64 x 47)  
    

Lacina Bohdan  grafik, ilustrátor, malíř, kreslíř, sochař, pedagog, studia u prof. Boudy, Blaţíčka, Sejpka na oddělení 

kreslení a deskriptivní geometrie na ČVUT v Praze, člen skupiny RA, významný český malíř, zastoupen v Národní galerii 

Praha a v mnoha dalších galeriích, Zaslouţilý umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

34   Jaroš Petr   (1859-1929) 

"Kamenný kříţ pod rozkvetlými stromy" ...............................................................................................................  2 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, počátek minulého století, 56 x 35,5 (60,5 x 40)  
    

Jaroš Petr  významný malíř, malíř krajin, ţák H. Ullika v Praze a J. Kautského ve Vídni, další studia v Mnichově 

a Dráţďanech (Toman, THIEME BECKER) 

    

    

35   Melcher A.    

"Hvar" .....................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1964, 50 x 31 (61 x 42)  
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36   Friedrich Johan    

"Městečko pod horami" ...................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno Joh. Friedrich, první třetina 20. století, 38 x 28,5 (46 x 36,5)  

    

    

37   Naske František Xaver   (1884-1959) 

"Dívka s loutnou" ...............................................................................................................................................................  4 700 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, první polovina minulého století, 41 x 23,5 (55 x 36)  
    

Naske František Xaver  malíř, grafik, narozen v Praze, soukromá studia u malířů Slabocha a Reisnera, potom na praţské 

akademii u Roubalíka a Schwaigera, obdrţel stipendium za portrét lidového satirika L. Šmída, díky němuţ absolvoval 

studijní cestu, v Londýně studoval portrét 18. století, vytvořil řadu portrétů uměleckých osobností, výstavy doma 

i v zahraničí (vynikající reference v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

38   Kábrt Josef   (1920 - 1991) 

"Nová krajina" .....................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na plátně, signováno Kábrt 62, nabízená poloţka je velice kvalitní prací malíře ceněného v úzkém sběratelském okruhu  

80 x 100 (93,5 x 113,5)  
    

Kábrt Josef  ţák prof. Kysely, vystavoval na Zlínském salónu, osobní přítel a spolupracovník Jiřího Trnky 

    

    

39   neurčeno    

"Na kraji lesní mýtiny .......................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1929, 67 x 97 (83x 113)  

    

    

40   Wunderlich Maxmilian Julius   (1878-1966) 

"Snová krajina" ................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1920, patrně se jedná o reprezentativní práci známého symbolisty, 65 x 100 (77 x 113)  

    

    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 41-60 

 

41  Plastika "Golfista" ......................................................................................................................................................  3 300 Kč  
bronz, značeno J.B. DEPOSEE BRONSE GARANTI PARIS, dále vtlačovaným číslem A126, pozdější odlitek, výška 32 cm  

    

    

42   Milo Max 

Plastika "Zasněná sedící dívka" ...................................................................................................................................  3 200 Kč  
bronz na mramorovém podstavci, signováno, značeno BRONSE R&M ROMA, pozdější odlitek, výška 14cm, délka 16cm  

    

    

43  Láhev - šroubovice .......................................................................................................................................................  5 300 Kč  
kovová, tvar šestibokého hranolu, na víku dekorativní úchyt, na těle vyrytá písmena I.G.A. a letopočet 1770, výška 25cm  
    

    

44   Těţítko ve tvaru náboje ...........................................................................................................................................  1 700 Kč  
kombinace ţeleza a mědi, zdobeno rytým monogramem JK, období 1. světové války, výška 4cm, délka 13cm  

Různé suvenýry podobného charakteru vyráběli vojáci v zákopech během první světové války. Obvykle využívali k výrobě to, čeho  

bylo kolem nich dostatek - prázdné nábojnice, ulomené bajonety, plechové konzervy apod. 
    

    

45  Plastika "Lev" ...............................................................................................................................................................  5 900 Kč  
bronz na dřevěném podstavci, přelom 19. a 20. století, výška 16,5cm, délka 30cm  
    

    

46   Plastika "Gladiátor" .................................................................................................................................................  7 900 Kč  
bronz na dřevěném podstavci, počátek minulého století, stav viz foto, výška 31cm, délka 26,5cm  

    

    

47   Jaroněk Alois   (1870-1944) 

Talíř ...........................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený bohatou ruční malbou folklórních motivů, značeno AJ Roţnov pod Radhoštěm a číslem 113, první 

polovina minulého století, průměr 23,5cm  
    

Jaroněk Alois  malíř a keramik, narozen ve Zlíně, řada studijních cest po Evropě, v roce 1909 zaloţil v Roţnově 

pod Radhoštěm vlastní keramickou a gobelínovou dílnu, jeho tvorba vyšla z lidového umění (Toman) 
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48   Souprava nápojová ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré bezbarvé, jednoduchý zvonkovitý tvar na nízké patce, neznačeno - MOSER, nepochybná inspirace v díle Sutnara, 

čtyřicátá léta minulého století, pět různých velikostí, celkem dvacet devět kusů, na jedné skleničce drobný, téměř neznatelný oklep, 

výšky sklenic 10,5cm, 8cm, 7cm, 6,5cm, 5cm  

    

    

49   Souprava nápojová ....................................................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo čiré bezbarvé na vysoké stopce zdobené pískovaným motivem drobných kvítků, MOSER, dvacátá aţ třicátá léta minulého 

století, pět různých velikostí, celkem dvacet šest kusů, výšky sklenic 16cm, 14cm, 13,5cm, 12,5cm, 9cm  

    

    

50   Pohár na nízké patce .................................................................................................................................................  3 500 Kč  
sklo čiré, přejímané rubínovým, fasetované, na těle rubínový štítek s řezbou jelena a laně, protilehle štítek s nápisem Andenken, 

na víku řezané dubové listy a ţaludy, provedení ve stylu biedermeier, minulé století, MYSLIVECKÝ MOTIV, výška 20cm  

    

    

51  Sklenice na kulovité stopce ......................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo čiré bezbarvé, zdobené řezbou dvouhlavé carské orlice nesoucí na prsou erb se Sv. Jiřím, dnešním znakem Moskvy, protilehle 

na obvodu je scéna se Sv. Jiřím zabíjejícím draka, ve spodní části rytý monogram a korunka, minulé století, výška 15cm  

    

    

52   Šálek na čokoládu ..........................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený měditiskem veduty města s hradem u řeky, značeno zkříţenými modrými meči - MÍŠEŇ, zespodu 

tištěno švabachem psané Meissen, počátek 19. století, výška 10cm  

    

    

53  Pohlednice s portrétem Hany Vítové ..................................................................................................................  2 100 Kč  
zhotovil ateliér Ströminger, Praha 12, na přední straně pod fotografií autogram, vzadu autogramy dalších umělců Národního 

divadla: Bohumila Záhorského, Lad. Peška, Stáni Kostky, Plachty, Morávka, Heleny Bušové, třicátá léta minulého století 

13,8 x 9  

    

    

54   Korbel s kovovým víčkem ..........................................................................................................................................  800 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené ruční malbou barevnými emaily s námětem pijáka se sklenicí piva a nápisem "BRATŘI PIJME," kolem 

roku 1920, výška 12,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

55  Plastika "Čtyři sloni jdoucí za sebou" ...............................................................................................................  2 900 Kč  
řezba ve slonovině na dřevěném vyřezávaném podstavci, Asie, kolem poloviny minulého století, výška 5cm, délka 15cm  

    

    

56   Korbel s kovovým víčkem .......................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené ruční malbou emailem "Dívka s květinou," počátek minulého století, dobrý stav, výška 17cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

57  Korbel s víčkem.............................................................................................................................................................  2 300 Kč  
sklo bezbarvé čiré lité, víčko sklo tyrkysové barvy v cínové montáţi, na víčku ruční malba bílým emailem "Cyklista," v cínu vyryté 

jméno majitele, kolem roku 1895-1900, dobrý stav, sběratelská rarita, výška 21,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

58  Plastika "Pištec" ...........................................................................................................................................................  2 700 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno RUDOLFSTADT, kolem roku 1920, ze série pitoreskních postav podle neapolských modelérů, 

nepoškozeno, výška 8,5cm  

    

    

59  Plastika "Sedící chlapec s bílým králíkem" .....................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán malovaný, značeno ROSENTHAL, kolem roku 1930, kvalitní sbírkový kus, nepoškozeno, výška 10,5cm  

    

    

60  Lampa stolní - tzv. "Pirouette" ..........................................................................................................................  19 000 Kč  
mosaz chromovaná, spodní část litina, vzácně zachovalé původní sklo stínidla - modré a mléčné sklo, bakelitový vypínač, posuvné 

rameno, Francie 1928, výška 36 - 52,5cm  

Stejná lampa byla nabízena aukčním domem Dorotheum v aukci moderního designu 9.5.2007,  

cenové ohodnocení bylo v rozsahu 1000 - 1500 eur 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 61-80 

 

61   Bartek    

"Horská krajina se statkem, kvetoucí loukou a alpskýn panoramatem" ..................................................  7 500 Kč  
olej na lepence, signováno, na hřebenu střechy se tyčí zvonička, bravurní špachtlová technika, první polovina dvacátého století, 

rakouská škola, velká romantická práce, 70 x 98 (89 x 114,5)  

    

    

62   Zörner Rudolf Alois   (1941-) 

"Podzimní okno" ....................................................................................................................................................................  700 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno tuţkou, číslováno 49/100, konec minulého století, 11 x 9 (28,5 x 24)  
    

Zörner Rudolf Alois  malíř, grafik, kreslíř, narozen v Praze, studoval u profesora A. Vítka a J. Drahoňovského na VŠUP 

v Praze, ve studiu pokračoval soukromě u profesora K. Svolinského, věnuje se kresbě, ilustraci, malbě a grafice  

(Slovník Chagall) 

    

    

63   Pasker?    

"Bohatá kytice šeříků ve skleněné váze" .....................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, čtyřicátá léta minulého století, velký obraz, masivní zlacený rám, 77,5 x 100,5 (90,5 x 114)  

    

    

64   Gruber Ivan   (1929-) 

"Zima v Riegrových sadech" .........................................................................................................................................  8 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole GRUBER, částečně kryto rámem, vzadu štítek Díla s datací 1981, 71 x 88,5 (89 x 103,5)  
    

Gruber Ivan  malíř, kreslíř, ilustrátor, restaurátor, narodil se 9. 7. 1929 v Turčanském sv. Martině, studia na AVU 

u Holého a Slánského, člen skupiny ETAPA, působil v Praze, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, 

ve Východočeské galerii v Pardubicích (Lexicon of the CVA, Chagall) 

    

    

65   Sedláček Vojtěch    

"Klisna s hříbátky" ............................................................................................................................................................  7 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, kolem poloviny minulého století, nevhodný rám, 32 x 49 (38 x 55)  

    

    

66   Fišera Karel   (1876-1945) 

"Údolí Doubravky" ............................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na kartonu, signováno K. FIŠERA, výborná galerijní práce s velmi silným vlivem Lebedy, 44 x 54 (56 x 67)  
    

Fišera Karel  malíř, narodil se 19. 2. 1876 v Mladé Voţici, zemřel v Sušici, studoval na UPŠ v Praze, člen JUV, byl 

ředitelem měšťanské školy v Praze VII (Lexicon of the CVA, http://www.mu-vozice.cz/showpage.php?name=osobnosti) 

    

    

67   nesignováno    

"Srna na louce zalité měsíčním svitem" ....................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, přelom 19. a 20. století, 50 x 70 (62 x 84)  

    

    

68   Jícha Václav   (1874-1950) 

"Za chalupou v létě" ..........................................................................................................................................................  2 800 Kč  
akvarel, signováno, počátek minulého století, paspartováno, 36 x 45 (63 x 71,5)  
    

Jícha Václav  výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku 

výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně 

a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha (Slovník Chagall, Toman) 

    

    

69   Brun Richard   (1908-1980) 

"Kytice" ................................................................................................................................................................................  19 500 Kč  
tempera, signováno R. BRUN 57, vzadu štítek Ústředního svazu československých výtvarných umělců, luxusní francouzský rám, 

reprezentativní celek, 80 x 58 (104 x 83)  
    

Brun Richard  malíř, scénograf, ilustrátor, narodil se 10. 11. 1908 v Plzni, zemřel 20. 12. 1980 v Brně, vystavoval mimo 

jiné s Mánesem a na zlínských salonech (Lexicon of the CVA) 

    

    

70   neurčeno    

"Kuřák dýmky" ................................................................................................................................................................  13 500 Kč  
olej na sololitu, signatura skryta rámem, dle námětu slavného obrazu Paula Cézanna, náročný umělecký rám, 49 x 44 (66,5 x 61)  
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71   Štefka Lubomír   (1938-) 

"Zátiší s ovocem, petrolejovou lampou a lahví" ...................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno vzadu, datováno 1962, 17,5 x 12,5 (30 x 24)  
    

Štefka Lubomír  malíř, specializoval se na abstraktní malbu i práci s mačkaným papírem (Slovník Chagall) 

    

    

72   neurčeno    

"Stará ulička v středomořském městě" .....................................................................................................................  1 200 Kč  
pastózní olej na plátně, signováno, nepřečteno, nedatováno, dekorativní rám, 24 x 19 (32,5 x 27,5)  

