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Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty 

 

 
 

Člen Asociace staroţitníkŧ ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 77. aukci v Brně 

29. ledna 2012 od 11 hodin 

 

 

 
 

 

ON-LINE KATALOG 

 
PROSPEKT 

 

 

 

 
Místo konání 

VÝSTAVNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI 

AAA s.r.o. Jílová 2, Brno 
 

Předaukční prohlídka v místě konání aukce 

 
ČTVRTEK  15 - 18  hod. 

PÁTEK  10 - 18  hod. 

SOBOTA  10 - 18  hod. 

NEDĚLE  9 - 11  hod. 

 

Kontakt 

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

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

Vinohradská 38, 120 00 PPRRAAHHAA, 224 323 218, 224 322 418 

fax 224 325 307, galerie.aukce@seznam.cz 
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vloţka 5856  IČ 46902058 
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DRAŢEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

předmětŧ. Prŧběh 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 majitelŧ nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními in-

stitucemi. Vývoz všech předmětŧ kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu reţimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

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

členem klubu. Členem klubu draţitelŧ mŧţe být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-

lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu draţitelŧ AAA. Draţebník mŧţe přijmout pověření 

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

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

cího jeho totoţnost, tj. občanského prŧkazu, platného cestovního pasu či prŧkazu Klubu draţitelŧ AAA. Dra-

ţitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu draţby.       

3.  Draţit mŧţe 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 mŧţe 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 draţitelŧ 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 nedŧstojným 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 zpŧsobem obrazově 

zachycovat věci vystavované či vydraţované. 

III. Prŧběh 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 příhozŧ více (více draţitelŧ 

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 draţitelŧ, mŧţe 

licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamţitou draţební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v prŧběhu 

narŧstání 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 mŧţe 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 svŧj dluh vŧči draţebníkovi se splatností do 10 

kalendářních dnŧ 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 lhŧtě splatnosti má za následek, ţe sloţená záloha propadá 

draţebníkovi a takto vydraţené věci se povaţují za nevydraţené. Draţebník se mŧţe 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 lhŧtě, 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 zpŧsobenou v souvislosti s předmětem draţby. 

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

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 vydraţitelŧ 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, pŧvodu, data stáří, provenience, stavu nejniţší vyvolávací ceny či od-

hadní vydraţovací ceny vyjadřují pouze názor odborníkŧ 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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mosaz ...............................................................   105, 208 

ocelorytina ........................................   86,  164, 192, 193 

olej na desce ....   6, 8, 21, 71, 79, 98, 135, 185, 195, 221, 

227, 245, 247 

olej na kartonu ..............   1, 4, 19, 94, 140, 179, 194, 196 

olej na lepence ...   25, 26, 66, 67, 77, 81, 122 - 124, 129, 

130, 136 - 138, 223, 228 - 231, 236, 238, 239, 243, 248, 

251 

olej na plátně ..   2, 5, 14, 18, 20, 22 - 24, 61 - 65, 68 - 70, 

73 - 76, 80, 83, 84, 99, 100, 125 -128, 131, 134, 139, 

161, 162, 166 - 169, 171, 178, 191, 197, 222, 224, 233, 

237, 240 - 242, 246, 250 

olej na překliţce ....................................................   7, 186 

olej na sololitu .................................................   3, 78, 199 

olej-tempera ................................................   95, 121, 232 

pastel ....................................................................   11, 12 

plech ............................................................................   54 

porcelán ......   47, 52, 101, 102, 155, 202, 204, 209, 211 - 

214, 218 

řezba ........................................................................   153 

serigrafie.....................................................................   85 

sklo  48, 49, 56 - 58, 141 - 147, 154, 158 - 160, 201, 207, 

210, 215, 219 

stříbro ........................................................................   206 

stříbro, achát..............................................................   111 

stříbro, almandin, český granát .................................   115 

stříbro, jadeit .............................................................   113 

suchá jehla.............................................................   31, 32 

tempera .....................................................................   226 

zlato..................................................................   112, 116 

zlato, briliant ...................................................   117 - 119 

zlato, briliant, smaragd ..............................................   110 

zlato, tyrkys ...............................................................   120 

ţelezo .......................................................................   149 
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REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

 

bibliofilie ...........................................................   33 - 35 

broţ ..........................................................................   118 

cukřenka ..................................................................   102 

cukřenka a konvička .................................................   107 

číše ............................................................................   49 

dóza.........................................................................   219 

fotografie .................................................................   252 

gobelín ....................................................................   234 

hračka............................................................   51, 54, 55 

kabelka ....................................................................   103 

kalamář .....................................................................   156 

karafa ........................................................................   207 

kávovar .....................................................................   208 

kniha ...........................................................................   36 

konvice .....................................................   101, 213, 214 

kukátko .............................................................   104, 105 

lţička .......................................................................   206 

miniatura ................................................................   153 

mísa ..........................................................................   215 

miska ..............................   45, 46, 56, 142, 144, 145, 146 

model ........................................................................   149 

nádoba.....................................................   159, 211, 212 

náhrdelník ........................................   110, 115, 117, 120 

náramek .............................................................   112, 113 

nástolec .....................................................................   160 

náušnice ....................................................................   116 

nŧţky .........................................................................   217 

obálka dopisní ....................................................   37 - 40 

plakát .......................................................................   249 

plastika ..............................   106, 155, 157, 158, 202, 220 

podnos .........................................................................   50 

pohárek .....................................................................   210 

pohlednice .................................................................   150 

popelník ......................................................................   57 

prsten.........................................................................   119 

pudřenka ...................................................................   216 

sklenice ....................................................................   154 

soška ...........................................................................   53 

souprava dezertní ......................................   114, 203, 204 

souprava nápojová ......................................................   48 

šálek s podšálkem .....................................................   218 

šperkovnice ...............................................................   111 

talíř .................................................   41, 42, 52, 108, 109 

těţítko .......................................................................   148 

varium ..........................................................   59, 60, 151 

váza ...........   43, 44, 47, 58, 141, 143, 147, 201, 205, 209 

zrcadlo ......................................................................   152 

 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 

 

AJ ROŢNOV POD RADHOŠTĚM ..........................   47 

ALTROHLAU ..........................................................   204 

ČEJKA ...........................................................   112, 116 

DELFTS .................................................................   205 

DIANA .....................................................................   206 

DITMAR-URBACH ..................................................   44 

FRANCE SARREGUEMINES OBERNAI ....   108, 109 

GERMANY ............................................................   209 

Hand painted Czechoslovakia ..................................   43 

HARO ........................................................................   55 

K & K KUNST-ERZGIESSEREI WIEN ...............   157 

KOZLÍK 3 .................................................................   115 

KRASNO ..................................................................   201 

LYRA ..............................................................   113, 118 

MÍŠEŇ ....................................................................   202 

NOWOTNY, ALTROHLAU...............................   41, 42 

OLOMUCZAN GEB. SCHÜTZ bei BLANSKO   45, 46 

ROSENTHAL .........................................   213, 214, 218 

SCHÜRER PRAHA ........................................   211, 212 

SIDONIA LOUČKY .........................................   101, 102 

STEIDL ZNAIM .......................................................   114 

 

 

 
OBSAH 



 
KATALOG 77. AUKCE – BRNO – 29. 1. 2012 

 

 

_ 9 _    

 

 
OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 1-20 

 

1   Štolovský Josef   (1879-1936) 

"Postavy na břehu řeky" .................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na kartonu, nesignováno, na zadní straně informace o obraze a datace 1916, 50 x 59 (68 x 78)  
    

Štolovský Josef  malíř, komerční rada v Praze XII, studia na praţské akademii u prof. Ottenfelda, v Mnichově u prof. 