    

    

73   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Jaroslav Vrchlický" .........................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská litografie s podpisem Jaroslava Vrchlického, signováno tuţkou, nedatováno, umělecká adjustace 

37,5 x 25,5 (43,5 x 31,5)  
    

Švabinský Max  skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříţe, studia na akademii 

v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, jiţ 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) 

    

    

74   Anderle Jiří   (1936-) 

"Dvě dívčí hlavy a motýl" ...............................................................................................................................................  1 900 Kč  
lept, signováno tuţkou, číslováno 123/150, v desce věnování: Mamince k 90. 21.X.2001, kvalitní adjustace v plátěné paspartě 

a plátěném rámku, 11,5 x 10 (25 x 22)  
    

Anderle Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, studia na AVU v Praze u profesora A. Pelce a V. Silovského, v letech 1969-1973 

pracoval jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, od roku 1966 patří k předním 

reprezentantům české grafiky v zahraničí, zastoupen v Národní galerii Praha, Centre Georges Pompidou Paříţ, 

Metropolitan Museum of Modern Art New York, Galerie Uffizi Florencie, Stedelijk Museum Amsterodam aj., řada 

samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí, řada cen, spolu s Kulhánkem náš nejvýraznější kreslíř a grafik 

současnosti, u příleţitosti státního svátku obdrţel 28. října 2006 od prezidenta republiky medaili za zásluhy  

(Slovník Chagall, Lexicon of the SCA, Deník 30.10.2006) 

    

    

75   Ouhel Ivan   (1945-) 

"Vibrující" ..........................................................................................................................................................................  46 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, jméno díla a datace 1991 uvedeny na blind rámu, vynikající monumentální práce skvělého umělce, 

145,5 x 135 (148 x 137,5)  
    

Ouhel Ivan  malíř, narozen v Ostravě, studoval na SOŠV v Praze a figurální malbu u profesora K. Součka na AVU 

v Praze, člen obnovené Umělecké besedy, vedle krajin se věnoval koncem 70. let i figurálním kompozicím 

existencionálního typu, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie Praha, široký výčet výstav (Slovník Chagall) 

    

    

76   Larsen Oscar   (1882-1972) 

"Vesnická zábava" ..........................................................................................................................................................  95 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika na lepence - olej, tempera, kvaš, signováno červeně vlevo dole, velká reprezentativní 

práce, kolem roku 1920, skvělá nabídka, 70 x 90 (91,5 x 111,5)  

    

    

77   Larsen Oscar   (1882-1972) 

"Figurální scéna v krajině" .........................................................................................................................................  95 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno, datováno 1922, skvělá práce, 71 x 100 (90 x 115)  

    

    

78   Knotek O.    

"Kvetoucí Šumava".........................................................................................................................................................  23 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno O. Knotek, datováno 1914, majitel je přesvědčen, ţe jde původně o práci 

Engelmüllera, v kaţdém případě jde o výjimečně kvalitní, zdařilou a působivou krajinářskou práci, svou velikostí navíc 

reprezentativní, 72 x 100 (80 x 106)  

 Pochází z významné sbírky 

    

    

79   Breughel Pieter - Otáhal Karel    

"Slepý vede slepé" ..........................................................................................................................................................  550 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, kopie obrazu jednoho z nejslavnějších středověkých malířů, kopii pořídil český malíř a sochař Karel 

Otáhal, obraz vznikl v galerii NEAPOLI v roce 1934, podle zpráv z té doby šlo o nejdokonalejší kopii k nerozeznání od originálu, 

Vzadu razítko galerie MUSEO NAZIONALE, pro kterou byla patrně kopie určena k výstavním účelům. Aby nedošlo k záměně, 
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asistovala při práci policie, práce na kopii trvala 80 dní od 15.4 - 4.7.1934 

90 x 154 (103 x 167)  

Mimořádná nabídka, skvělý obraz, vhodný dárek pro některého předního politika, originál by stál cca jednu miliardu Kč.  

Na světovém trhu dosahují kopie této kvality cen až 100.000 eur. Slevněno z 950 000 Kč  
    

Breughel (Brueghel) Pieter (1525-1569) 

nejvýznamnější nizozemský malíř 16. století, vyšel z nizozemského romantizmu, spojil některé podněty italské renesanční 

malby s nizozemským smyslem pro detail, tematicky i způsobem malby navázal na Bosche (Malá čs. encyklopedie). 

Vybraná originální díla, včetně dotyčného obrazu pod názvem Podobenství o slepcích, anglický název The Blind Leading 

the Blind, jsou k nahlédnutí na http://cs.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel   

 

Otáhal Karel (1901-1972) 

sochař, medailér, narozen v Kostelci na Hané, studoval ve večerních sochařských kurzech u profesorů J. Mařatky a K. 

Štipla na UMPRUM v Praze a u profesora B. Kafky na AVU tamtéţ, jako stipendista italské vlády studoval u profesora 

A. Zanelliho na Academia di Belle Arti v Římě, později se usadil trvale v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

80   Špillar Karel   (1871-1939) 

"Symbolika úrody - personifikace podzimu" ....................................................................................................  380 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, v Tomanovi uvedeno pod názvem Česání ovoce, mimořádná práce vysoké 

galerijní hodnoty, spolu s rámem nádherný reprezentativní celek, 66 x 140 (95,5 x 166,5)  
    

Špillar Karel  významný český malíř, ţák Františka Ţeníška, sám byl pak profesorem, výstavy v Mánesu, práce a výstavy 

v Paříţi, účast na světové výstavě v Paříţi, zastoupen v Národní galerii a v dalších evropských galeriích, podílel se mj. 

na výzdobě Obecního domu v Praze, výrazná postava českého malířství, významný malíř z přelomu století, v Tomanovi 

dva celostránkové sloupce o tomto malíři 

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 81-100 

 

81   Tkaczyk Bedřich Augustin   (1910-1979) 

"Zimní podvečer v Beskydech" .................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu autorský štítek, skvělá práce malíře, kterého 

povaţujeme za jednoho z nejlepších v České republice té doby, široký zdobný rám zlaté barvy, mimořádná nabídka 

62 x 122 (80 x 140,5)  

 Vysoce kvalitní a reprezentativní práce 
    

Tkaczyk Bedřich Augustin  malíř, grafik, studoval na UPŠ v Praze, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř 

Severní Moravy, měl velmi ztíţené moţnosti účasti na výstavách, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího 

malíře Severní Moravy ve 20. století (Lexicon of the CVA) 

    

    

82   Malchárek Emil   (1914-) 

"Vysokohorské pleso" .......................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno 1974, svou velikostí a provedením se jedná o reprezentativní práci, široký zdobný 

rám, SKVĚLÁ NABÍDKA, 70 x 100,5 (96,5 x 127,5)  
    

Malchárek Emil  malíř, narozen v Rychvaldu, studoval na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě a soukromě 

u V. Wünscheho, věnoval se malbě, volné i uţité grafice, pracoval jako mistr malířského ateliéru pro výrobu dekorací 

ve Státním divadle v Ostravě (Slovník Chagall) 

    

    

83   nesignováno    

"Carmen - Španělská tanečnice" .................................................................................................................................  8 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1935, spolu s velmi zdobným rámem starozlaté barvy reprezentativní 

celek, 88 x 64 (105 x 83)  

    

    

84   Mareček Bohumil   (1884-1962) 

"Dívčí akt v luxusním interiéru" ...............................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1916, vzadu poznámka od autora REPARAVÍT 1928 B.M., autor se 

proslavil zejména výbornými ţenskými akty, obraz je z doby jeho pobytu v Paříţi, kvalitní široký zlacený rám, 61 x 75,5 (77 x 92)  

 Pochází z významné sbírky, skvělá nabídka 
    

Mareček Bohumil  malíř, figuralista, studium na UMPRUM u Lišky, Jeneweina, Maška, na praţské akademii u Hynaise 

a Ţeníška, soukromě pak v Mnichově a Římě, výborný český malíř první poloviny 20. století (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

85   Krejbich Daniel   (1969-) 

"U moře III" .......................................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský olej - akryl na překliţce, signováno vzadu, datováno 2008, velmi kvalitní práce moderního umění, nerámováno, rám 
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není nutný, reprezentativní sběratelská poloţka, 100 x 100  
    

Krejbich Daniel  malíř a grafik, absolvent Fakulty Architektury ČVUT, absolvoval také dvousemestrální studium 

na École Nationale d´Architecture de Strassbourg ve Francii se zaměřením na design nábytku a v letech 1991-92 a 1994 

studium figurální kresby v atelieru Prof. Borise Jirků na VŠUP v Praze, zastoupen v galeriích i soukromých sbírkách, 

v roce 2006 se zúčastnil pracovního pobytu s názvem "Jiţní Francie očima českých výtvarníků" v Canet (Montpellier,) 

na který navazovaly dvě stejnojmenné výstavy v Canet a Praze (webové stránky praţské Galerie La Femme, 

www.danielkrejbich.net) 

    

    

86   Provazník    

"Dva dívčí akty a kytice růţí" ....................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné překliţce, signováno, kolem roku 1935, kvalitní a působivá práce, umělecký rám, 70 x 65 (88 x 82,5)  

    

    

87   Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Vrbovka kvete"..................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1943, krásná práce galerijní hodnoty, luxusní ručně řezaný rám, 48 x 60 (60 x 72)  
    

Kučera Jaro  malíř, skvělý gobelínář, narozen v Bystřici pod Hostýnem, studoval na Učitelském ústavu v Příboře 

a na VŠUP v Praze, dále studoval tkaní gobelínů v Paříţi, učil na několika školách, v letech 1922 - 1925 vedl gobelínovou 

školu ve Valašském Meziříčí (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

88   Drahovzal Jaroslav   (1893-) 

"Tři koně ve stáji" ..............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, 58 x 76,5 (68 x 86,5)  
    

Drahovzal Jaroslav  malíř, narozen v Němčicích u Kolína, studoval soukromě u prof. Kutmana, ţil v Nymburce, maloval 

krajiny z Polabí a Ţelezných hor, květinová zátiší, vystavoval v severních a východních Čechách  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

89   Ţiţka Edmund   (1880-1968) 

"Dívka s náhrdelníkem na kvetoucí lesní mýtině" ...............................................................................................  3 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej - tempera, signováno, datováno 1923, původní umělecký rám starozlaté barvy, 

skvělá nabídka, 48 x 65 (60,5 x 78)  
    

Ţiţka Edmund  malíř a profesor v Olomouci, narozen v Novém Světě u Olomouce, studia na Akademii ve Vídni, tvořil 

obrazy s náměty zvířat, vytvářel originální umělecké loutky, dekorace i nábytek pro loutková divadla, řada výstav, člen 

SVUM v Hodoníně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

90   Dědina Jan   (1870-1955) 

"Slavnost u krále" ............................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, tempera, tuš, pastel, signováno, kolem roku 1900, výjimečná práce skvělého 

umělce, jehoţ příznivcem byl i sám Rodin, luxusní adjustace, 46 x 35,5 (60,5 x 49)  

 Pochází z významné sbírky 
    

Dědina Jan  významný český malíř, studia u profesora Františka Ţeníška a Josefa Myslbeka, na akademii u profesora 

Pirnera, s Maroldem a Muchou pracoval v Paříţi, ilustroval časopis "Monde illustré," zdobil stropy v Malém paláci 

v Champs Elysées, ilustroval spolu s Alfonsem Muchou a Maroldem a dosáhl rovněţ vysoké a uznávané úrovně, řada 

ocenění a vyznamenání (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

91   Svoboda Rudolf    

"Horská krajina s řekou" ................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1967, velmi kvalitní krajinářská práce, 60,5 x 75 (73 x 88)  

    

    

92   Kozák Václav   (1889-) 

"Vltava Praha - Náplavka" .........................................................................................................................................  32 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně podloţeném malířskou deskou, signováno, kolem roku 1935, jedna z nejhezčích prací tohoto 

krajináře, malíře Prahy, ţáka mařákovy školy, kvalitní pozdější rám, 47 x 70 (61,5 x 85)  

 Pochází z významné sbírky 
    

Kozák Václav  skvělý malíř praţských motivů, ţák Engelmüllera, další studia v Mnichově a ve Vídni, soukromě 

vystavoval ve Vídni, Praze atd., vyhledávaný na trhu (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

93   Kašpar Adolf   (1877-1934) 

"Potrestání uličníka" .........................................................................................................................................................  8 500 Kč  
mistrovský galerijní kvaš, signováno, kolem roku 1910, vzadu rovněţ mistrovská kresba tuší na stejné téma, sběratelská práce 
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jednoho z našich nejlepších kreslířů, malířů a ilustrátorů, luxusní umělecká pasparta, dobový rámeček, skvělá nabídka  

ve výřezu 28 x 17 (47 x 34)  
    

Kašpar Adolf  významný a slavný český malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, ţák učitelského ústavu v Olomouci, ţák specielní 

školy profesora Pirnera, další studia v Itálii, byl i v Paříţi, kde poznal francouzské ilustrátory, zejména umění Daniela 

Vierge, člen SVU Mánes, autor slavné ilustrace Babičky od Boţeny Němcové, Filosofské historie, F.L. Věka, široké 

zastoupení v Národní galerii Praha (v Tomanovi dlouhý text o tomto významném malíři, Lexicon of the CVA) 

    

    

94   Anderle Jiří   (1936-) 

"Danielle (?)" ........................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský velký grafický list - lept, signováno, kolem roku 1975, číslováno 54/60, mimořádně kvalitní, 63,5 x 78,5 (67,5 x 82)  
    

Anderle Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, studia na AVU v Praze u profesora A. Pelce a V. Silovského, v letech 1969-1973 

pracoval jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, od roku 1966 patří k předním 

reprezentantům české grafiky v zahraničí, zastoupen v Národní galerii Praha, Centre Georges Pompidou Paříţ, 

Metropolitan Museum of Modern Art New York, Galerie Uffizi Florencie, Stedelijk Museum Amsterodam aj., řada 

samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí, řada cen, spolu s Kulhánkem náš nejvýraznější kreslíř a grafik 

současnosti, u příleţitosti státního svátku obdrţel 28. října 2006 od prezidenta republiky medaili za zásluhy  

(Slovník Chagall, Lexicon of the SCA, Deník 30.10.2006) 

    

    

95   Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Na Karlově mostě" ...........................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský galerijní velký barevný lept, signováno, kolem roku 1912, výborná práce světově proslulého grafika, kreslíře a malíře, 

adjustace v paspartě pod sklem a v rámu, ve výřezu 33 x 30 (51 x 45)  
    

Šimon Tavik František  světově proslulý český grafik, kreslíř a malíř, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, 

profesor na několika akademiích, studia na praţské akademii u Pirnera, tvořil převáţně v Paříţi, jiţ 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) 

    

    

96   Riegel Jaroslav   (1893-) 

"Dubrovník - zátiší s loďkami a maringotkou" .................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1925, pozdější zdobný rám zlaté barvy, 40 x 49,5 (54 x 62)  

 Pochází z významné sbírky 
    

Riegel Jaroslav  významný malíř, pedagog, narozen v Praze, studia na Akademii ve Vídni, procestoval Černou Horu, 

Dalmácii, Bosnu, Hercegovinu a Albánii, v letech 1920-1922 působil v Mostaru jako učitel kreslení, vystavoval 

na Zlínských salonech a v roce 1938 pracoval v Paříţi, kde vystavoval v Salon des Tuilleries  

(podrobněji v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

97   monogramista AT    

"Vlk v pasti" .......................................................................................................................................................................  12 900 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno monogramem, který byl přečten jako AT, datováno 1876, výborná práce z cyklu "Bajky 

o zvířatech", následující obraz byl patrně "Jak se vrána směje chycenému vlkovi", původní rám z masivu dřeva hnědé barvy 

31,5 x 38 (41 x 47)  

    

    

98   Demel Karel   (1942-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní mědiryt s tónovaným hlubotiskem, signováno, datováno 1979, číslováno 5/125, nádherný grafický list 

ve výborném stavu, pasparta, rám, je na pravé straně poškozen, skvělá nabídka, ve výřezu 41 x 38,5 (68 x 52,5)  
    

Demel Karel  grafik, ilustrátor, kreslíř, narodil se a ţije v Praze, ţák Sklenáře a Anderleho na VŠUP Praha, člen SČUG 

Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav u nás 

i v zahraničí, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, 

Smart Museum of Art, Chicago, USA (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

99   Sedloň Otakar   (1885-1973) 

"Portrét Nataši Golové"...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, kvaš, pastel, signováno, datováno 1940, skvělá práce vynikajícího malíře, ţáka 

Maška a Preislera, luxusní široký zlacený rám, 41 x 31 (54 x 44,5)  
    

Sedloň Otakar  malíř, pedagog, narozen v Trpíně u Poličky, studoval u profesorů E. Dítěte, K. Maška a J. Preislera 

a ve speciálce profesora J. Schikanedera na UMPRUM v Praze, z počátku se věnoval portrétní tvorbě, později přešel 

ke krajinomalbě s motivy Orlických hor, městských zákoutí Prahy a jejího okolí, byl členem SVU Myslbek  

(Toman, Slovník Chagall) 
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SAMOSTATNÁ DRAŢBA OBRAZU VLADO BUKOVACE ve 12 hodin, poloţka 100 

 

100   Bukovac Vlaho   (1855-1922) 

"Kleopatra" .........................................................................................................................................................  1 600 000 Kč  
 

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole VLAHO BUKOVAC, datováno Paris 1887, vzadu razítko paříţského 

plátna, široký reprezentativní rám zlacený pravým zlatem, Obraz patří ve své kategorii mezi nejkrásnější díla nejen evropského, ale 

i světového umění, Bukovac jej maloval ve svých nejlepších tvůrčích letech po studiích u slavného Alexandra Cabanela na paříţské 

Akademii des Beaux - Arts 

69 x 105,5 (91,5 x 130)  

 

Porota přijímala pravidelně jeho obrazy již od roku 1878 na výstavy v Salonu, v té době světové přehlídky oficiálního 

umění na světě. Na této přehlídce slavil každoročně opakovaně úspěchy. Na jarním pařížském Salonu 1887 dosáhl i díky 

obrazu Kleopatra výjimečného, možno říci světového úspěchu. Bukovac sám o sobě považoval Kleopatru za jeden 

ze svých nejlepších obrazů a nikdy ji nenabídl k prodeji. Více než jedno století zůstal obraz v majetku rodiny, na trhu se 

objevil až po sametové revoluci.  

 

Málokdy je nabídnut do prodeje obraz, který má tolik vynikajících atributů: 

- již při svém prvním vystavení na největší světové přehlídce v roce 1887 vzbudil velkou pozornost,  

- patří ve své kategorii dlouhodobě mezi nejkrásnější obrazy světa, 

- byl namalován v nejlepších tvůrčích letech autora a sám autor jej považoval za jednu ze svých nejlepších prací,  

- velikostí i rámem patří mezi vysoce reprezentativní obrazy, je vhodný do jakýchkoliv reprezentačních prostor,  

- téma je historické, srozumitelné, všeobecně známé a velmi působivé, 

- obraz lze investičně zařadit mezi umělecká díla s tzv. "libovolnou cenou", je jen otázkou času najít na takový obraz kupce 

za "libovolnou cenu", opakovanými prodeji poroste i cena zaplacená za toto výjimečné dílo.  

 

Jen málo uměleckých děl splňuje tolik investičně příznivých atributů.  

Skvělé téma, skvělé zpracování. 

 

Jelikož vyvolávací cena přesahuje 1 milion korun, bude tento obraz dražen v SAMOSTATNÉ DRAŽBĚ, která bude bez 

ohledu na pořadí položek vyhlášena ve 12 hodin. Právě probíhající aukce bude na potřebnou dobu přerušena. Každý, 

kdo bude chtít obraz dražit, bude tak mít jistotu o čase zahájení aukce 

 

Bukovac Vlaho  malíř, profesor na Akademii v Praze, narozen v Cavtatu u Dubrovníka, studoval na Akademii 

v San Francisku, rozhodující bylo přijetí na Akademii des Beaux - Arts v Paříţi, kde studoval u slavného profesora 

Alexandra Cabanela v letech 1877-1880, v Paříţi se seznámil i s řadou českých malířů s Hynaisem, Broţíkem, Ţeníškem, 

Čermákem atd., jiţ v letech 1874-1876 maloval portrét prezidenta Peru a předal mu jej, v roce 1881 v Bělehradě 

portrétoval královnu Natálii, v letech 1884-1885 namaloval jenom v Dalmácii 140 podobizen, jiţ v 1. ročníku studia byl 

jeho obraz "Černohorka" přijat do Salonu tedy do tehdy největší světové přehlídky umění. Je nutné si uvědomit, ţe úspěch 

na paříţském Salonu nebyl jen úspěchem evropským, ale úspěchem světovým, svými úspěchy na Salonu se stal proslulým 

nejen v Paříţi, ale na celém světě, jehoţ byla Paříţ uměleckým centrem. V roce 1903 přijal Bukovac místo profesora 

na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v průběhu let vyučil řadu skvělých malířů. Je důleţité poznamenat, ţe ačkoliv 

byl Bukovac Chorvat a dlouho pracoval v Čechách, kde měl řadu přátel a ţáků, přerostl svým uměním a významem obě 

země a stal se malířem nejen evropského, ale i světového významu, dokazují to jeho úspěchy na paříţských Salonech, 

zejména pak jeho kolekce roku 1877, ve které byla prezentována i "Kleopatra." Jsou proto malicherné úvahy o tom, ţe by 

jeho práce mohly být předmětem sběratelů jen v Chorvatsku a v Čechách. To sice také, ale s tím vědomím, ţe se jedná 

o díla významná ve světovém měřítku, která jsou nedílnou součástí světové kultury. Jen málo uměleckých prací 

chorvatských nebo českých umělců se můţe stavět do této unikátní pozice. Pozorovatel nemusí znát autora, ale pokud si 

uvědomí, ţe byl obraz namalován v roce 1887 musí uznat, ţe se jedná o výjimečně krásný obraz. 

    

    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 101-120 

 

101   Kutálek Jan   (1917-1987) 

"Kecal z Prodané nevěsty" ................................................................................................................................................  750 Kč  
mistrovská keramika glazovaná, ručně malovaná, nesignováno, druhá polovina minulého století, děláno podle návrhu a modelu 

slavného sochaře a keramika Jana Kutálka, kvalitní kus, výška 20cm  
    

Kutálek Jan  slavný keramik, 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) 

    

    

     

102  Podstavec pod knihu, otočný ...................................................................................................................................  750 Kč  
dřevěný, otočný, nastavitelný úhel sklonu, pouţíval se při čtení misálu apod., na horní straně vyřezaný kalich s hostií - symbol 

přijímání pod obojí a písmeny Krista IHS, horní ozdobná deska 34,5 x 43,5  
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103  Barometr s teploměrem, nástěnný .....................................................................................................................  2 500 Kč  
zasazený v bohatě vyřezávané dřevěné desce, kolem roku 1890-1910, teploměr funkční, moţnost předvídání počasí pomocí stavu 

barometru, krásný sběratelský i funkční předmět, výška 46cm  

    

     

104  Plastika "Johanka z Arku" ................................................................................................................................  14 900 Kč  
mistrovský bronz na čtvercovém podstavci z bílého mramoru, signum nenalezeno, patrně Francie, 19. století, typické vyobrazení 

slavné Johanky v rytířském převleku, celková výška 27,5cm, podstavec 11 x 11, výška 2cm  

    

     

105  Korbel pro pět osob ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý ručně malovaný bohatým barevným květinovým dekorem a zlacením, kolem roku 1890-1910, kaţdá osoba má 

na horním okraji svůj sací otvor, výborný stav, sběratelská rarita, výška 15cm, spodní průměr 10cm  

    

     

106  Soubor šesti černobílých fotografií významných osobností filmu a literatury ..............................  1 200 Kč  
od různých fotografů, na fotografiích jsou Olga Tschechova (Čechová), Heinrich George, Sybille Schmitz a Carl Raddatz s podpisy, 

Marika Rökk a Kristina Söderbaum bez podpisů, Německo, třicátá léta minulého století, stav dobrý, vše pohlednicový formát. 

V nabídce jako celek za vyvolávací cenu 1200 Kč  

    

    

107   Soubor sedmi černobílých fotografií hereckých scén na téma "Láska přichází a zůstává" .....  500 Kč  
pod kaţdou fotografií veršovaný text v němčině, třicátá léta minulého století, aţ na jednu značeno vzadu ECHTE FOTOGRAFIE, 

stav dobrý, vše pohlednicový formát. V nabídce jako celek za vyvolávací cenu 500 Kč  

    

     

108  Váza ve tvaru hranolu ................................................................................................................................................  750 Kč  
porcelán bílý s moderním plastickým dekorem, značeno GEROLD PORZELLAN Bavaria, výborný stav 

výška 21cm, základna 7,5 x 7,5  

 Pochází ze sbírky luxusního moderního designu druhé poloviny minulého století 

    

    

109   Čejková Hana    

Váza s úzkým hrdlem na jeden květ ..............................................................................................................................  950 Kč  
porcelán bílý ručně malovaný barevným abstraktním námětem, signováno Hana Čejková 1997, značeno VK2, ateliérová práce, 

krásný sběratelský i funkční kus, výborný stav, výška 19cm, šířka 15cm  

 Pochází ze sbírky luxusního moderního designu druhé poloviny minulého století 

    

    

110   Honosná váza .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý zdobený plastickým dekorem vertikálních vln, váza se směrem k hornímu elipsovitému otvoru rozšiřuje, značeno 

THOMAS GERMANY, kolem roku 1960, mimořádný sběratelský kus, výborný stav, výška 24 cm, šířka nahoře 19 cm  

 Pochází ze sbírky luxusního moderního designu druhé poloviny minulého století 

    

     

111  Stojan na vánoční stromek "Chaloupka - dřevěnice se stromem" .....................................................  1 900 Kč  
těţká keramika glazovaná a malovaná, původně bylo elektrifikováno, okna chaloupky svítila, z bezpečnostních důvodů přívod 

odpojen, lze lehce obnovit, původní výrobní štítek, první polovina minulého století, funkční rarita 

výška 21cm, průměr podstavy 34cm 

stabilní stojan pro průměr kmene stromku cca 4 cm  

    