C.Marra, představitel Mařákovy školy, studijní cesty do Bosny, Hercegoviny, Dalmácie a další, významný umělec, 

zastoupen v Národní galerii Praha (Toman) 

    

    

2   nesignováno    

"Bohatá kytice šeříků ve váze" .....................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, první polovina minulého století, 80 x 60 (95 x 76)  

    

    

3   neurčeno    

"Krajina s vesnicí" .............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na sololitu, signováno, první polovina minulého století, 41 x 49 (60 x 70)  

    

    

4   Cugell Alf (?)    

"Na mořském břehu" ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 40,5 x 50,5 (53,5 x 64,5)  

    

    

5   neurčeno    

"Dvě ţeny s knihou v salonu" ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1946, nerámováno, 40 x 50,5  

    

    

6   neurčeno    

"Pasáček se stádem oveček v zimní krajině" ..........................................................................................................  2 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, druhá polovina minulého století, 22,5 x 28 (40 x 46)  

    

    

7   Horálek Bedřich   (1913-) 

"Kytice ve dţbáně" .............................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na překliţce, signováno, kolem poloviny minulého století, 62,5 x 49,5 (79 x 68,5)  
    

Horálek Bedřich  malíř, narozen v Hradci Králové, studoval na AVU v Praze u profesorŧ Loukoty, M. Švabinského 

a O. Nejedlého, spolu s Nejedlým podnikl malířskou cestu do Jugoslávie, maloval krajiny, zátiší, kytice a portréty  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

8   Krasický Marcel   (1898-1968) 

"Valašská vesnička"...........................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na dřevě, signováno, dále na rámu štítek se jménem autora a datací 1947, vzadu štítek: Pravost díla ověřil PhDr. Milan Moţíš 

CSc., 31,5 x 61 (42 x 71)  
    

Krasický Marcel  malíř, grafik, studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, 

rovněţ v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, pŧsobil v Kvasicích u Kroměříţe, učil ve Sdruţení 

umělcŧ samoukŧ v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

9   Loydolt Bedřich (Fridrich) Jan   (1908-1982) 

"Tři králové" ............................................................................................................................................................................  900 Kč  
kolorovaná kresba, signováno monogramem FL, kolem roku 1935, 15 x 14,5 (42 x 39)  
    

Loydolt Bedřich (Fridrich) Jan  malíř, narozen v Brně, zemřel v Uherském Hradišti, studoval u profesora Olafa 

Gulbranssona (1873-1958,) na Akademii výtvarných umění (Akademie der Bildenden Künste) v Mnichově, věnoval se 

především figurální malbě, portrétŧm, zátiším, zabýval se ilustrací, několik jeho obrazŧ se nacházelo v kapli v Uherském 

Hradišti, zastoupen ve sbírkách Slováckého muzea (Toman, Slovník Chagall, informační systém abART) 

    

    

10   Loydolt Bedřich (Fridrich) Jan   (1908-1982) 

"Kytička pro Masaryka" ....................................................................................................................................................  600 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem FL, datováno 1938, 28,5 x 11,5 (40 x 22)  
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11   Zamazal Josef   (1899-1971) 

"Poloakt ţeny s rouškou na hlavě" .............................................................................................................................  1 500 Kč  
barevný pastel, signováno, datováno 1944, 28 x 18,5 (46,5 x 34)  
    

Zamazal Josef  malíř, ilustrátor, pedagog, narozen ve Vsetíně, pŧsobil v Brně, studia na Praţské akademii u Preislera, 

Nechleby, Štursy, dále studia v Dráţďanech, Berlíně a další studijní pobyty, měl vlastní školu malby a kresby, vyučoval 

figurální kreslení na VUT v Brně, člen KVU Aleš (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

12   Zamazal Josef   (1899-1971) 

"Poloakt dívky s modrou draperií" ............................................................................................................................  1 500 Kč  
barevný pastel, signováno, datováno 1944, 27,5 x 18,5 (46,5 x 34)  
    

Zamazal Josef  malíř, ilustrátor, pedagog, narozen ve Vsetíně, pŧsobil v Brně, studia na Praţské akademii u Preislera, 

Nechleby, Štursy, dále studia v Dráţďanech, Berlíně a další studijní pobyty, měl vlastní školu malby a kresby, vyučoval 

figurální kreslení na VUT v Brně, člen KVU Aleš (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

13   Neudert Otto  (1906-)    

"Městečko u vody" ................................................................................................................................................................  700 Kč  
lept, signováno tuţkou, přelom 19. a 20. století, dále uvedeno tuţkou věnování, 19 x 25 (36 x 43)  

    

    

14   nesignováno    

"Sedící Ema Destinnová v bílé toaletě, s kyticí na klíně"...............................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, počátek minulého století, značně poškozeno, nutný restaurátorský zákrok, 128 x 78,5 (149 x 100)  

    

    

15   Šindler Jiří   (1922-) 

"Klečící dívka" ........................................................................................................................................................................  800 Kč  
litografie, signováno tuţkou, číslováno 89/97, druhá polovina minulého století, 27,7 x 17,6 (51 x 37,6)  
    

Šindler Jiří  typograf, kaligraf, grafik, grafický designér, ilustrátor, pedagog, narozen v Poličce, studoval na Státní 

grafické škole v Praze a grafickou speciálku profesora A. Strnadela na VŠUP v Praze, v letech 1969-1983 pŧsobil jako 

pedagog písma na ŠUŘ v Brně, vyučoval také na FaVU VUT v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

16   Janča Jan   (1907-1992) 

"Pohyb" ......................................................................................................................................................................................  700 Kč  
kolorovaná kresba, signováno tuţkou, vzadu autorský štítek, druhá polovina minulého století, 25 x 15,5 (46 x 36)  
    

Janča Jan  malíř, grafik, ilustrátor, studoval Dějiny umění na Filozofické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 

věnoval se malbě a kresbě, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

17   Bauer (?)    

"Zátiší z Křiţánek" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší a akvarelem, signováno, datováno 1990, 39 x 28 (60 x 46,5)  

    

    

18   neurčeno    

"Krojovaná slavnost na návsi" .....................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1923, 45 x 48 (60 x 63)  

    

    

19   Stáčil Jan    

"Na schodech v parku" ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1911, 48 x 48 (61 x 61)  

    

    

20   Wieckowska Maria   (1926-?) 

"Dívka v zelených šatech" ............................................................................................................................................  12 500 Kč  
olej na plátně, signováno W. Maria, vzadu jméno autorky a poznámka Krakow, 50 x 34,5 (60 x 46)  
    

Wieckowska Maria  polská autorka z první poloviny minulého století 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 21-40 

 

21   Plecháč - Prosecký František   (1903-1986) 

"Bohatá kytice šeříků ve váze" .....................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1935, kvalitní široký rám starozlaté barvy, 66 x 98 (86 x 118)  
    

Plecháč - Prosecký František  malíř, narozen v Proseči, studoval soukromě na malířské škole J. Kutmana a u Oty 

Bubeníčka, věnoval se převáţně krajinomalbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

22   Kundrát Karel   (1905-1934) 

"Velké zátiší s ovocem" ....................................................................................................................................................  1 700 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1926, široký zlacený rám, dekorativní celek do většího prostoru, nabízeno s velkou slevou 

80 x 150 (99 x 169)  
    

Kundrát Karel  malíř v Praze (Toman) 

    

    

23   Zezulová Helena   (1902-1980) 

"Honosná kytice" ................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1960, vzadu štítek s tehdy závratnou cenou 2 000 Kčs, skvělá nabídka  

61 x 81 (76 x 96)  
    

Zezulová Helena  malířka, narozena ve Volyni, studovala UMPRUM v Praze a krajinářskou školu Aloise Kalvody, 

věnovala se krajinomalbě, zabývala se také zátiším (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

24   Vondráček V.    

"Zátiší s košíkem ovoce a melounem" ........................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, dekorativní práce v kvalitním širokém rámu, 42 x 60 (55 x 74)  

    

    

25   Lenhart Jindřich   (1878-1955) 

"Léto na Hané" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, široký umělecký ručně řezaný rám zlatostříbrné barvy, práce významného 

olomouckého malíře, 34 x 45 (48 x 59)  
    

Lenhart Jindřich  malíř, sochař, narozen v Nymburku, pracoval ve Vídni a Praze, kde navštěvoval kursy na UMPRUM, 

zpočátku maloval pod vlivem impresionismu, později postimpresionismu, spoluzakladatel Klubu přátel umění v Olomouci, 

člen Sdruţení výtvarných umělcŧ severočeských, Skupiny olomouckých výtvarníku a SČVU, jeden ze zakladatelŧ Krajské 

galerie v Olomouci, v lexikonu dlouhý výčet výstav, vystavoval mimo jiné na zlínských salonech, s KVU Aleš, 

s ostravským Moravskoslezským sdruţením výtvarných umělcŧ a také na výstavách v Rakousku a Německu, řada 

zastoupení v galeriích, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, ve sbírkách Muzea umění v Olomouci  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

26   Farský K.    

"Chalupy v krajině o ţních" ..........................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, zaskleno v kvalitním rámku, příjemná práce české 

krajinářské školy, 33 x 44 (42 x 55)  

    

    

27   Kostka E.    

"Tetřevi na mýtině" ...........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, signováno, datováno 1948, kvalitní a příjemná komorní práce, 22 x 30 (30 x 37)  