     

112  Vázička ve tvaru pouţité zmačkané krabice od dţusu ................................................................................  300 Kč  
porcelán měkký bílý - biskvit, značeno ROSENTHAL Studio linie, signováno modelérem Yang, designová i sběratelská rarita, 

vlasová prasklina, výška 13cm, základna 6 x 6  

 Pochází ze sbírky luxusního moderního designu druhé poloviny minulého století 

    

    

113   BRAŢOVSKÝ    

Pohárek lázeňský ....................................................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bílý, zdobený ruční barevnou malbou, signováno BRAŢOVSKÝ, značeno VK2, ateliérová práce, zajímavý moderní tvar, 

sbírkový kus velmi vhodný ke konzumaci svařeného vína, výborný stav, výška 15cm, šířka 12cm  

 Pochází ze sbírky luxusního moderního designu druhé poloviny minulého století 

    

    

114   Honosná reprezentativní váza ............................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán bílý zdobený kobaltem a zlacením ve stylizované květinové dekoraci, značeno HEINRICH BAVARIA GERMANY ECHT 

KOBALT, kolem roku 1960, skvělá nabídka, výborný stav, výška 30cm, průměr v nejširší části 23cm  
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 Pochází ze sbírky luxusního moderního designu druhé poloviny minulého století 

    

    

115   Luxusní hodinová souprava .............................................................................................................................  17 500 Kč  
zlacený bronz bohatě profilovaně zdobený ve stylu rokoka, zlacení je provedeno v ohni, ciferník email s malbou květinových 

girland, hodiny bijí celou a půl, Francie, druhá polovina 19. století, kolem roku 1880, velmi dobrý stav 

v sestavě:  

bicí stolní hodiny, výška hodin 26cm  

dva kusy dvouplamenných svícnů, výška kaţdého 15cm  

    

     

116  Plastika "Jinoch ve valašském kroji" ...............................................................................................................  1 500 Kč  
keramika glazovaná bohatě ručně malovaná, na podstavci datováno 20.7.1952 FOTBAL BRNO - BRATISLAVA, patrně cena 

za fotbalové utkání, značeno VP, krásný sběratelský kus, výška 38cm, podstavec 14,5 x 10,5  

    

     

117  Luxusní servírovací odkládací miska na rybí kosti ....................................................................................  1 900 Kč  
porcelán bílý, úchop ve tvaru porcelánové plastiky pstruha, značeno ROSENTHAL, kolem roku 1935, krásný sběratelský i funkční 

kus, délka 30cm, hloubka 17cm  

    

     

118  Plastika "Děvčátko u kašny" ...............................................................................................................................  1 500 Kč  
majolika ručně malovaná glazovaná keramika, ve vědru otvory, můţe slouţit jako odkládací miska nebo vázička na květy, kolem 

roku 1880, dvě vlasové praskliny glazury, stav dobrý, skvělá nabídka, výška 30cm, průměr podstavy 23cm  

    

     

119  Plastika "Lyţař" ........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán bílý, značeno ROYAL DUX, kolem roku 1950, málo frekventovaná plastika, na našich aukcích podruhé, vyloţeně 

sběratelská poloţka, velmi dobrý stav, výška 19cm, šířka 27cm  

    

     

120  Zrcadlo s drţadlem ...................................................................................................................................................  2 900 Kč  
stříbro, zdobné provedení, kolem roku 1925, velmi dobrý stav, PŘILOŢEN ATEST NA STŘÍBRO, skvělá nabídka 

ryzost stříbra 800, hmotnost 322,00g btto, délka 30,5cm, šířka 12,5cm  

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 121-140 

 

121   Uprka Joţa   (1861-1940) 

"Výstava Slovácka v Uherském Hradišti 1915 červenec - srpen" .............................................................  12 000 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1914, nádherný plakát, dole litografické razítko "Litografie Klabusaý 

Holešov"skvělá sběratelská příleţitost, velmi dobrý stav, 132 x 63  
    

Uprka Joţa  významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v Kněţdubě v rodině rolníka - malíře samouka, 

zemřel v blízké Hroznové Lhotě, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze 

u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání 

nových dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 ţil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíţ Ilavy, 

řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden 

z nejdraţších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

122   Kašpar Adolf   (1877-1934) 

"Slovácké muzeum Uherské Hradiště"" ..................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, kolem roku 1915, nádherný plakát, dole značeno "Graf. uměl. ústav Ant. 

Vítek Praha 327-II", skvělá sběratelská příleţitost, velmi dobrý stav, 124 x 91  
    

Kašpar Adolf  významný a slavný český malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, ţák učitelského ústavu v Olomouci, ţák specielní 

školy profesora Pirnera, další studia v Itálii, byl i v Paříţi, kde poznal francouzské ilustrátory, zejména umění Daniela 

Vierge, člen SVU Mánes, autor slavné ilustrace Babičky od Boţeny Němcové, Filosofské historie, F.L. Věka, široké 

zastoupení v Národní galerii Praha (v Tomanovi dlouhý text o tomto významném malíři, Lexicon of the CVA) 

    

    

123   Knyttl Bohumil   (1903-1977) 

"Černošická pastouška" ................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, kolem roku 1935, vzadu název a razítko z výstavy ve Vysokém Mýtě v roce 1944, kde bylo 

pod katalogovým číslem 38, kvalitní autorský umělecký rám, skvělá nabídka pro sběratele krajinářů, 18 x 24 (35 x 41,5)  
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Knyttl Bohumil  malíř, narozen v Kobylisích u Nového Bydţova, zemřel v Ostravě, malířství studoval soukromě 

u B. Popoviče a M. Milanoviče na Akademii v Bělehradě, kvalitní krajinář a restaurátor, řada jeho obrazů je ze Slovenska, 

od roku 1941 ţil a tvořil v Luţi u Vysokého Mýta a od roku 1974 v Ostravě, na trhu se objevuje vzácně, řada výstav 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

124   Knyttl Bohumil   (1903-1977) 

"Cesta mezi poli na jaře".................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na překliţce, signováno, kolem roku 1955, umělecký rám, 25,5 x 35 (33,5 x 43)  

    

    

125   Ullmann Josef   (1870-1922) 

"Předjaří u chalup" ......................................................................................................................................................  120 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1915, brilantní práce předního představitele Mařákovy 

školy, původní adjustace, zadní stěna překryta kvůli prachu novým papírem, původní zadní kryt zůstal pod ním, 50 x 65 (66 x 80,5)  
    

Ullmann Josef  vynikající malíř, studia v Mnichově, praţská akademie u Julia Mařáka, spolu s Kalvodou a Kavánem 

jeden z hlavních představitelů Mařákovy krajinářské školy, člen SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii, několik 

monografií o tomto malíři (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

126   Kalvoda Alois   (1875-1934) 

"Chalupa v letní krajině" .............................................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1925, práce dalšího z představitelů Mařákovy školy, původní široký 

rám starozlaté barvy, 25 x 32 (40 x 48)  
    

Kalvoda Alois  malíř a grafik v Praze, čelný mařákovec, od roku 1908 redaktor časopisu Dílo, studia na praţské akademii 

u Mařáka, dále v Paříţi a Mnichově, posléze sám pedagog, výstavy po celém světě, zastoupen v Národní galerii v Praze 

a dalších, uváděn ve světových prodejních katalozích, maloval prosté motivy českého a moravského kraje (Toman) 

    

    

127   Jansa Václav   (1859-1913) 

"Bechyně" ............................................................................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem VJ, nedatováno, druhá polovina 19. století, vzadu sběratelská 

poznámka z roku 1910: Kopie agvarelu Jansy "Bechyně" (I. olejomalba Jansy), podle této poznámky se jedná o originální práci 

Jansy,, 1. jeho olej, který maloval podle svého akvarelu, sběratelská poznámka je věrohodná, je učiněna ještě za ţivota malíře, 

skvělá nabídka, 40,5 x 50,5 (47,5 x 57)  
    

Jansa Václav  malíř, ţák praţské a vídeňské akademie, původně se věnoval figurální malbě, za kompozici "Mojţíš 

na hoře Sinai" získal Fügnerovu cenu, jeho vlastenectví ho však přivedlo k malbě české krajiny, v roce 1898 spolupracoval 

s Maroldem na panoramatu bitvy u Lipan, maloval i obrazy ze Středomoří, vynikající malíř, bohatě zastoupen v Národní 

galerii (Toman) 

    

    

128   Bílek František   (1907-1985) 

"Jarní tání v krajině pod Troskami" .........................................................................................................................  8 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na desce, signováno, datováno 1943, skvělá reprezentace české krajinářské školy, 

luxusní rám francouzského typu, 50 x 63,5 (67 x 80)  
    

Bílek František  vynikající český malíř, grafik, sochař, narodil se v Zaječicích u Chrudimi, navštěvoval večerní kurzy 

kreslení v Praze, maloval pod dozorem F.T. Šimona a Otakara Nejedlého, sochařství studoval soukromě u Rábla, působil 

několik let na Slovensku, potom v Kacanovech u Turnova, zastoupen v Národní galerii a v řadě světových galerií, v Praze 

má samostatné muzeum a galerii - Bílkova vila, vynikající český malíř a sochař v období secesního symbolismu  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

129   Bílkovský František   (1909-1998) 

"Frýdlant pod Beskydami (?)"......................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, skvělá práce v duchu české krajinářské školy Nejedlého, 

původní kvalitní rám, 49 x 70 (63 x 83)  
    

Bílkovský František  malíř, grafik, narozen v Mrákotíně u Telče, zemřel v Brně, soukromá studia u A.V. Slavíčka v Telči, 

od třicátých let 20. století ţil v Brně, člen spolku výtvarných umělců Aleš, Bloku a Spolku sběratelů a přátel ex libris 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

130   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Plachetnice v exotické krajině" ...............................................................................................................................  59 000 Kč  
kombinovaná technika - kvaš, pastel, signováno monogramem J.Z, datováno 1962, luxusní rám v dřevěné zlacené konstrukci, 

barevná ruční malba rostlinných motivů pod sklem, podle majitele je rám zhotoven podle návrhu a motivů Jana Zrzavého, luxusní 

celek,, vzadu věnování : panu Vávrovi 24.4.63, podepsáno Janem Zrzavým 

11 x 16 (25 x 30)  
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Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, 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, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

131   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Tři lodičky na molu" ....................................................................................................................................................  22 000 Kč  
kombinovaná technika - uhel, pastel, kvaš, signováno monogramem J.Z, datováno 1964, luxusní umělecký rám, výborný komorní 

celek, ve výřezu 11 x 23 (32,5 x 44)  

    

    

132   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Ostrov s palmou a postavou" ......................................................................................................................................  6 000 Kč  
dvoubarevná kresba pastelkami, pod kresbou špatně čitelný text, patrně i signatura, nelze přečíst, luxusní adjustace 

ve výřezu 11 x 9 (42,5 x 36,5)  

    

    

133   Navrátil J.    

"Podzim se stromy a řekou" ..........................................................................................................................................  2 600 Kč  
mistrovský pastel a kvaš, signováno, datováno 1931, luxusní černý široký rám holandského typu, 25,5 x 40 (40 x 53)  

    

    

134   Pfeifer J. Fried    

"Vesnice v horách" .............................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, velká reprezentativní práce na úrovni veduty, skvělá nabídka 

105 x 82,5 (113 x 93,5)  

    

    

135   Frevelli de N.    

"Na cestě v horách" ........................................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno N. de F. (J), kolem roku 1850, vzadu štítek se jménem a sběratelský štítek, 

luxusní, pravým zlatem zlacený rám, vynikající galerijní poloţka, 29 x 22,5 (44 x 38)  

    

    

136   Líbal František   (1896-1974) 

"Rybník Kaňov" ..................................................................................................................................................................  9 700 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, datováno 1941, sběratelská poloţka 

19 x 24 (27,5 x 32,5)  
    

Líbal František  malíř, narozen ve Veselí nad Luţnicí, studia u Bukovace a Pirnera na praţské AVU, od roku 1921 

studoval v Mnichově, Dráţďanech a Frankfurtu nad Mohanem, maloval katedrály v Kolíně nad Rýnem, Paříţi, Remeši, 

řada výstav v zahraničí, Oslo, Kodaň, Vídeň, Bergen atd., zastoupen v řadě českých galerií, významný český malíř - 

krajinář 20. století (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

137   Kaván František   (1866-1941) 

"Cesta českou krajinou" ...............................................................................................................................................  47 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, věnování se špatně čitelnou datací, kvalitní práce jednoho z hlavních 

představitelů Mařákovy školy, 41 x 53 (51 x 63)  
    

Kaván František  malíř krajinář, narozen ve Lhotě Vichovské u Jilemnice, studia na praţské akademii u Julia Mařáka, 

jeden z nejvýznamnějších představitelů Mařákovy školy, člen České akademie věd a umění, vysoký počet výstav, 

zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

    

    

138   Lauterbach Julius   (1873-1939) 

"Na vesnici" ........................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1920, kvalitní dobový rám, sběratelská poloţka 

36 x 48,5 (42 x 55)  
    

Lauterbach Julius  malíř a grafik, narozen v Praze, studoval na akademii v Praze, Vídni a Krakově, ţil a tvořil v Praze 

a ve Splitu, kde portrétoval mladého krále Petara, ve Vídni pracoval u malíře Friedricha, tvořil ilustrace pro Moderne 

Kunst a Fliegende Blätter (Toman) 

    

    

139   Wirth Edvard   (1870-1935) 

"Podobizna děvčátka" ......................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signováno, nedatováno, luxusní tmavý rám holandského typu, výborný celek, skvělá nabídka 

35 x 26,5 (53 x 44,5)  
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Wirth Edvard  malíř, narozen v Chotěboři, zemřel v Brně, absolvent malířské akademie v Benátkách, byl jmenován 

profesorem na umělecké akademii v Káhiře, egyptská vláda ho pověřila výzdobou mnoha veřejných budov, v Egyptě ţil 

a tvořil 21 let, pak se vrátil do osvobozené vlasti a usadil se v Brně (Toman) 

    

    

140   Rolín Viktor   (1887-1942) 

"Krajina za bouře" .........................................................................................................................................................  11 500 Kč  
mistrovský olej na dřevěné překliţce, signováno, datováno 1940, vzadu záruční list a štítek s názvem a vročením, luxusní ručně 

řezaný zlacený rám, skvělá nabídka, 40 x 50 (50 x 60)  
    

Rolín Viktor  malíř a grafik, narozen ve Varšavě, studia na malířské akademii v Petrohradě a v Mnichově u profesora 

Sambergera, zastoupen v řadě významných sbírek, zemřel v koncentračním táboře v Mauthausenu (Toman) 

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 141-160 

 

141   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Dřevěnice v beskydské krajině" ..............................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, datováno 1937, galerijní práce jednoho z nejlepších moravských krajinářů, svou 

velikostí reprezentativní, 50 x 70 (62 x 81)  
    

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, ţil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se 

účastnil všech členských výstav, více neţ 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) 

    

    

142   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Letní ráno" .......................................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1947, nádherná krajinářská práce, původní široký rám starozlaté 

barvy, skvělá nabídka, 33 x 50 (48,5 x 65,5)  

    

    

143   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Vesnice u řeky" ...............................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1940, krásná práce vynikajícího českého krajináře, 

jehoţ práce dosahují aţ statisícových hodnot, luxusní rám francouzského typu, 35 x 50 (50 x 65)  
    

Procházka Josef  vynikající malíř krajinář, studia na praţské akademii u profesora Nejedlého, řada výstav, hodně jeho 

obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici 

v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

144   Podešva František   (1893-1979) 

"Ţivot na Valašsku" ........................................................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, skvělá práce výrazné galerijní hodnoty, navíc svou velikostí 

vysoce reprezentativní, obraz této kvality je na trhu zcela ojedinělý, 92 x 76 (110 x 94,5)  
    

Podešva František  malíř figuralista a grafik, studia na akademii v Praze u Bukovace a Preislera, dále u světoznámého 

Brömseho, roční stipendijní pobyt u F. Kupky v Paříţi, studijní cesty Florencie, Řím, Benátky, Madrid, Mnichov, vysoký 

počet výstav, zastoupení v Národní galerii a dalších, spoluzakladatel Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně  

(široký text v Tomanovi, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

145   neurčeno    

"Romantická krajina s vodou a figurální stafáţí" ............................................................................................  47 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1896, jeden z nejkrásnějších romantických obrazů prezentovaných 

na našich aukcích, luxusní, výjimečný, široký zlacený rám, vysoce reprezentativní celek, 68 x 105 (107 x 143,5)  

    

    

146   Schadt Karel   (1888-) 

"Za humny" ........................................................................................................................................................................  15 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1930, kvalitní práce jednoho z představitelů Mařákovy školy, luxusní 

rám francouzského typu, 51 x 69 (65 x 85)  
    

Schadt Karel  malíř, narozen v Příbrami, studoval u profesora Kalvody, výstavy ve Vídni, Paříţi, v Praze Topičův salon, 

Rubešův salon, do roku 1943 uspořádal přes 30 výstav, zastoupen v Národní Galerii, významný český krajinář  

(Toman, Slovník Chagall) 
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147   Příhoda Václav   (1888-1941) 

"Z Káhiry" .............................................................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1920, původní adjustace, kvalitní sběratelská poloţka 

26 x 22 (34 x 29,5)  

 Párová k následující položce č. 148 
    

Příhoda Václav  praţský malíř krajin a figuralista, ţák praţské akademie u profesora Bukovace a Hynaise, ţil a tvořil také 

v Egyptě a na Podkarpatské Rusi, výstavy v Praze, Ostravě, Pardubicích, v roce1925 výstava v Rahovo na Podkarpatské 

Rusi, zastoupen ve sbírkách Východočeské galerie v Pardubicích (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

148   Příhoda Václav   (1888-1941) 

"Na ulici v Palestině" ........................................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1920, původní adjustace, kvalitní sběratelská poloţka 

26 x 23 (33,5 x 30,5)  

 Párová k předcházející položce č. 147 

    

    

149   Koudelka Josef (Joţa)   (1877-1960) 

"Dívka v kroji" ..................................................................................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1943, skvělá portrétní práce, velmi kvalitní rám francouzského typu 

48,5 x 38 (59 x 49)  
    

Koudelka Josef (Joţa)  malíř, narozen v Kloboukách u Brna, absolvent praţské akademie u Pirnera, Broţíka 

a Schwaigera, studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převáţně na Horňácku spolu s Františkem Uprkou, 

člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích, včetně galerie Národní, patřil vedle Úprky a Frolky k předním 

folklórním malířům, byl rovněţ jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka jiţ za svého ţivota  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

150   neurčeno    

"Na hradním nádvoří" ..................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno špatně čitelně vpravo dole, přelom 18. a 19. století, vzadu části štítků z galerií, 

čištěno a odborně restaurováno, luxusní široký bohatě zdobený rám starozlaté barvy, skvělá nabídka, 56 x 69 (74,5 x 87,5)  

 Mimořádná práce, kterou lze podle signatury časem určit, vysoká galerijní hodnota  

    

    

151   Sníţek Jindřich (Raul Gordon)   (1891-) 

"Rybáři na břehu moře pod troskami hradu" ....................................................................................................  14 500 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole pod rámem, datováno1943, kvalitní práce ve stylu romantik 19. století, luxusní široký rám 

starozlaté barvy, působivý celek, 62 x 86 (80 x 106)  
    

Sníţek Jindřich (Raul Gordon)  spisovatel a malíř v Praze Podolí, narozen v Poděbradech, studoval soukromě u Ludvíka 

Vacátka a v kreslířském kurzu profesora Kysely (Toman) 

    

    

152   Hawranek Bedřich - okruh   (1821-1899) 

"Jezero v Alpách s figurální stafáţí" .........................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, kvaš a vyuţitím barvy podkladového kartonu, nesignováno, konec 19. století, 

majitel je přesvědčen o autorství Havránka, my se kloníme k okruhu, luxusní černý rám holandského typu, pod sklem 

47 x 68 (66 x 86)  

 Svou velikostí a zpracováním sběratelsky zajímavé, jen rám je hodnocen částkou 8 000 Kč  
    

Hawranek Bedřich - okruh  ţák praţské akademie u Antonína Mánesa, výstavy po celé Evropě, zastoupen v řadě galerií, 

včetně Národní galerie, v Anenském klášteře v Praze byla otevřena samostatná galerie Bedřicha Hawranka  

(v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

153   Molnár Karol   (1903-1981) 

"Dívčí akty v krajině" .......................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská kresba uhlem, nesignováno, datováno18.12.1932, luxusní adjustace, vzadu rovněţ kresba uhlem "Dívčí akt" 

ve výřezu 28 x 21 (55 x 48)  
    

Molnár Karol  malíř, studia na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze u profesora Kulce a na praţské akademii 

u Obrovského, později stipendista v Paříţi 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) 

    

    

154   Boklin    

"Zátiší s kvetoucím kaktusem a šálkem" ..................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská tempera na kartonu, signováno, datováno 1940, výborná práce galerijní úrovně, 60 x 50 (67,5 x 58)  
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155   Ondrúšek František   (1861-1932) 

"Interiér kostela" ................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, zlacení, signováno, kolem roku 1900, skvělá galerijní práce, sběratelská 

poloţka, ojedinělá nabídka, 59 x 83 (66 x 90)  
    

Ondrúšek František  skvělý malíř a portrétista v evropském kontextu, včelař, narozen v Bystřici pod Hostýnem, kde také 

zemřel, pocházel z chudé obuvnické rodiny, studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, absolvent Akademie v Praze, 

Vídni, Mnichově a Benátkách, pobýval v Mnichově, v roce 1920 se vrátil do Bystřice, byl vyhledávaným portrétistou 

významných osobností z celé Evropy včetně Anglie, portrétoval presidenta Masaryka, malíře Bohumíra Jaroňka, Luďka 

Marolda, Vrchlického, Hlávku, České kvarteto, Jana Kubelíka, Jiřího Lobkovice, arcibiskupa Prečana, kníţete Harracha, 

Leoše Janáčka, řadu dalších světových osobností, jako bavorského krále a vladaře Luitpolda, Selone Watsona z Londýna, 

osobnosti z Peru atd., portrétoval mj. Leoše Janáčka, s nímţ se později spřátelil, v muzeu Bystřice pod Hostýnem se 

dochovalo 28 dopisů a pohlednic, které napsal Janáček Ondrúškovi, v Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně je 

uschováno 23 dopisů Ondrúškových Janáčkovi, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Moravské galerii 

v Brně, výstavy v Praze, Ostravě, Kroměříţi, Štramberku, Hodoníně, Orlové, Roţnově pod Radhoštěm, Chrudimi, účastnil 

se výstav v Gentu, Bruselu, Paříţi, Londýně, Petrohradu, Moskvě, Rize, Vídni, Solnohradu, Mnichově, Berlíně, 

Düsseldorfu, Kolíně, Stuttgartu, Hamburgu, Dráţďanech, jeho práce jsou významnou poloţkou kaţdé sbírky  

(Toman, Lexicon of the CVA, Oficiální stránky města Bystřice pod Hostýnem) 

    

    

156   Drha Josef   (1912-2009) 

"Jarní tání u potoka v lese" ............................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1950, skvělá komorní práce významného severomoravského malíře, 

nerámováno, 24,5 x 35  
    

Drha Josef  významný český malíř a grafik, narozen v Ostravě, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, 

dále soukromě u V. Wünsche a J. Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, 

ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, 

ve sbírkách Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd. (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

157   Drha Josef   (1912-2009) 

"Potok v podzimním lese" ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1950, další výborná komorní práce významného severomoravského 

malíře, nerámováno, 30 x 40  

    

    

158   Drha Josef   (1912-2009) 

"Sklizeň sena v Beskydech" ............................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1965, kvalitní komorní práce významného severomoravského malíře, 

v pomocné paspartě, nerámováno, 24 x 30 (32 x 38)  

    

    

159   Drha Josef   (1912-2009) 

"Jáchymov v zimě" .............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno Jáchymov 1959, výborná práce významného severomoravského malíře, v pomocné 

paspartě, nerámováno, 22 x 28 (37,5 x 42,5)  

    

    

160   Drha Josef   (1912-2009) 

"Valašské chalupy" ............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská olej - tempera, signováno, kolem roku 1965, kromě umělecké i dokumentační hodnota, v pomocné paspartě, 

nerámováno, 26 x 36 (36 x 45,5)  

    

    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 161-180 

 

161   Stojánek na doutníky ...........................................................................................................................................  15 000 Kč  
mimořádně kvalitní řezba ve dřevě ve tvaru "Muţ s nůší," značeno PÖSTYÉN, kolem roku 1840, unikátní sběratelský i funkční 

kus, lehce poškozen okraj klobouku, jinak dobrý stav, skvělá nabídka, výška 25cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

     

162  Plastika "Dívka s dlouhým copem"...................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán malovaný, značení nenalezeno, Čechy, kolem roku 1860, můţe být i praţská manufaktura, velmi dobrý stav, kvalitní 

sběratelská poloţka, výška 17cm  
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163   Dţbán .............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kamenina glazovaná v odstínech modré a šedé barvy, povrch pokryt horizontálními pásy plastických rostlinných ornamentů, pásy 

různé šířky a s různými vzory, Německo, druhá polovina 19. století, krásné provedení, typická německá provenience, výška 27cm  

    

    

164   Sada šesti skleniček - papeţek .............................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, štíhlé tělo na noţce s patkou, výrazné vertikální fasetování, MOSER, kolem poloviny minulého století, jedna sklenička je 

při okraji prasklá, výška 17cm  

    

     

165  Plastika "Chlapec s kolouškem" ............................................................................................................................  890 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno nápisem HERTWIG nad tištěným "domečkem pro kočky" a číslem 30, varianta značky 

pouţívané v letech 1941 aţ 1958, výška 14,5cm, délka 13cm  

    

    

166   Váza s motivem chlapce s obručí .......................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo, na malé kulovité tělo na nízké patce je nasazeno vysoké vzhůru rozevírající se hrdlo, povrch růţový, při horním okraji 

stínovaný do modré barvy, dole do hnědé, zdobeno zlacením a malbou emailem, na kulovité části malba květu, minulé století, 

výška 23,5cm  

    