    

    

28   Šerých Jaroslav   (1928-) 

"Eva" ........................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská galerijní velká barevná litografie, signováno, datováno 1990, číslováno 22/100, na okraji mimo vlastní otisk natrţeno, 

jinak výborný stav, volný list, skvělá nabídka, 44 x 31,5  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 
    

Šerých Jaroslav  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Havlíčkově Brodě, studoval u profesorŧ V. Vorlíčka a J. Kirchnera 

na Vyšší škole uměleckého prŧmyslu v Jablonci nad Nisou a na Střední výtvarné škole v Turnově, malbu u profesora 

V. Rady na AVU v Praze a ve speciální grafické škole u profesora V. Pukla, aspirantura u profesora V. Silovského tamtéţ  

ZASTOUPENÍ V GALERIÍCH: 

National Gallery of Art, Washington D. C., Smart Museum of Art, Chicago, Public Library New York, USA 

Národní galerie v Praze 

Ministerstvo kultury ČSFR 

Památník národního písemnictví, Praha OBSAH 
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České muzeum výtvarných umění, Praha 

Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou 

Moravská galerie v Brně 

Východočeská galerie v Pardubicích 

Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, v Hradci Králové 

Galerie umění Karlovy Vary 

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Chebu, Havlíčkově Brodě, Hodoníně 

Oblastní galerie Liberec, Zlín, Olomouc, Náchod, Vysočiny v Jihlavě 

Galerie F. Studeného Nitra 

Oblastné galérie Banská Bystrice, Trenčín 

Školská galéria Púchov 

Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, BRD 

Sbírka moderního umění, Vatikán, 

OCENĚNÍ: 

Čestné členství Societas Martinŧ, 2000 

Cena za nejkrásnější knihu o umění, Sdruţení českých grafikŧ František Kupka, Řád sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad, 

1999 

Čestné občanství, Tuscon, USA, 1993 

Čestné uznání, Nejkrásnější Kniha roku, PNP Praha, 1992 

Čestné uznání nakladatelství ODEON, Praha, 1989 

Cena Lidového nakladatelství, Praha, Hlavní cena MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP, Praha1988 

Čestné uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha. 1984 Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 1984  

Čestné uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha, 1979 

Cena Premio grafico, Bologna 19771977,  

Čestné uznání MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP Praha, 1976 

Cena Nakladatelství Slovenského Fondu výtvarných umění, Bienále uţité grafiky Brno, 1972 

Hlavní cena MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP Praha, 1971 

Cena v soutěţi Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha, Cena Loisirs jeuenes, Paříţ, 1970 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

29   Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"With Love - Švagrová Alice Rubešová" ..............................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno tuţkou, datováno 1946, velmi vzácný grafický list, velmi dobrý stav, volný list, 43 x 31  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 
    

Lhoták Kamil  vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století, autodidakt, člen Skupiny 42, Umělecké 

besedy, SČUG Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU 

Cheb, SGVU Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, 

Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

    

    

30   Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"Muţ s drakem" ...............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
velký mistrovský galerijní lept, značeno pozŧstalostním razítkem autora, nedatováno,výborný grafický list zastoupený v soupisu 

grafiky K. Lhotáka, vzácný grafický list, dobrý stav, volný list, 52 x 33  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 

    

    

31   Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"Tlampače na telegrafním sloupě v krajině" ......................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovská galerijní suchá jehla, signováno tuţkou, datováno 1946, označeno jako autorský tisk, vzácný málo známý grafický list, 

dobrý stav, volný list, 31 x 43  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 

    

    

32   Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"Dcera velkoměsta" ...........................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská galerijní komorní suchá jehla, signováno, datováno 1946, velmi dobrý stav, volný list, 31,5 x 22,5  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 

    

    

33   Lhoták Kamil - Hlaváček Karel    

Bibliofilie "Paříţská nároţí" ..........................................................................................................................................  5 000 Kč  
příloha Sborníku grafického umění Hollar ročník     1958 č. 2, devět zelenobílých litografií Kamila Lhotáka, osm z nich 

signovaných rukou autora s datací 1958, 18 stran, velmi dobrý stav, sběratelská rarita, 27,5 x 20,5  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 
    

Lhoták Kamil  (1912-1990) 

vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století, autodidakt, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 
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Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU 

Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie 

Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem (Slovník Chagall, Lexicon 

of the CVA, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

 

Hlaváček Karel (1874-1898) 

český básník, výtvarný kritik, grafik a malíř, v básnické tvorbě patřil k výrazným představitelŧm české dekadence, skupiny 

kolem časopisu Moderní revue (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

34   Lhoták Kamil - Hlaváček Karel    

Bibliofilie "Paříţská nároţí" ..........................................................................................................................................  1 200 Kč  
příloha Sborníku grafického umění Hollar ročník     1958 č. 2, devět zelenobílých litografií Kamila Lhotáka, nesignováno, 18 stran, 

velmi dobrý stav, sběratelská rarita, 27,5 x 20,5  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 

    

    

35   Lhoták Kamil - Neruda Jan    

Bibliofilie "Feuilleton" ......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
příloha ke čtvrtému číslu Sborníku grafického umění Hollar ročník XXIX 1957, pŧvodními hnědobílými litografiemi ilustroval 

Kamil Lhoták, vytiskl Orbis Praha, 16 stran, velmi dobrý stav, 27,5 x 20  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 
    

Lhoták Kamil (1912-1990) 

vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století, autodidakt, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 

Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU 

Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie 

Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem (Slovník Chagall, Lexicon 

of the CVA, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

 

Neruda Jan (1834-1891) 

český básník, novinář a prozaik, divadelní, literární a výtvarný kritik, fejetonista, redaktor řady deníkŧ a časopisŧ, 

představitel májovcŧ (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

36   Blatný Ivan - Lhoták Kamil    

Kniha pro děti "Jedna, dvě, tři, čtyři, pět" .............................................................................................................  1 500 Kč  
s bohatými barevnými ilustracemi Kamila Lhotáka, vlastnoručně napsané věnování Kamilem Lhotákem: Alence 21.12.1947, první 

vydání, 5 500 výtiskŧ, vydalo nakladatelství Fr. Borový v Praze 1947, stav dobrý, 22,5 x 17,5  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 
    

Blatný Ivan (21. prosince 1919 Brno – 5. srpna 1990 Colchester, Velká Británie) 

český básník, překladatel, člen Skupiny 42, v roce 1948 emigroval a stal se tak zakázaným básníkem, v roce 1994 byla 

v Brně odhalena pamětní deska na domě s adresou Obilní trh 8, v něm ţil po smrti rodičŧ v rodině strýce Arnolda Klíčníka 

 

Lhoták Kamil (1912-1990) 

vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století, autodidakt, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 

Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU 

Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie 

Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem (Slovník Chagall, Lexicon 

of the CVA, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

    

    

37  Dopisní obálka adresovaná Kamilu Lhotákovi ..............................................................................................  1 900 Kč  
na obálce opatřené šedesátihaléřovou známkou je razítko PŘÍBRAM - 1. BALONOVÝ LET, datováno 9.5.1968, dále razítko 

modré "Z technických dŧvodŧ přepraveno balonem D - BERNINA," červené razítko PALUBNÍ POŠTA a nálepka "První let 

balonu," velmi dobrý stav, 9,5 x 16,5  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 

    

    

38  Přední část obálky prvního dne Praha 18.11.1987 ..........................................................................................  500 Kč  
s grafikou Kamila Lhotáka z roku 1986 a se známkou v hodnotě 1 Kčs, na známce je reprodukce Lhotákova obrazu "Ohrada snŧ" 

z roku 1941, originál obrazu je ve sbírkách Národní galerie, razítko prvního dne je rovněţ dílem K. Lhotáka, výborný stav 

10,5 x 21  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 

    

    

39  Přední část obálky prvního dne Praha 1.3.1988 ...............................................................................................  300 Kč  
se známkou v hodnotě 2 Kčs s motivem automobilu Tatra NW typ E - 1905 a známkou v hodnotě 3 Kčs s automobilem Tatra 12 

Normandie - 1929, razítko i grafika na obálce jsou rovněţ pracemi Kamila Lhotáka, výborný stav, 10,5 x 21  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 
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40   Obálka prvního dne Praha 25.1.1973 ...................................................................................................................  300 Kč  
opatřena známkou v hodnotě 1,60 Kčs s motivem Balonu z roku 1972, grafika i razítko rovněţ práce Kamila Lhotáka, výborný 

stav, 19 x 11,5  

 Pochází ze sbírky rodiny Kamila Lhotáka 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 41-60 