    

167   Váza s nápisem: "Buli sme, ha budem" .........................................................................................................  1 200 Kč  
keramika bíle glazovaná ručně malovaná bohatými květinovými pásy, uprostřed znak Chodska - hlava psa, první polovina 

minulého století, výška 28,5cm  

    

    

168   Souprava dezertní s bohatým plastickým květinovým dekorem ........................................................  1 800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, značeno zkříţenými modrými meči pod polevou a vtlačovanými čísly, první polovina minulého století, 

přes značku mísy jsou vyryty 4 vryty, přes značku talíře 2, coţ označuje horší kvalitu 

v sestavě: mísa čtvercového tvaru, 23 x 23 cm, výška 10cm,  

šest talířků, průměr 21cm  

    

    

169   Dva šálky se dvěma oušky a podšálky ................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, podšálky při vnějším okraji zdobeny plastickým rostlinným pásem, značeno zelenou tištěnou značkou 

ROSENTHAL Germany, jeden podšálek ještě dále značen MARIA a šálek SANSSOUCI, třicátá léta minulého století 

výška šálku 5cm, průměr 12,5cm, průměr podšálku 18cm  

    

     

170  Křeslo rohové ..............................................................................................................................................................  4 800 Kč  
dřevěné soustruţené nohy, opěrátka, sedák a část opěrky kůţe zdobená vtlačovaným secesním vegetabilním ornamentem, ve spodní 

části sedáku značeno FOURNIERE de ELASTIQUE PATENT O.U.P. No 4126, konec 19. století, drobná znatelná poškození, 

výška 79,5cm, rozměry sedáku 44 x 44  

    

     

171  Skříň - manţetník ......................................................................................................................................................  5 000 Kč  
ořechová dýha, dva typy jednoduchých mosazných úchytů, období biedermeieru, kolem roku 1880, na horní zásuvce schází úchyty, 

poškozeno, 144 x 77 x 43,5  

    

     

172  Komoda ..........................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
dřevo černě lakované leštěné, pět zásuvek se zdobnými krouţkovými mosaznými úchyty, kolem roku 1880 

84 x 63,5 x 47, horní deska 87,5 x 70,5 x 50  

    

     

173  Sklenice na patce ...........................................................................................................................................................  300 Kč  
sklo čiré fasetované, zdobené zlacením, malbou emailem a nápisem "Ber to lehce", druhá polovina minulého století 

výška 23cm, objem 0,5l  

    

     

174  Ozdobná zátka "Chlapecká hlava v klobouku" .............................................................................................  200 Kč  
porcelán barevně glazovaný, konec 19. století, schází korková část, výška 7cm  

    

     

175  Konvička a cukřenka ..................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený růţovým pásem, ruční malbou drobných kvítků, zlacením a černou linkou, značeno ručně psaným 

číslem, druhá polovina 19. století, výška konvičky 11cm, cukřenky 5cm  
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176  Dţbáneček ........................................................................................................................................................................  100 Kč  
sklo modré, na těle barevná ruční malba květů a motýla, při okraji zlacení, konec 19. století, výška 7cm  
    

    

177  Pohárek na patce ..........................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený zlacením, v ústředním medailonu dosti setřený německý nápis, Čechy, konec 19. století 

výška 11cm  
    

     

178  Pohárek na patce ..........................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený zlacením a ruční barevnou malbou květin, zčásti setřený německý nápis, Čechy, konec 19. století, 

výška 10,5cm  
    

     

179  Miniaturní medailon ...................................................................................................................................................  100 Kč  
porcelán s kobaltovou glazurou, uprostřed zlatá tištěná ţánrová scéna, značeno PORCELAINE LIMOGES CASTEL FRANCE, 

minulé století, průměr 5cm  
    

     

180  Luxusní nástěnné zrcadlo ......................................................................................................................................  4 900 Kč  
nádherný ručně řezaný polychromovaný a zlacený rám, tzv. florentinská řezba, zrcadlo zabrušované, elipsovitý tvar ve stylu rokoka, 

19. století, případné oţivení zrcadla není problémem, jinak velmi dobrý stav, komorní, 27 x 22  

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 181-200 

 

181   Mařák Julius   (1832-1899) 

"Krajina kolem řeky" .......................................................................................................................................................  9 800 Kč  
kresba tuţkou, signováno, druhá polovina 19. století, krásná reprezentativní ukázka Mařákova kreslířského umění 

54 x 73 (92 x 108)  
    

Mařák Julius  jeden z nejvýznamnějších malířů v české historii, jeho význam je silný i v celoevropském kontextu, zaloţil 

malířskou školu, která ovlivnila krajinomalbu čtyř generací a patří mezi skvosty českého a evropského krajinářství, 

zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií a článků o tomto vynikajícím malíři 

    

    

182   Uiberlay Jaroslav   (1921-1991) 

"Stromy" .................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno Uiberlay, datováno 1978, 29,5 x 39 (43 x 55)  
    

Uiberlay Jaroslav  malíř, kreslíř, grafik, narozen 27.6.1921 v Jičíně, zemřel 5.2.1991 v Praze, studium na praţské 

akademii u Vlastimila Rady, člen Spolku výtvarných umělců Mánes, Umělecké besedy, skupiny Experiment, ČFVU 

(1984), zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Českém muzeu výtvarných umění v Praze  

(Lexicon of the CVA, Elektronický katalog sbírek výtvarného umění) 

    

 

    

183   Konečný Josef  

"Pohled na hrad a podhradí - Pernštejn (?)" .........................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století, 70 x 49,5 (81 x 60)  
    

 

    

    

184   Novotny    

"Křest velmoţe v Uhrách" ...........................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1895, krásná ukázka historizující malby druhé poloviny 19. století, 97 x 64,5 (115 x 82)  

    

    

185   neurčeno    

"Vesnice v zimě" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno - nepřečteno, kolem roku 1965, kvalitní profesionální práce, reprezentativní, 60 x 80 (64,5 x 84,5)  

    

 

    

186   Kotrba Marius   (1959-2011) 

"Oslík v krajině" .................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kresba uhlem, signováno monogramem MK, datováno 2009, volný list, 50 x 70  
    

Kotrba Marius  sochař, narozen v Čeladné, studoval u profesorů M. Axmana a S. Hanzíka na AVU v Praze, vede Ateliér 
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sochařství Katedry výtvarné tvorby Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, od počátku devadesátých let pravidelně 

vystavuje (Slovník Chagall) 

    

    

187   Ochrymčuk Leonid   (1929-2005) 

"Stodola na zasněţeném kopci" ....................................................................................................................................  4 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem L.OCH., druhá polovina minulého století, 28,5 x 51,5 (40 x 63)  
    

Ochrymčuk Leonid  malíř, kreslíř, grafik, narodil se a zemřel v Brně, studoval výtvarnou výchovu u profesorů 

F. Doubravy, B.S. Urbana, E. Miléna a V. Makovského na MU Brno v letech 1948-1953, od roku 1965 vedl Výtvarné 

studio mladých při Domě umění Brno, od roku 1972 působil pedagogicky jako asistent, docent a posléze jako profesor 

na Ped. fakultě UJEP Brno, zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Oblastní galerie 

Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie v Olomouci, GVU v Hodoníně a jinde (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

188   Dědina Jan   (1870-1955) 

"Portrét mladé ţeny v bílé halence" ........................................................................................................................  12 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1944, krásná ukázka portrétního umění tohoto malíře, drobné poškození malby, nerámováno, 

66 x 55  
    

Dědina Jan  významný český malíř, studia u profesora Františka Ţeníška a Josefa Myslbeka, na akademii u profesora 

Pirnera, s Maroldem a Muchou pracoval v Paříţi, ilustroval časopis "Monde illustré," zdobil stropy v Malém paláci 

v Champs Elysées, ilustroval spolu s Alfonsem Muchou a Maroldem a dosáhl rovněţ vysoké a uznávané úrovně, řada 

ocenění a vyznamenání (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

189   Marold Luděk   (1865-1898) 

"Pohoda v hájovně" ........................................................................................................................................................  65 000 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signováno, datováno 1891, mimořádně velká a kvalitní kresba, 50 x 65 (88 x 113)  
    

Marold Luděk  malíř, kreslíř a grafik, během svého krátkého ţivota tvořil převáţně v Paříţi, vynikající malíř z paříţské 

české gardy, jeden z nejlepších českých malířů 19. století vůbec, evropská úroveň, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě 

(Toman) 

    

    

190   Kremlička Rudolf   (1886-1932) 

"Slovenská krajina - Štrbské pleso" ......................................................................................................................  267 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1923 (6) ?, krásná ukázka Kremličkovy krajinářské tvorby. 

K obrazu přiloţen posudek Mgr. Vlastimila Tetivy, dále přiloţen posudek k rozboru barev od Ing. B. Štveráka CSc. 

33,5 x 42,5 (43,5 x 53)  
    

Kremlička Rudolf  vynikající český malíř, kreslíř a grafik, studium na praţské akademii u Schwaigera, studijní cesty 

zejména do Holandska a Paříţe, nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, 

vynikající český malíř patřící mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil 

i ve Francii a Holandsku, řada monografií (Toman) 

    

    

191   Skalník K (?)    

"Romantická krajina s výjevem Diany na lovu" ...............................................................................................  36 000 Kč  
olej na plátně, signováno, 70 x 90 (87 x 107)  

    

    

192   Nemastil Zdeněk   (1879-1942) 

"Česká krajina u Volyně" ............................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, datováno pod rámem 1930, profesionální práce 

výborného krajináře, ţáka Šetelíka, zdobný široký rám zlaté barvy, 35 x 42 (47 x 54)  
    

Nemastil Zdeněk  malíř a krajinář v Praze, studoval u Vacátka a Šetelíka, nejčastěji maloval motivy z Volyně, kde 

na podzim 1923 uspořádal svou soubornou výstavu (Toman) 

    

    

193   Tůma Karel   (1859-1936) 

"Zimní krajina s figurální stafáţí" ...........................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, značeno vzadu pozůstalostním razítkem, vzadu text: "Vystaveno na posmrtné výstavě 

(v pavilonu S.V.U. 'Myslbek') 1942," kolem roku 1910, práce srovnatelná s pracemi F. Kavána, široký rám zlaté barvy, skvělá 

nabídka, 50 x 39 (69 x 57,5)  
    

Tůma Karel  malíř podobizen, krajin a válečných výjevů v Písku, narozen v Bubenči, studoval na Akademii v Praze 

1874-1879, dále Akademie ve Vídni, sám působil jako učitel kreslení ve Vídni, jiţ jeho 1. výstavu komentoval Jan Neruda 

slovy: "Mladý malíř jeví zdravý smysl pro genre", svým krajinářským projevem můţe konkurovat Mařákově škole 

(Toman) 
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194   Kojan Jan   (1886-1951) 

"Síťovka s vánočním kaprem" ...................................................................................................................................  14 000 Kč  
olej na plátně, signováno, třicátá - čtyřicátá léta minulého století, Brůţkův umělecký rám, 35 x 50 (53 x 69)  
    

Kojan Jan  malíř, sochař, studia na keramické škole v Bechyni, UMPRUM v Praze u profesora Maška, dále praţská 

akademie u Dítěte, Hofbauera, Hynaise, v sochařském ateliéru Šalouna a Wurzla, školu ukončil v ateliéru Krattnera, řada 

výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

195   Skula Matěj František   (1891-1977) 

"Skalnaté mořské pobřeţí" .............................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 74 x 96,5 (86,5 x 111)  
    

Skula Matěj František  malíř, narozen v Brně, malbu studoval u J. Horváta a F. Engelmüllera, byl krajinářem, vytvořil 

rovněţ četná zátiší, vystavoval doma i v zahraničí (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

196   Votlučka Karel   (1896-1963) 

"Praha"....................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kresba uhlem, signováno, datováno 1936, vzadu štítek s věnováním ţaček Samostatné dívčí obecné školy v Holešovicích - Bubnech 

svému učiteli, dále nalepen výstřiţek z Lidových novin informující o probíhající výstavě Votlučkových obrazů v Prostějově 

62 x 43 (73,5 x 54)  
    

Votlučka Karel  malíř a grafik, narozen v Plzni, studia na praţské akademii u Preislera, Nechleby a Švabinského, věnoval 

se téměř výhradně grafice, je autorem alba Gotická Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

197   Ţiţka Jiří   (1954-2009) 

"Dívčí akt a slunce nad hlavou" ...................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 44,5 x 35 (59 x 48)  
    

Ţiţka Jiří  malíř, ilustrátor, jehoţ obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl ţákem Karla Součka 

a Paderlíka na AVU v Praze, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné 

výstavy v Kolíně nad Rýnem a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA 

    

    

198   Gutknecht Anton   (1907-1988) 

"Horská krajina se starým statkem" ......................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 60 x 80,5 (78 x 98)  
    

Gutknecht Anton  německý malíř, narodil se v Düsseldorfu, kde také studoval, studoval rovněţ v Mnichově a Hamburku, 

mnoho let působil ve Vídni na Královské akademii, posléze přesídlil do Kalifornie, usadil se v Palm Springs, krátce 

před smrtí se vrátil do Düsseldorfu. Cestoval po celém světě a maloval nejrůznější objekty, získal mezinárodní ceny 

ve Vídni, Římě, Paříţi, Benátkách, Neapoli. Známé byly jeho obrazy s námětem kalifornské krajiny, z nichţ mnohé vyšly 

tiskem 

    

    

199   Marussig Anton   (1868-1925) 

"Horské pleso na podzim" ..............................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, počátek minulého století, na druhé straně olej na řídkém plátně fixovaném na kartonu "Vesnická 

chalupa v rozkvetlé zahradě", nesignováno, 37 x 44,5 (46 x 54)  
    

Marussig Anton  rakouský malíř a ilustrátor, narozen v Grazu, ţák Gabriela Hackla a W. von Lindenschmidta 

v Mnichově, po studiu se vrátil do Grazu a vyučoval grafický design, během první světové války maloval obrázky 

vydávané na charitativních pohlednicích Červeného kříţe. V roce 2006 byly u Wiener Kunstauktionen jeho obrazy Souboj 

Faunů a Faun a Nymfa, oleje na plátně velikosti 92 x 80 cm, prodány kaţdý za 1 800 eur 

    

    

200   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Podzimní krajina u řeky" ..........................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1948, skvělá reprezentativní práce známého krajináře, spolu s rámem dokonalý celek 

34 x 49,5 (49 x 64,5)  
    

Jambor Josef  malíř a grafik, narodil se na Vysočině, praţská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka 

u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, 

ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských 

zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku ţivota v Praze odešel do Nového Města 

na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci ţivota odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika 

obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních 

sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehoţ práce jsou stále ceněny  

(Toman, Slovník Chagall, Wikipedie, www stránky města Tišnova) 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 201-220 

 

201   Jiroudek František   (1914-1991) 

"Praha".................................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1946, jde o skvělou práci z výborných tvůrčích let autora, svou velikostí 

a kvalitou vysoce reprezentativní práce, výborný umělecký rám, 80 x 100 (100 x 120)  
    

Jiroudek František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, studoval na praţské akademii u Nowaka, 

přihlásil se ke skupině Sedm v říjnu, člen SVU Mánes, od 1961 profesor na AVU v Praze, výstavy po celém světě - 

Neapol, Paříţ, Lutych, Antverpy, Luzern, Vídeň, Benátky, Moskva, Bologna, Baden-Baden, Brusel atd., národní umělec, 

široké zastoupení v Národní galerii Praha, dále v Ermitáţi, v Dánsku, v Galerii v Torontu  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

202   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Prostřední Bečva - Kyvňačky" ................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1965, práce jednoho z nejlepších moravských krajinářů, 33,5 x 52 (51,5 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, ţil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se 

účastnil všech členských výstav, více neţ 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) 

    

    

203   Soušek Václav   (1899-1982) 

"Honosná kytice pivoněk" ..............................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, velmi kvalitní práce ţáka Kalvody a Otakara Nejedlého 

na Akademii v Praze, výborný umělecký rám, 76 x 67,5 (99 x 90,5)  
    

Soušek Václav  malíř, narozen v Javoříčku u Klatov, studoval u A. Kalvody a v krajinářské škole O. Nejedlého na AVU 

v Praze, maloval obrazy krajin, zátiší a lovecké motivy (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

204   Zuna Josef (?)    

"Rybník Svět u Třeboně" ................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno špatně čitelně, patrně jde o Josefa Zunu (1901-), restaurátora, architekta a malíře s řadou 

výstav, vzadu razítko sbírky, skvělá práce v duchu barbizonské krajinářské školy, luxusní stříbřený rám s nepatrným poškozením, 

nádherný sběratelský kus, 25 x 35 (35,5 x 45)  

    

    

205   Blaţková    

"Dřevěnice v horách" ........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu číslo a razítko sbírky, luxusní umělecký rám, kvalitní komorní 

celek, 22 x 30 (35 x 44)  

    

    

206   Janíček Karel   (1910-1945) 

"Ukřiţování" .........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, datováno 1944 vlevo dole, svébytné pojetí biblického motivu, jednoduchý rám volenou 

barevností podtrhuje atmosféru výjevu, lehká poškození rámu lze snadno restaurovat, 50,5 x 71 (68 x 88,5)  
    

Janíček Karel  malíř v Praze, tvůrce loutek, studoval soukromě u malíře Karla Mináře, byl chovancem Jedličkova ústavu 

v Praze (Toman, informační systém abART) 

    

    

207   Burian    

"Chlum nad přehradou" .................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1984, 30 x 70,5 (47,5 x 87)  

    

    

208   Horký    

"Zima v lese" .........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 49 x 62 (59 x 72)  

    

    

209   nesignováno    

"Lesní zákoutí" .......................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, čtyřicátá léta minulého století, restaurováno, 72 x 94,5 (89 x 111,5)  
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210   Broch W. v. Dantschke    

"Leţící dívka s andílky a faunem hrajícím na flétnu" .......................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, přelom 19. a 20. století, 62,5 x 90 (78 x 106)  

    

    

211   Kotvald Ferdinand   (1898-1980) 

"Kytice v bílém dţbánu"..................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 55 x 41,5 (69,5 x 55,5)  
    

Kotvald Ferdinand  malíř, narozen ve Vyškově, zemřel v Praze, koncem dvacátých let se v Praze věnoval malířství, zpěvu 

a herectví, účinkoval v řadě oper, od roku 1930 se věnoval výhradně malířství, pracoval pod vlivem Gogha a Kokoschky, 

řada výstav u nás i v Evropě, zastoupen rovněţ v řadě galerií (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

212   neurčeno    

"Sedící ţenský akt s modrou draperií" .....................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 46 x 38 (56 x 48,5)  

    

    

213   Harlas Ondřej   (1884-1933) 

"Za humny" ...........................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
olej na kartonu, signováno, počátek minulého století, 31 x 21 (41 x 31,5)  
    

Harlas Ondřej  malíř a ilustrátor, narozen v Praze, ţák praţské akademie u profesora Bukovace a Ottenfelda, dodával 

ilustrace do řady časopisů, byl převáţně krajinářem (Toman) 

    

    

214   nesignováno    

"Portrét plukovníka Christiana von Marschall Churhess, velitele praporu".........................................  2 500 Kč  
olej na plátně, vzadu uvedeny špatně čitelné informace o portrétovaném důstojníkovi, konec 19. století, 40 x 33 (48 x 41,5)  

    

    

215   nesignováno    

"Chalupy v zimě" ................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
olej na kartonu, kolem poloviny minulého století, 40 x 59,5 (51 x 71)  

    

    

216   Netík Miroslav   (1920-) 

"Pohled na Brno" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, datováno 1972, 41,5 x 57 (45 x 60,5)  
    

Netík Miroslav  malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u profesorů Hrbka, Dillingera a Süssera, jako ilustrátor 

spolupracoval s Lidovými novinami, ilustroval dětské knihy, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

217   Hamouz F.    

"Eliščin most v Praze" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1941, vzadu na blind rámu text: Bývalý most Eliščin před zbouráním, malováno v roce 1941 

F. Hamouz, 50 x 70 (65 x 85)  

Most byl uzavřen v roce 1941, v letech 1946–1947 byl demontován. Autor ve svém obraze zachytil časově krátkou souběžnost 

Eliščina mostu a provizorního dřevěného mostu pro tramvaje a pěší postaveného v roce 1941  

 

Použitá perspektiva se zdá být neskutečná. Paradoxní je také jásavá červená barva tramvaje v kontextu s dobou, kdy obraz vznikal 

    

    

218   Šimák Lev   (1896-1989) 

"Slovenský krojovaný tanec" ........................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - kvaš, akvarel, signováno, datováno 1956, výborná práce významného malíře, národního 

umělce, ve výřezu 38 x 57 (57 x 74,5)  
    

Šimák Lev  malíř a grafik v Praze, studium na praţské akademii u Pirnera, Brömseho a THIELEHO, studijní cesty 

po Německu a Francii, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, dlouhý výčet výstav, výstavy na zlínských salonech, 

významný moderní malíř 20. století, široké zastoupení v Národní galerii Praha a dalších, národní umělec  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

219   Hollar Václav   (1607-1677) 

Konvolut šesti mědirytin dle předlohy Franze Cleyna (1582-1658)  

k básním Publia Vergilia Maro ..................................................................................................................................  40 000 Kč  
na ručním papíře, čtyři z nich značeny v desce W. Hollar fecit, dvě také v desce datovány 1653, "Vesnická řemesla" ze souboru 

The Works of Virgil London 1654, ostatní ze souboru The Works of Virgil - John Ogilby - London 1654. Reprezentativní ukázka 
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grafické tvorby jednoho z nejlepších, ale i nejplodnějších umělců své doby, který vytvořil okolo 400 kreseb a 300 leptů 
    

V nabídce: 

Turnus a král Latinus,  25x19 cm, 

Aristaeus a Proteus, 29x20 cm, 

Turnus a Aeneas při souboji, 32,5x21,5 cm, 

Aeneas a královna Dido, 30x20 cm, 

Král Latinus přijímá Aeneovy vyslance, 30x20 cm, 

Vesnická řemesla, značená a datovaná, 29x20 cm. 
    

Hollar Václav  kreslíř a mědirytec i malíř miniatur, narozen v Praze, zemřel v Londýně (široký text ve slovníku Toman) 
 

John Ogilby (1600-1676) skotský přeladatel, impresario, kartograf 
 

Publius Vergilius Maro - krátce také Virgil, ţil v letech 70-19 před našim letopočtem, jeden z největších římských 

básníků, uznávaný ve své době i ve středověku 

    

    

220   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Krajina s chalupou - Vysočina" ..............................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1941, další nádherná ukázka Jamborova krajinářského umění, 36 x 40,5 (58 x 66)  
    

Jambor Josef  malíř a grafik, narodil se na Vysočině, praţská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka 

u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, 

ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských 

zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku ţivota v Praze odešel do Nového Města 

na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci ţivota odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika 

obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních 

sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehoţ práce jsou stále ceněny 

(Toman, Slovník Chagall, Wikipedie, www stránky města Tišnova) 

    

    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 221-240 

 

221  Kniha "Vzorník a soupis tvorby královské porcelánky v Míšni" ..........................................................  300 Kč  
soukromý tisk -faksimile knihy z roku 1904, tento výtisk vydal R. & B. s.r.o. v Brně v roce 1994, kniha obsahuje 79 fotografických 

listů a ceník platný v roce 1904, 30,5 x 43  

    

     

222  Korbílek s cínovým víčkem ......................................................................................................................................  200 Kč  
sklo zelené fasetované a ručně malované, doplněno nápisem Na památku, víčko skleněné v cínové montáţi, počátek minulého 

století, výška 11cm  

    

     

223  Dóza na cigarety ............................................................................................................................................................  250 Kč  
kov na víku plasticky zdobený motivem japonského chrámu a po obvodu jemným geometrickým vzorem, značeno stylizovaným 

koníkem, dále PAT. No 6959, made in Japan, kolem poloviny minulého století, 4 x 10 x 8  

    

    

224   Luxusní reprezentativní lustr se skleněnými tyčinkami ......................................................................  24 000 Kč  
mosaz, sestává ze 2 pater spojených 5 masivními řetězy tvořenými z oválných oček, v kaţdém patře centrální ţárovka, hlavní část 

s pěti objímkami na ţárovky zdobená po obvodu plastickým květinovým pásem, kolem roku 1905-1910, krásná ukázka secesní 

práce, výška 99cm  

    

    

225   Koberec - předloţka ................................................................................................................................................  3 500 Kč  
perský ručně vázaný, typ BUCHARA, kolem roku 1930, tedy jiţ "antik", dobrý stav, skvělá nabídka, 138 x 92  

    

 

226   Bílek František   (1907-1985) 

Plaketa "Osvobození Prahy 5-9.V.1945" ....................................................................................................................  950 Kč  
kovová kompozice připevněná na dřevěné desce, signováno, konec čtyřicátých let minulého století 

plaketa 10 x 20,5, deska 19 x 30  
    

Bílek František  vynikající český malíř, grafik, sochař, narodil se v Zaječicích u Chrudimi, navštěvoval večerní kurzy 

kreslení v Praze, maloval pod dozorem F.T. Šimona a Otakara Nejedlého, sochařství studoval soukromě u Rábla, působil 

několik let na Slovensku, potom v Kacanovech u Turnova, zastoupen v Národní galerii a v řadě světových galerií, v Praze 

má samostatné muzeum a galerii - Bílkova vila, vynikající český malíř a sochař v období secesního symbolismu  

(Toman, Slovník Chagall) 
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227   Konvice a stojan na hořák ....................................................................................................................................  1 500 Kč  
kov poniklovaný, rukojeť dřevěná, tělo konvice zdobeno jemným rostlinným dekorem, noţky stojanu tvořeny stylizovanými 

muţskými hlavami, první polovina minulého století, poškozena jedna noţka stojanu a úchop víka konvice, RARITNÍ ŘEŠENÍ 

ZÁVĚSU KONVICE, výška konvice 21,5cm, se stojanem 32,5cm  
    

    

228   Svícen jednoplamenný ...............................................................................................................................................  400 Kč  
kov, druhá polovina 19. století, výška 24cm  
    

    