 

41  Talíř závěsný .....................................................................................................................................................................  800 Kč  
kamenina bíle glazovaná, po celém povrchu zdobená bohatým tmavě modrým květinovým potiskem, značeno tištěnou značkou 

ALTROHLAU a vtlačovaně NOWOTNY, Stará Role, kolem poloviny 19. století, prŧměr 23cm  

    

    

42  Talíř závěsný s motýlkem a kyticí květů v amfoře ...........................................................................................  800 Kč  
kamenina bíle glazovaná, okolo okraje široký pás s květy a rokaji, vše modrý tisk, značeno vtlačovanou značkou NOWOTNY & 

CO ALTROHLAU bei CARLSBAD a vtlačovanými čísly 3 a 56, Stará Role kolem poloviny 19. století, na okraji drobný oklep, 

prŧměr 23,5cm  

    

    

43  Váza .......................................................................................................................................................................................  700 Kč  
keramika světle ţlutě glazovaná zdobená barevnou ruční malbou nepravidelného síťování a dvěma ústředními motivy slunce, 

značeno Hand painted Czechoslovakia, neznačeno DITMAR-URBACH, Čechy, čtyřicátá léta minulého století, výška 18,5  

    

    

44   Váza .....................................................................................................................................................................................  600 Kč  
keramika zdobená barevnou ruční malbou - abstraktními motivy geometrických a květinových vzorŧ, značeno tištěnou značkou 

DITMAR-URBACH Made in Czechoslovakia a vtlačovanými čísly, čtyřicátá léta minulého století, výška 18cm  

    

    

45  Polévková miska s hlubokým talířem .....................................................................................................................  600 Kč  
kamenina bíle glazovaná, zdobená pásem ručně malované vinné révy, značeno vtlačovanou značkou OLOMUCZAN GEB. 

SCHÜTZ bei BLANSKO, přelom 19. a 20. století, výška misky 7cm, prŧměr 11cm, prŧměr talíře 22,5cm  

 Geb. zkratka Gebrüder používaná v názvu firmy pro označení bratří 

    

    

46  Polévková miska s hlubokým talířem .....................................................................................................................  600 Kč  
kamenina bíle glazovaná, zdobená barevným ručně malovaným květinovým dekorem, značeno vtlačovanou značkou 

OLOMUCZAN GEB. SCHÜTZ bei BLANSKO, přelom 19. a 20. století, na misce prasklina 

výška misky 7cm, prŧměr 11cm, prŧměr talíře 22,5cm  

    

    

47   Jaroněk Alois   (1870-1944) 

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený bohatou ruční malbou folklórních motivŧ, značeno AJ Roţnov pod Radhoštěm a číslem 1987, 

první polovina minulého století, výška 17cm  
    

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) 

    

    

48  Nápojová souprava šestiosobní ...........................................................................................................................  12 000 Kč  
sklo bezbarvé, čiré, fasetované na kupě i na stopce, neznačeno - MOSER, první polovina minulého století, pět typŧ sklenic, rŧzných 

velikostí a tvarem, celkem 30 kusŧ, drobné oklepy při okrajích, výšky jednotlivých typŧ 18cm, 16cm, 15,5cm, 11cm a 10cm  

    

    

49  Číše párové .........................................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo, kupy sklo zelené, uranové, zdobené jemným dekorativním motivem rostlin a pískovaným pásem, stopky z čirého bezbarvého 

skla, Čechy, první polovina minulého století, výška 14,5cm  

    

    

50  Podnos ve spojení kovu, dřeva a plastu ................................................................................................................  700 Kč  
chromovaný kovový rám s madly, nosná plastová deska v barvě slonové kosti, výrazným prvkem jsou dřevěné krouţky, přes které 

jsou madla k rámu přichycena, ARTDEKO, délka 36,5cm, šířka 18,5cm, výška 4cm  

    

    

51  Hračka - panenka .........................................................................................................................................................  2 200 Kč  
tělo dřevo, hlavička celuloid, značeno na temeni Germany a písmeny HJ (HU), kolem roku 1900, pŧvodní spodní oblečení 

výška 44cm  
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52  Talíř s nepravidelným okrajem ................................................................................................................................  890 Kč  
porcelán zdobený barevnou ruční malbou loveckého výjevu, neznačeno, přelom 19. a 20. století, prŧměr 22cm  

    

    

53  Sošky párové "Stojící koníci"....................................................................................................................................  500 Kč  
dřevo tmavě mořené, druhá polovina minulého století, 9 x 9 a 8,5 x 8  

    

    

54  Hračka - trumpetka .......................................................................................................................................................  350 Kč  
plech natřený zlacenkou, značeno, Čechy, padesátá léta minulého století, funkční, délka 17,5cm  

    

    

55  Hračka - saxofon .............................................................................................................................................................  600 Kč  
pochromovaný kov, náustek z bílého bakelitu, značeno Czecho-slovakia HARO, kolem roku 1948-1950, funkční, délka 47cm  

    

    

56  Mísa na nízké patce nepravidelného tvaru..........................................................................................................  450 Kč  
sklo hutní čiré, v kombinaci modré, rŧţové a bezbarvé, Čechy, šedesátá léta minulého století, výška 10cm, délka 28,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu obsahující hlavně sklo 

    

    

57  Miska - popelník na dvě cigarety .............................................................................................................................  250 Kč  
sklo hutní, bezbarvé, čiré, při dolním okraji přecházející do tmavě modrého, Čechy, šedesátá léta minulého století, výška 5,5cm, 

délka 14,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu obsahující hlavně sklo 

    

    

58  Váza ve tvaru zvonku ....................................................................................................................................................  450 Kč  
sklo hutní v kombinaci modré, hnědé a bezbarvé, Čechy, sedmdesátá léta minulého století,, výška 24cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu obsahující hlavně sklo 

    

    

59  Klepadlo ve tvaru lví hlavy ......................................................................................................................................  3 500 Kč  
litina s pŧvodní patinou, Střední Evropa, přelom 19. a 20. století, přiloţen mosazný klepací krouţek, prŧměr 23cm  

    

    

60  Kovová čela postelí ...................................................................................................................................................  17 000 Kč  
mosazná konstrukce z obdélníkových ohýbaných profilŧ, výplně - měděné destičky zdobené pestrobarevnými smalty s dekorem 

stylizovaných folklorních motivŧ, Čechy, po roce 1910, čtyři kusy - ke dvěma postelím, výška 76cm, šířka 101cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 61-80 

 

61   Špitník (Špitálník) Ladislav J.   (1901-) 

"Dřevěnice v krajině pozdního léta" ..........................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, příjemná práce ţáka Kalvody a Engelmüllera, tedy Mařákovy krajinářské 

školy, pŧvodní rám zlaté barvy, 34 x 40 (46 x 52)  
    

Špitník (Špitálník) Ladislav J.  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval u F. Engelmüllera, A. Kalvody a J.R. Plačka, 

specializoval se na realistickou krajinomalbu a malbu ţánrŧ (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

62   Řečinská J.    

"Zátiší s modrým ubrusem a květy magnolie ve váze" .........................................................................................  700 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno špatně čitelně, kolem poloviny minulého století, na blind ránu, vnější rám není, skvělá 

nabídka, 35,5 x 45,5  

    

    

63   Bouda F.    

"Cesta břízovou alejí" ..........................................................................................................................................................  600 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno vzadu Ţeliv srpen 1947, spolu s rámem příjemný celek, 32 x 25 (39 x 32)  

    

    

64   Vraný Alois Vladislav   (1851-1907) 

"Česká krajina v létě" .......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole L. Vraný, nedatováno, velmi kvalitní práce české krajinářské školy, široký 

stříbrný rám, 34 x 40 (45 x 51)  

 Párová k následující položce č. 65 OBSAH 
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65   (1851-1907) 

"Česká krajina v zimě" ....................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole L. Vraný, nedatováno, velmi kvalitní práce české krajinářské školy, široký 

stříbrný rám, 34 x 40 (45 x 51)  

 Párová k předcházející položce č. 64 

Vraný Alois Vladislav   malíř, narodil se a zemřel v Čáslavi, studoval na Prŧmyslové škole v Praze a v letech 1870 - 1876 

na praţské akademii umění, pŧsobil ve svém rodišti, věnoval se především krajinářství, maloval však také květiny, ovoce, 

zátiší, stromy, lesní motivy, jeho obrazy s náměty z českých dějin „Sněm v Čáslavi r. 1421“ a „Matyáš Korvín sevřen 

u Vilémova od Čechŧ  ...“ a další  jsou uvedeny v Tomanovi 

    