229   Luxusní vojenská fajfka s veršem  

"Voják bez hany toho jest si jist, ţe platí víc u panny neţli civilist" ...........................................................  4 900 Kč  
porcelánová, hlavice zdobená domalbou vojáka a dívky a nápisem "C. a K zeměhr. pěší pluk Brno č. 14," datace 1897, na spodní 

části rakousko-uherský znak a "Upomínka na moji sluţbu voj. v Kroměříţi," bez troubele, délka 20cm  

 Skvělá nabídka pro sběratele. Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
    

     

230  Luxusní vojenská fajfka porcelánová...............................................................................................................  4 500 Kč  
hlavice zdobená domalbou vojáka s dívkou na lavičce a nápisem "CaK pěší pluk arciv. Karel č. 3," datováno 1900, na spodní části 

rakousko-uherský znak, "Upomínka na moji sluţbu vojenskou" a říkanka: "Dýmka, pivo, děvče hezké to baví vojíny české", 

ukončení hlavice, zasunuté do spojky, je drobně poškozeno, bez troubele, délka 23,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

      

231 Empírová fajfka - pěnovka .....................................................................................................................................  7 500 Kč  
se zlaceným kováním, zdobená řezbou koně, datováno 1817, troubel z rohoviny, dvě krátké nepatrné vlasové praskliny, mimořádný 

sběratelský unikát, délka 50cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

232   Honosný korbel s víkem ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, okraje zabrušované, v přední části ruční malba bílým emailem "Panoš s pohárem," víčko cínové zdobené, 

luxusní provedení, kolem roku 1890, velmi dobrý stav, výška 23cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

     

233  Korbel s víčkem ..........................................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo bezbarvé čiré, po obvodu broušené do šesti čoček, víčko malovaný porcelán v cínové montáţi s motivem "Pijáka" a německým 

nápisem, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, výška 17,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

     

234  Pohárek .............................................................................................................................................................................  550 Kč  
cínový, uvnitř zlacený, vně stříbřený, výrazný secesní plastický dekor, kolem roku 1900, patří do sbírky secesního umění, stříbření 

i zlacení částečně setřelé, výška 6 cm  

 Párová k následující položce č. 235 

    

     

235  Pohárek .............................................................................................................................................................................  550 Kč  
cínový, uvnitř zlacený, vně stříbřený, výrazný secesní plastický dekor, kolem roku 1900, patří do sbírky secesního umění, stříbření 

i zlacení částečně setřelé, výška 6 cm  

 Párová k předcházející položce č. 234 

    

     

236  Kukátko divadelní ........................................................................................................................................................  750 Kč  
mosazný korpus obkládaný perletí, značeno KARL KAHLES OPTIKER & MECHANIKER WIEN VI/1 GUMPENDORFERSTR. 

33, počátek minulého století, ukázka kvalitní práce, délka 11cm   

Jedná se o firmu, která byla ve Vídni založena v roce 1898 a funguje dodnes. Výroba divadelních kukátek nebyla jistě jejím 

nosným výrobním programem, značka KAHLES byla vždy spojována především s myslivostí. Rozvoj firmy je stručně zachycen 

na stránkách http://www.kahles.at/eng/company/milestones/  či http://www.kahles.at/de/unternehmen/geschichte /  

    

     

237  Svícen ..............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
patinovaný bronz, mramorový sokl, tvar lva nesoucího roh hojnosti, ve kterém je svíce, kolem roku 1930, výborná práce, celková 

výška 14 cm, výška soklu 1,5 cm, základna 12 x 12  

    

     

238  Koberec - předloţka ....................................................................................................................................................  950 Kč  
perský, ručně vázaný, Buchara, kolem roku 1930, dobrý stav, skvělá nabídka, 84 x 47,5  
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239  Plastika "Sedící fenek" ...........................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno tištěnou značkou ROSENTHAL Bavaria, třicátá léta minulého století, výška 5,5cm  

    

     

240  Plastika"Slon" ............................................................................................................................................................  2 800 Kč  
kombinace dřeva, slonoviny a kovových plátků zdobených plastickým rostlinným ornamentem, Asie, kolem poloviny minulého 

století, výška 17cm, délka 16cm  

    

 

 

 

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 241-260 

 

241   Fridrichová Věra   (1919-1978) 

"Utonulá" z cyklu "Lidové balady a písně" ..............................................................................................................  400 Kč  
linoryt, signováno tuţkou a v desce monogramem, číslováno 51/100, vzadu autorský štítek, sedmdesátá léta minulého století 

42 x 28,5 (55,5 x 41)  
    

Fridrichová Věra  kreslířka, grafička, ilustrátorka, scénická výtvarnice, narozena v Brně, studovala Školu uměleckých 

řemesel v Brně u profesora Dillingera a VŠUP v Praze u profesora Strnadela, ilustrovala knihy, kreslila obálky not, 

ilustrovala také články a povídky v novinách a časopisech, navrhovala scénu i kostýmy pro Národní divadlo Praha, 

Městská divadla praţská, Státní divadlo Brno, Divadlo bratří Mrštíků Brno, pro divadla v Olomouci, Plzni a Ostravě, 

externě přednášela na FF UJEP Brno scénografii a dějiny kostýmu (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

242   neurčeno    

"Tetřev na větvi" .................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
pastel, signováno, datováno 1923, 70,5 x 44 (77,5 x 52)  

    

    

243   Polanský Josef 

"Krajina s rybníkem" .......................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, šedesátá léta minulého století, 40 x 65,5 (48 x 74)  
    

    

    

244   Dobeš Ludvík   (1914-) 

"Zima na horách" ...............................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 52 x 66 (64 x 80)  
    

Dobeš Ludvík  brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajinář, folklóru, lidských 

figurek, také malíř skla a keramiky (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

245   Dobeš Ludvík   (1914-) 

"Podzim na horách" ..........................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 50 x 65,5 (65 x 81)  

    

    

246   Balíček Karel   (1904-1985) 

"Vysočina v zimě" ...............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 25 x 33 (40 x 48)  
    

Balíček Karel  malíř, skvělý krajinář, narozen v Chrasti u Chrudimi, na náměstí ve Svratce vlastnil dům čp.23, kde ţil 

a měl i ateliér, působil jako odborný učitel, v letech 1947-1961 byl ředitelem základní školy ve Svratce, soukromě studoval 

u prof. Ferd. Pochobradského, několik let maloval u Gustava Macouna v Kameničkách, patřil do malířské kolonie, která 

malovala Českomoravskou Vysočinu, procestoval Německo, Jugoslávii, Slovensko, Maďarsko, vystavoval od roku 1931, 

v letech 1936-56 se zúčastnil 25 výstav, z toho bylo 6 souborných, zapsán mezi výtvarnými umělci na webových stránkách 

Svratky (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.svratka.cz/content/view/102/141/) 

    

    

247   Slíva Jiří   (1947-) 

"Berušky a letištní věţ na dlani" ..................................................................................................................................  1 400 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 83/200, vytvořeno k 70. výročí zahájení provozu praţského letiště v Ruzyni, který 

byl zahájen 5.4.1937, vydáno 2007 v originální papírové sloţce praţského letiště, 24 x 30, sloţka 34,5 x 38,5  
    

Slíva Jiří  karikaturista, ilustrátor, grafik, malíř, pedagog, narozen v Plzni, studoval na VŠE v Praze, ve výtvarném umění 

se vzdělával soukromě, od roku 1972 začal uveřejňovat své kreslené grotesky a humorné ilustrace, jimiţ zpočátku 
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ilustroval své vlastní verše, jako ilustrátor a grafik spolupracoval s četnými periodiky, např. Dikobraz, Květy, Vlasta, Věda 

a technika mládeţi, Eulenspiegel, New York Times a další, ilustroval více neţ 60 kniţních titulů (Slovník Chagall) 

    

    

248   Slíva Jiří   (1947-) 

"Kolotoč" ................................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 37/200, vytvořeno k 70. výročí zahájení provozu praţského letiště v Ruzyni, který 

byl zahájen 5.4.1937, vydáno 2007 v originální papírové sloţce praţského letiště, 24 x 30, sloţka 34,5 x 38,5  

    

    

249   Slíva Jiří   (1947-) 

"Tankování letadla" ..........................................................................................................................................................  1 400 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 21/200, vytvořeno k 70. výročí zahájení provozu praţského letiště v Ruzyni, který 

byl zahájen 5.4.1937, vydáno 2007 v originální papírové sloţce praţského letiště, 24 x 30, sloţka 34,5 x 38,5  

    

    

250   Slíva Jiří   (1947-) 

"Vývrtka" ...............................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 114/200, vytvořeno k 70. výročí zahájení provozu praţského letiště v Ruzyni, který 

byl zahájen 5.4.1937, vydáno 2007 v originální papírové sloţce praţského letiště, 24 x 30, sloţka 34,5 x 38,5  

    

    

251   Doleţelová Miloslava   (1922-1993) 

"Dostojevský" .......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
tempera, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu informace o obraze, paspartováno, 39 x 33 (58 x 51,5)  
    

Doleţelová Miloslava  mimořádně skvělá kreslířka, manţelka výtvarníka Jiřího Mareše, narozena v Prostějově, zemřela 

v Telči, studovala na praţské akademii u Pukla, členka Sdruţení výtvarných umělců Vysočiny, kromě výstav u nás 

vystavovala např. 1967 - Miami USA, 1968 - Chicago USA, 1977 - Mexico City. Veškerou uměleckou pozůstalost svoji 

i manţelovu odkázala České dominikánské provincii, stálá expozice části odkazu je umístěna v dominikánském klášteře 

v Jablonném v Podještědí. Ona i její manţel byli zastoupeni v soukromé sbírce Radovana Lukavského. Naše společnost 

měla tu čest nabízet obrazy z jmenované sbírky na našich aukcích (Lexicon of the CVA, webové stránky o Míle 

Doleţelové http://oliva.webzdarma.cz/mila/mila.htm, registr sbírek výtvarného umění http://www.mzm.cz/promus11) 

    

    

252   Blaţek Jan   (1920-1981) 

"Krajina u Slavkova" .......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1980, vzadu štítek s razítkem ČSFVU, kvalitní krajinářská práce autora, který je zastoupen 

i ve sbírkách Národní galerie Praha, velmi dobrá nabídka, 30 x 70 (38 x 78)  
    

Blaţek Jan  malíř, narozen v Křídlech na Vysočině, studoval na zlínské Škole umění u Wiesnera a Gajdoše, později 

na stejné škole působil a zůstal na ní i po jejím přestěhování do Uherského Hradiště, jako pedagog vychoval celou řadu 

výtvarníků, kteří dnes patří k významným umělcům (Slovník Chagall) 

    

    

253   Ballester    

Plastika "Indián" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní nástěnná řezba v cizokrajném dřevě, signováno, nedatováno, patrně jde o mahagon na straně řezby leštěný, 

skvělá nabídka, 50,5 x 37  

    

    

254   monogramista F.Ţ.    

"Zátiší s kyticí lučních květů ve váze a třešněmi" ...................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1951, dobový rám stříbrno-zlaté barvy, 41 x 33 (50 x 42,5)  

    

    

255   Seifert J.    

"Noční Taškent" ..................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský olej na překliţce, signováno, datováno 1917, zajímavá práce, dobový zlacený rám, 38,5 x 30 (44 x 36)  

    

    

256   Liška    

"Hlava mladé ţeny" ...........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1947, kvalitní profesionální práce, 28,5 x 23,5 (36 x 31)  

    

    

257   Sucharda (?)    

"Chalupa v kopcovité krajině" .....................................................................................................................................  2 800 Kč  
kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, signováno špatně čitelně, zajímavá krajinářská práce, rámováno zaskleno 

25,5 x 36 (32,5 x 42,5)  
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258   neurčeno    

"Horské obilné pole pod vysokým nebem" .................................................................................................................  800 Kč  
tempera na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 27 x 39 (43 x 60,5)  

    

    

259   Ochrymčuk Leonid   (1929-2005) 

"Zima" .....................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na sololitu, signováno monogramem L.OCH, vzadu autorský štítek, druhá polovina minulého století, 37 x 45,5 (47,5 x 56)  
    

Ochrymčuk Leonid  malíř, kreslíř, grafik, narodil se a zemřel v Brně, studoval výtvarnou výchovu u profesorů 

F. Doubravy, B.S. Urbana, E. Miléna a V. Makovského na MU Brno v letech 1948-1953, od roku 1965 vedl Výtvarné 

studio mladých při Domě umění Brno, od roku 1972 působil pedagogicky jako asistent, docent a posléze jako profesor 

na Ped. fakultě UJEP Brno, zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Oblastní galerie 

Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie v Olomouci, GVU v Hodoníně a jinde (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

260   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Amor a Psyché" .................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept na značeném ručním papíře, signováno, datováno 1974, číslováno 57/200, vzadu štítek: barevný 

lept na motiv Apuleiova příběhu o Amorovi a Psyché, nádherný list, kvalitní adjustace, 51 x 32 (54,5 x 36)  
    

Liesler Josef  ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha 

u C. Boudy, O. Blaţíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941,) SVU Mánes (1942-1956,) SČUG Hollar (1945,) tvůrčí 

skupiny 58 (1958,) skupiny Radar, Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie 

(1969,) zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy 

v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  
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