    

66   Chaloupka Karel   (1889-1969) 

"Krajina časného jara" ....................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1940, výborná práce absolventa Akademie v Praze 

u Nejedlého, Obrovského a Švabinského, 52 x 40 (66 x 54)  
    

Chaloupka Karel  malíř, narodil se v Hoděčíně u Solnice v podhŧří Orlických hor, pocházel z chudé rodiny, absolvent 

akademie v Praze u Nejedlého, Obrovského a Švabinského, pŧvodně se vyučil lakýrníkem a písmomalířem a úspěšně 

v oboru podnikal v Náchodě, souběţně však maloval obrazy, aţ ve třicátých letech, tedy v relativně vysokém věku, byl 

na základě vykonaných zkoušek přijat do druhého ročníku akademie v Praze, věnoval se hlavně malbě krajiny, na sklonku 

ţivota se zaměřil na malbu zátiší a portrétŧ (Toman, Slovník Chagall, http://karelchaloupka.mypage.cz/) 

    

    

67   Augusta Antonín    

"Kvetoucí rudé máky v horském údolí" ...................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno vpravo dole A. Augusta, kolem roku 1930, široký, velmi kvalitní ručně řezaný rám 

35 x 51 (49 x 64)  
    

Augusta Antonín  narozen 1891, malíř pŧsobící v Praze (neověřeno) 

    

    

68   neurčeno    

"Krajina o ţních" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, nepřečteno, kolem roku 1935, pŧvodní široký rám starozlaté barvy, 32 x 48 (48 x 64)  

    

    

69   Krejčí Lad.    

"Kytice šeříků ve dţbáně" ..............................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, vzácně dobře zvládnutá kytice šeříkŧ, kvalitní rám, 47 x 50 (60 x 64)  

    

    

70   Panuška Vladislav   (1902-1959) 

"Kvetoucí lesní mýtina" ...................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, kvalitní krajinářská práce pokračovatele Mařákovy krajinářské školy, 

pŧvodní rám, zaskleno, skvělá nabídka, 43 x 51 (52 x 62)  
    

Panuška Vladislav  malíř, narozen v Karasově Lhotě, studoval malbu u svého otce Jaroslava Panušky, absolvoval 

Umělecko prŧmyslovou školu v Praze, věnoval se krajinomalbě a ilustraci, v roce 1935 samostatná výstava v Rubešově 

saloně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

71   Světlík Eduard   (1903-1970) 

"Koupání v řece (Morava ?)" .......................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce, signováno, kolem roku 1940, skvělá práce ţáka O. Nejedlého na Akademii v Praze, 

dobový rám, 48 x 56 (57 x 65)  
    

Světlík Eduard  malíř, sochař, odborný učitel v Kroměříţi, narozen v Přerově, studia na praţské AVU u prof. Nejedlého 

a Jana Zrzavého v Olomouci, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, kolekce jeho obrazŧ byla ve Spořitelně města 

Kroměříţ, v roce 1955 byl zastoupen na III. Přehlídce československého výtvarného umění, katalog výstavy vydal Svaz 

československých výtvarných umělcŧ (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, katalog Muzea umění Olomouc) 

    

    

72   neurčeno    

"Ţně pod Troskami" ..........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, signováno, datováno 1962, vzadu věnování členŧ SOKOLA LIBUŇ 

s řadou podpisŧ a datací 12.1.1963, výborný rám francouzského typu, honosný a reprezentativní celek, zaskleno, 50 x 65 (64 x 80)  
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73   Grass (?)    

"Kvetoucí krajina s horami, vodou, domy a figurální stafáţí" ......................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signatura špatně čitelná, mŧţe být i Gruss, počátek minulého století, velmi kvalitní malířská 

práce, 53 x 79 (63 x 89)  

    

    

74   neurčeno    

"Česká krajina o ţních" ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nepřečteno, datováno, rovněţ nepřečteno, pŧvodní rám v jednom rohu částečně poškozený, 

velká pŧsobivá práce, 51 x 70 (65 x 84)  

    

    

75   Málek    

"Příboj u skalnatého pobřeţí" ......................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu text "Málek Dudleby, akad. malíř," kvalitní profesionální malba, 50 x 70 (61 x 81)  

    

    

76   Berghauer (Horyna) Bohumil   (1910-1972) 

"Letní krajina u Velké Bystřice (?)" ..........................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, u signatury poznámka čtená Velká 

Bystřice, 50 x 62 (61 x 74)  

Berghauer (Horyna) Bohumil  malíř, ilustrátor, narozen v Rosicích u Brna, zemřel v Bosonohách u Brna, autodidakt, 

maloval krajiny, figurální obrazy i Pouţíval také signaturu také Berghauer Gottlieb 

    

    

77   Kubizňák Josef   (1909-) 

"Z Valašska" .........................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1943, mimořádný luxusní ručně řezaný široký rám, 

skvělý celek, 50 x 60 (68 x 79)  
    

Kubizňák Josef  malíř, grafik, ilustrátor, vyučen typografem, studia malířství u Wachsmanna, Honsy, Wachy a Haška, 

věnoval se krajinomalbě a figurální malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

78   neurčeno    

"Potok v zasněţeném lese" ..............................................................................................................................................  1 600 Kč  
olej na sololitu, vlevo dole text ŢAMPACH - jméno autora nebo místopisné jméno lokality u Prahy, v okrese Semily nebo v okrese 

Ústí nad Orlicí, druhá polovina minulého století, 34 x 45 (49 x 61)  
    

    

79   neurčeno    

"Potok u vesnice" ................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, první polovina minulého století, široký dobový rám, 36 x 48 (48 x 58)  
    

    

80   Augusta Antonín    

"Cesta lesem" ........................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole A. Augusta, kolem roku 1935, luxusní ručně řezaný stříbřený rám, 

výborný celek, 49 x 39 (62 x 52)  

Augusta Antonín  narozen 1891, malíř pŧsobící v Praze (neověřeno) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 81-100 

 

81   Toman František Sylva    

"U rybníka" ...........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno tuţkou, před signaturou nepřečtený text, kvalitní krajinářská práce, vzadu věnování, 

45 x 66 (54 x 74)  
    

    

82   Fikejz    

"Světlo v lese" .......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - pastel, kvaš, akvarel, signováno, datováno 1952, široký dobový rám, zaskleno, 42 x 54 (57 x 69)  
    

    

83   Heine Adalbert   (1850-1900) 

"Krojovaní při modlitbě v kostele" .........................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, velká reprezentativní práce malíře malujícího německý a český folklórní 

ţivot, odpovídající široký rám starozlaté barvy, 81 x 101 (101 x 121)  
OBSAH 
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84   neurčeno    

"Říčka v zimní krajině" ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, velmi kvalitní práce české krajinářské školy, 48 x 64 (58 x 75)  

    

    

85   Vasarely Victor   (1908-1997) 

"Cassiopée" ...............................................................................................................................................................................  900 Kč  
serigrafie, přílohová grafika časopisu Plamen č.10 z roku 1966, grafika pochází z roku 1959, značena vzadu, volný list, velmi dobrý 

stav, 23,5 x 15  

 Pochází ze soukromé grafické sbírky 
    

Vasarely Victor  malíř a grafik, prŧkopník kinetismu a op artu, ovlivnil dekorativní umění, reklamní a propagační tvorbu, 

Maďar tvořící ve Francii, vlastním jménem Gyozo Vásárhelyi, narozen v Pešti (Pécs - páté největší město v Maďarsku, 

nachází se poblíţ hranic s Chorvatskem), dětství strávil na Slovensku, v roce 1918 se rodiče přestěhovali do Maďarska, 

studia zahájil na lékařské fakultě, po dvou letech přestoupil na studium malířství a moderního umění na soukromé škole 

Podolini-Volkmann Academy, potom ţák László Moholy-Nagy na Bauhausu, po roce 1930 se přestěhoval do Paříţe, 

v roce 1938 namaloval svŧj první op artový obraz Zebra, v roce 1942 si zaloţil vlastní ateliér v Saint-Céré, v roce 1945 si 

otevřel nový v Arcueil na předměstí Paříţe, jeho poslední ateliér byl na Annet-sur-Marne, zemřel v Paříţi  

(Malá československá encyklopedie, http://en.wikipedia.org, http://www.artmuseum.cz) 

    

    

86   Švengsbír Jiří   (1921-1983) 

"Dům z Prahy a praţská domovní značení" ..............................................................................................................  250 Kč  
mistrovská barevná ocelorytina skvělého kreslíře, rytce a grafika, signováno v desce, nedatováno, volný list, velmi dobrý stav 

35 x 21  

 Pochází ze soukromé grafické sbírky 
    

Švengsbír Jiří  grafik, ilustrátor, malíř, tvŧrce poštovních známek a ex libris, narozen v Praze, vyučil se rytcem 

a kresličem map, dále studoval grafickou speciálku u A. Strnadela, ryl a navrhoval řadu poštovních známek, pracoval 

pro film, zobrazoval heraldické a domovní znaky, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Harvard University 

v USA, Staatliche Galerie Moritzburg v Halle atd., řada literatury o tomto významném umělci, rovněţ řada cen 

a vyznamenání (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

87   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 

"Vyvádění koní" .....................................................................................................................................................................  350 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno tuţkou, nedatováno, volný list, velmi dobrý stav, 25 x 17,5  

 Pochází ze soukromé grafické sbírky 
    

Sedláček Vojtěch  ilustrátor, malíř a grafik, studia na praţské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, pŧsobil jako 

středoškolský profesor, od roku 1926 se věnoval výhradně malířské tvorbě, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, výstavy 

po celé Evropě, od roku 1959 Národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto 

významném malíři, slavný malíř polních prací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

88   Grmelová Anna   (1926-) 

"Sedící dívčí akt" ....................................................................................................................................................................  450 Kč  
mistrovský galerijní černobílý linoryt, krásná ukázka skvělé práce významné grafičky a ilustrátorky, volný list umístěný v paspartě, 

nerámováno, výborný stav, 17,5 x 15 (29 x 20)  

 Pochází ze soukromé grafické sbírky 
    

Grmelová Anna  grafička, ilustrátorka, studovala na Škole umění ve Zlíně u profesorŧ K. Hofmana, J. Kousala a V. 

Hrocha, věnovala se volné grafice, kniţní ilustraci a tvorbě ex libris, grafiku a ex libris vystavovala na mnoha 

mezinárodních výstavách (Slovník Chagall) 

    

    

89   Švengsbír Jiří   (1921-1983) 

"Slunce nad plachetnicí" ....................................................................................................................................................  750 Kč  
mistrovská kresba tuší, nesignováno, nedatováno, volný list, velmi dobrý stav, sběratelská rarita, skvělá nabídka, 33 x 24  

 Pochází ze soukromé grafické sbírky 
    

Švengsbír Jiří  grafik, ilustrátor, malíř, tvŧrce poštovních známek a ex libris, narozen v Praze, vyučil se rytcem 

a kresličem map, dále studoval grafickou speciálku u A. Strnadela, ryl a navrhoval řadu poštovních známek, pracoval 

pro film, zobrazoval heraldické a domovní znaky, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Harvard University 

v USA, Staatliche Galerie Moritzburg v Halle atd., řada literatury o tomto významném umělci, rovněţ řada cen 

a vyznamenání (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

90   Špála Václav   (1885-1946) 

"Dívka s mísou ovoce" ......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní linoryt, nesignováno, nedatováno, jeden z prvních autorských nátiskŧ, volný list, výborný stav, sběratelsky 

velmi vzácné, jedinečná nabídka, 25,5 x 20,5  

 Pochází ze soukromé grafické sbírky 
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Špála Václav  soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 

studia na praţské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělcŧ, 

od roku1945 Národní umělec, vynikající malíř, jehoţ díla dosahují cen aţ kolem 2 000 000 Kč  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

91   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 

"Snící dívka" ............................................................................................................................................................................  450 Kč  
mistrovský barevný linoryt, signováno tuţkou, nedatováno, vlevo poznámka tuţkou rukou autorky "orig lino", volný list, výborný 

stav, 21 x 15  

 Pochází ze soukromé grafické sbírky 
    

Jiřincová Ludmila  skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, narozena v Praze, studia na soukromé škole Rudolfa 

Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav 

po celém světě, řada ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

92   Weiser Josef   (1914-1994) 

"Květina" ...................................................................................................................................................................................  400 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno v desce i tuţkou, číslováno 51/100, volný list, velmi dobrý stav, 30 x 20,5  

 Pochází ze soukromé grafické sbírky 
    

Weiser Josef  malíř, grafik, narozen v Churu ve Švýcarsku, zemřel ve Šternberku, studoval u profesora V. Vydry, F.V. 

Mokrého a J. Zrzavého na FF UP v Olomouci, pŧsobil i jako ředitel Krajského pedagogického ústavu v Olomouci, věnoval 

se především volné a drobné grafice, malbě (Slovník Chagall) 

    

    

93   Konůpek Jan   (1883-1950) 

"Ve staré knihovně" ..............................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovský lept, signováno, nedatováno, výborná umělecká adjustace, 14 x 11 (36,5 x 31,5)  
    

Konůpek Jan  významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec, studia na ČVUT v Praze 

u prof. Kouly a Schultze, dále na praţské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a grafika De Piana, vystavoval prakticky 

na všech výstavách spolku Mánes i spolku Hollar, člen SURSUM a ARTĚLU, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, 

zastoupen v galeriích po celém světě, řada ocenění, jeden z nejvýznamnějších českých malířŧ počátku století  

(dva celostránkové sloupce v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

94   Pešek    

"Na kraji vřesoviště" .........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1941, vzadu text: výrazně kvalitní práce české krajinářské školy, komorní provedení, 

16,5 x 20 (22 x 26)  

    

    

95   Bartek J.    

"Jerusalem" ...........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej - tempera - kvaš na kartonu, signováno, datováno 1931, výborná práce autora, který má své sběratele, z jeho ţivota 

je však velmi málo známo, patrně pocházel z Nového Jičína, ve výřezu 22,5 x 17 (36,5 x 30)  
    

Bartek J.  regionální akademický malíř proslulý obrazy a obrázky z častých cest po Orientu ve třicátých letech 20. století 

    

    

96   Kotík Jan   (1916-2002) 

"Abstrakce" ...........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský lept, signováno, číslováno 20/20, profesionální umělecká adjustace, ve výřezu 14 x 17 (26,5 x 29,5)  
    

Kotík Jan  malíř, kreslíř, grafik, pedagog, věnoval se rovněţ uţitému umění - keramika, sklo, typografie, syn Pravoslava 

Kotíka, studia u Bendy, studijní cesty a výstavy po celé Evropě i v zámoří, stříbrná medaile na světové výstavě v Paříţi 

1937, člen HOLLARU, Umělecké besedy, zakládající člen skupiny 42, v letech 1949-1956 nemohl vystavovat, od roku 

1970 ţil a tvořil v Berlíně, v roce 1979 byl zbaven čs. občanství, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí, významný 

český moderní malíř (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

97   Koch Ludwig   (1866-1934) 

"Jinoch u pramene" ........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej-tempera, kvaš na kartonu, signováno, datováno 1919, výborná, mírně erotická 

práce doznívajícího secesního symbolismu, pŧvodní rám, zaskleno, krásná sběratelská poloţka, 37 x 37 (47,5 x 47)  
    

Koch Ludwig  rakouský malíř, narodil se a zemřel ve Vídni, ve dvacátých letech emigroval do USA, ve své době byl 

opomíjen, dnes uznávaný malíř koní a scén, v nichţ koně figurují, plakáty a olejové reprodukce s jeho koňskými motivy 

jsou stále na seznamech producentŧ (en.wikipedia.org, de.wikipedia.org) 
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98   Čadek B.    

"Pohled do krajiny z okraje břízového háje" ........................................................................................................  1 200 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1940, 54 x 70 (64 x 81)  

    

    

99   Hála Antonín   (1895-1952) 

"Polní ţňové práce na Slovensku"...............................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na kartonu, signováno, nedatováno, kolem roku 1940, velmi kvalitní meziválečná práce 

50 x 66 (63 x 80)  
    

Hála Antonín  malíř, grafik v Polance ve Slezsku, poté v Brně Ţabovřeskách, narozen v Karlově u Kutné Hory, studia na 

praţské akademii u Švabinského, věnoval se především uţité grafice, ex libris, plakátŧm, ilustroval knihy a kreslil pro 

noviny, manţel Heleny Salichové, manţelství i uměleckou dráhu nadějného umělce ukončil předčasně alkohol - „Antonín 

Hála: Příběh zmařeného talentu,“ autor Petr Pavliňák, vydáno 2009 (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

 

Stejné jméno Antonín Hála měl i výtvarník ţijící v letech 1949-1993 

    

    

100   Donelly (Donëlly - Donetty)    

"Portrét mladé šlechtičny" ..........................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1770, vzadu na plátně razítko PARIS,  sběratelsky cenný pŧvodní rám 

zlacený pravým zlatem, zcela výjimečná nabídka, restaurováno, 45,5 x 38,5 (55,5 x 47,5)  

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 101-120 

 

101   Jeţek Jaroslav   (1923-) 

Konvice s víkem na čaj nebo kávu ..................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bílý, zdobený černým dekorem a zlacením, značeno SIDONIA LOUČKY Czechoslovakia, signováno jedním 

z nejslavnějších českých modelérŧ Jaroslavem Jeţkem, katalogový design druhé poloviny minulého století, velmi dobrý stav, 

sběratelský i funkční kus, výška 18cm, šířka 17cm  

 Signované kusy jsou velmi hledané. Pochází ze sbírky moderního designu 
    

Jeţek Jaroslav  narozen v Podlesí u Příbrami, studoval na PedF. UK v Praze u M. Salcmana, C. Boudy a K. Lidického, 

jeho práce získaly řadu ocenění, mimo jiné i velkou cenu a zlatou medaili na Expo 58 v Bruselu (Slovník Chagall) 

    

    

102   Jeţek Jaroslav   (1923-) 

Cukřenka s víkem ...................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bílý zdobený, černým dekorem a zlacením, značeno SIDONIA LOUČKY Czechoslovakia, signováno jedním 

z nejslavnějších českých modelérŧ Jaroslavem Jeţkem, signované kusy jsou velmi hledané, katalogový design druhé poloviny 

minulého století, výška 9cm, šířka 9cm  

 Velmi dobrý stav, sběratelské i funkční. Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

103  Kabelka dámská "Psaníčko"................................................................................................................................  1 700 Kč  
velmi kvalitní krokodýlí kŧţe, uvnitř rovněţ kŧţe z krokodýla, dvě přihrádky, kolem poloviny minulého století, luxusní provedení, 

velmi dobrý stav, 18 x 27  

    

    

104  Luxusní divadelní kukátko - kapesní dalekohled ...........................................................................................  950 Kč  
kombinace mosazi a niklu, mistrovské obloţení šedorŧţovou perletí, značeno A. RODENSTOCK DRESDEN, pŧvodní koţené 

pouzdro, kolem roku 1890, sběratelský i funkční velmi zdobný kus, velmi dobrý stav, zavřené pouzdro  

výška 7cm, délka 11cm, hloubka 5cm  

    

    

105   Divadelní kukátko - kapesní dalekohled ...........................................................................................................  550 Kč  
mosazný korpus, černá povrchová úprava, koţené pouzdro se značením KARL STOCKHAMMER OPTIKER MÄHR - OSTRAU, 

kolem roku 1900, velmi dobrý stav, zavřené pouzdro výška 7,5cm, délka 12cm, hloubka 5cm  

    

    

106   Kubíček Josef   (1890-1972) 

Plastika "Stojící dívčí akt" ...........................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský bronz, skvělá komorní práce, nesignováno, rodina majitelŧ získala plastiku přímo od autora, skvělá práce galerijní 

úrovně, bronzový podstavec je součástí díla, výška 29cm, výška podstavce 5,5cm  
    

Kubíček Josef  malíř, sochař, řezbář, narodil se ve Slatině nad Zdobnicí, sochařem byl i jeho starší bratr Leoš Kubíček, 

malířem jeho syn Jánuš Kubíček, učil se v řezbářské dílně u J. Rouse v Ţamberku, v Mnichově studoval sochařství 

u profesora F. Bernauera a architektonické kreslení u profesora Mössela, studoval také v sochařské speciálce u profesora 

Myslbeka na AVU v Praze, od roku 1924 ţil v Brně, člen SVU Mánes, široké spektrum výstav a ocenění, vystavoval mimo 
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jiné v Mánesu a na zlínských salonech, jiţ v roce 1965 byl jmenován zaslouţilým umělcem  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

107 Cukřenka a konvička na smetanu na společném tácu...................................................................................  900 Kč  
cín stříbřený, noţky u cukřenky i konvičky bronz, tác ve tvaru protáhlé ledvinky s uchy po stranách, vše bohatě zdobené plastickým 

dekorem stylizované vinné révy, luxusní provedení ve stylu secese, krásná sběratelská i funkční poloţka, kolem roku 1945 

tác 15 x 32, výška konvičky i cukřenky 7,5cm  
    

    

108 Talíř servírovací dezertní ...........................................................................................................................................  200 Kč  
keramika zdobená po obvodu květinovým dekorem, uprostřed vedutou statku s kostelem, obraz signován autorem H. LOUXEM, 

značeno FRANCE SARREGUEMINES OBERNAI, druhá polovina minulého století, velmi dobrý stav, prŧměr 21cm  

 Párová k následující položce č. 109 
    

    

109 Talíř servírovací dezertní ...........................................................................................................................................  200 Kč  
keramika zdobená po obvodu květinovým dekorem, uprostřed vedutou statku a hradu, obraz signován autorem H. LOUXEM, 

značeno FRANCE SARREGUEMINES OBERNAI, druhá polovina minulého století, velmi dobrý stav, prŧměr 21cm  

 Párová k předcházející položce č. 108 
    

    

110 Luxusní náhrdelník ...............................................................................................................................................  470 000 Kč  
zlato bílé, osazené 578 přírodními diamanty s briliantovým brusem a 48 smaragdy s kombinovaným brusem, korunka briliantový 

brus, pavilon stupňový brus, brilianty mají barvu bílou (F-G-H) a vnitřní čistotu I1 I2, smaragdy zelené, podle inkluzí jde o loţisko 

z Brazílie, značeno českou puncovní značkou, 

ryzost zlata 750/1000 (18K), čistá hmotnost zlata 36,96g,  

brilianty celková hmotnost 9,63ct, smaragdy 11,90ct,  

celková hmotnost náhrdelníku 41,27g,  

délka šperku 25,5cm, bez přívěsu cca 22cm,  

obvod kolem krku 44 cm.  

Obvod lze zkrátit o 3 cm. Součástí šperku je totiţ odnímatelná část v délce 3 cm. Ke šperku je přiloţena znalecká zpráva v jazyce 

českém a anglickém, ve které je podrobný popis šperku včetně kamenŧ.  

Tento nádherný reprezentativní šperk je skvělou investicí, mimořádná nabídka 
    

    

111 Luxusní šperkovnice - kazeta s víkem ............................................................................................................  15 000 Kč  
stříbro bohatě zdobené plastickým dekorem, ve víku vsazen kruhový achát, mistrovské provedení, rondokubismus s přechodem 

do ARTDEKA, kolem roku 1925, kazeta stojí na třech nízkých zdobných noţkách a má pŧdorys pravidelného šestiúhelníku  

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost (stříbro + destička achátu) 487,5g btto 

výška 8cm, prŧměr 18,5cm, prŧměr achátové prŧsvitné destičky 7cm  

 Výborný stav, mimořádná nabídka 

    

    

112 Náramek řetízkový ..................................................................................................................................................  14 000 Kč  
zlato s devatenácti přívěsky tzv. ŢUŢU (ţebrácký), značeno puncovní značkou ČEJKA platnou od roku 1949, náramek je opatřen 

dlouhou řetízkovou pojistkou, výborná nabídka, ryzost zlata 18K, hmotnost 18,01g  

Přívěsky:  

srdíčko, dvakrát čtyřlístek, podkova, hrací kostka, hrníček, znamení býka, klíč, písmeno A, střevíček, dudlík, houslový klíč,  želva, 

vějíř, křížek s kotvou, maska, saxofon, bota, pelikán 
    

    

113 Náramek článkový ......................................................................................................................................................  2 700 Kč  
stříbro zdobené leštěnými jadeity zelené barvy a filigránským stříbrem se zeleným emailem ve tvaru motýla, značeno puncovní 

značkou pro dovozové zboţí LYRA, opatřeno řetízkovou pojistkou uzávěru, orientální práce, kolem roku 1950, délka 18,5cm, 

ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 20,21g btto  

Náramek sestává z osmi článků, na každém jeden jadeit a dva motýli, tedy osm jadeitů a šestnáct motýlů, mistrovská filigránská 

práce, komorní šperkařský skvost 

    

    

114 Souprava servírovací dezertní šestiosobní ......................................................................................................  1 200 Kč  
majolika ručně malovaná, značeno Josef STEIDL ZNAIM, v sestavě: nástolec na vyšší válcovité noze a šest talířkŧ, vše ve tvaru 

listŧ vinné révy, kolem roku 1900, talíře mohou být i závěsné,   

    

    

115 Náhrdelník .....................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
stříbro s českými granáty a almandiny, značeno puncovní značkou KOZLÍK 3 platnou od roku 1949, ryzost stříbra 900/1000, 

hmotnost 8,56g btto  

    

    

116 Náušnice ve tvaru uzlíku .........................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinace ţlutého a červeného zlata, značeno puncovní značkou ČEJKA platnou od roku 1949, opatřeno pojistkou, skvělá nabíd-

ka, ryzost zlata 14K, hmotnost 3,82g  
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117 Náhrdelník článkový ..............................................................................................................................................  18 000 Kč  
zlato ţluté, osazeno devatenácti brilianty - diamanty s kulatým briliantovým brusem, zapínání s jazýčkovým uzávěrem opatřeno 

pojistkou, krásná luxusní dovozová zlatnická práce, osmdesátá léta minulého století, cenově jde o jedinečnou nabídku  

ryzost zlata 750/1000 (18K), hmotnost 17,02g btto, brilianty 1x 0,20ct, 10x 0,01ct a 8x 0,02ct  

    

    

118 Broţ dámská podlouhlá ...........................................................................................................................................  3 900 Kč  
kombinace bílého a ţlutého zlata, osazeno diamantem s briliantovým brusem a čtyřmi diamantovými routami, značeno puncovní 

značkou LYRA, zlatnická práce z dvacátých let minulého století ve stylu ARTDEKO, výborná cenová nabídka 

ryzost zlata 14K, hmotnost 2,38 g btto, briliant 1 x 0,08ct, délka 5cm  

    

    

119 Prsten dámský ..............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
kombinace ţlutého a bílého zlata, osazeno diamantem s briliantovým brusem a dvěma diamantovými routami, značeno platnou 

puncovní značkou LYRA, zlatnická práce z dvacátých let minulého století ve stylu ARTDEKO, výborná cenová nabídka 

ryzost zlata 14K, briliant cca 0,08ct, hmotnost 2,06g btto  

    

    

120 Náhrdelník článkový ..............................................................................................................................................  16 000 Kč  
zlato, přívěs osazený osmnácti pravými modrými tyrkysy uspořádanými ve tvaru květu, velmi luxusní šperk z období biedermeieru, 

kolem roku 1830, sběratelský, muzeální i funkční elegantní šperk 

ryzost zlata 520/1000, hmotnost 10,02g btto, délka 42 cm, délka přívěsu 4,5 cm  

    

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 121-140 

 

121   Obšil Jan   (1908-1983) 

"Zátiší se dţbánem a jablky" .........................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej - tempera, signováno, datováno 1971, krásné zátiší významného moravského malíře, který pracoval i pro Národní 

divadlo v Praze, pŧvodní rám, zaskleno, skvělá nabídka, 32 x 68 (38 x 74,5)  
    

Obšil Jan  malíř, scénograf, tvořil také sgrafita a mozaiky, studium na AVU u Švabinského, člen Moravského sdruţení 

výtvarných umělcŧ, s nimiţ vystavoval, autor více neţ 300 scénických návrhŧ ve Státním divadle v Ostravě, autor návrhŧ 

na insignie akademických hodnostářŧ VŠB TU Ostrava, zastoupen v řadě galerií, významný malíř ostravského regionu 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

122   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Kytice - Pocta Špálovi" ..................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1960, výborná práce skvělého autora, 60 x 37 (67,5 x 45)  
    

Otipka Jindřich  malíř z Opavska, narozen v Neplachovicích, ţák Baucha a Filly, v šedesátých letech se zabýval 

kubismem, jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníkŧ Václava Špály, zastoupen v řadě galerií 

(Slovník Chagall) 

    

    

123   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Zátiší s hruškou, jablky a švestkou" ........................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1960, opět výborná práce ve špálovském duchu 

22 x 69,5 (32,5 x 79,5)  

    

    

124   Holub Josef   (1870-1957) 

"Tůňka u Vltavy - Podzim se blíţí" .........................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo dole a vzadu na lepeném lístku včetně názvu a datace 1941, 

velmi vzácně se vyskytující práce malíře Mařákovy krajinářské školy, pŧvodní zlacený rám, ojedinělá nabídka 

30 x 33,5 (40,5 x 45)  
    

Holub Josef  malíř, narozen ve Slaném, studoval Akademii v Praze u profesora Mařáka, ve studiu pokračoval 

v rakouských a německých galeriích, byl malířem krajin, skvělý reprezentant Mařákovy školy (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

125   neznámý autor    

"Krajina s vodním mlýnem" .......................................................................................................................................  39 000 Kč  
velký mistrovský romantický olej na plátně, signum nenalezeno, na blind rámu uvedeno německy špatně čitelně místo v horách, 

o které se jedná, mimořádně luxusní široký zlacený rám, velikostí i kvalitou provedení vysoce reprezentativní celek, mimořádné 

68 x 92 (103 x 123,5)  
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126   neznámý autor    

"Chlapec se svým psem" ...............................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, období biedermeieru, kolem roku 1840, mimořádný široký luxusní zlacený 

rám, který lze samostatně hodnotit částkou 1 000 eur, skvělé do sbírky i reprezentačních prostor, 56 x 46 (71 x 61)  
    

    

127   neznámý autor    

"Na procházce u horského jezera" a "Práce na statku u horského jezera" .........................................  34 000 Kč  
dva párové romantické oleje na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1880, na plátně značení RICHARD WURM MÜNCHEN, 

na štítku na rámu "A. PÜTTERICH, K.K. HOF-VERGOLDER München Löwengrube No17 (císařsko-královský dvorní 

pozlacovač)  pŧvodní zdobné rámy, kaţdý 50 x 61 (65 x 77,5)  
    

    

128   Kyncner J.    

"Bitva u Slavkova" ..........................................................................................................................................................  34 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno zřetelně a krasopisně Kyncner 1867, čistý biedermeier styl, stylově odpovídá 

empírovému období Napoleona, mimořádný sběratelský obraz, kvalitní široký rám, skvělý celek, 50 x 60 (70 x 80)  

    

    

129   Písecký (Liška) Josef   (1878-1954) 

"Z Jadranu" ..........................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, datováno 1923, kvalitní práce významného malíře, pŧvodní 

rám stříbrné barvy, 50 x 60 (61 x 71)  
    

Písecký (Liška) Josef  malíř, narozen v Kroměříţi, studium na Quastově soukromé škole v Písku, člen KVU Aleš, 1901-

1908 pŧsobil v Pištěkově divadle v Praze, časté souborné výstavy, známý malíř přímořské krajiny a praţských témat 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

130   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Povídání o ţivotě na Valašsku" ...............................................................................................................................  55 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, autor je sběratelsky velmi atraktivní, skvělá 

cenová nabídka, 60 x 52 (68,5 x 61)  

 Na naší vánoční aukci 18. prosince 2011 jsme prodali autorův olej na plátně "Koledníci" za 350 000 Kč 
    

Schneiderka Alois  významný moravský malíř, narozen v Křivém - okres Vsetín, ţák Hynaise a Obrovského, studia 

na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále v Paříţi u prof. Debaque, 

člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

131   monogramista B.S.    

"Kohout a kachny u vesnické chalupy" ....................................................................................................................  5 700 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem, nedatováno, 19. století, černý rám holandského typu, kvalitní 

sběratelská komorní práce, skvělá nabídka, 20 x 26,5 (28 x 35)  
    

    

132   Lolek Stanislav   (1873-1936) 

"Srnec se srnou na kraji letního lesa" ....................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš na kartonu, signováno, nedatováno, pŧvodní dobová adjustace 

v paspartě zlaté barvy pod sklem, sběratelský kus, chybí malá část rŧţku v pravém spodním rohu malby, naprosto nepodstatné, 

jinak velmi dobrý stav, ve výřezu 30 x 33 (47,5 x 52)  
    

Lolek Stanislav  malíř a grafik v Praze a Uherském Hradišti, významný představitel mařákovy školy, známý malíř lesních 

a mysliveckých námětŧ, pŧvodně vystudovaný lesník, od roku 1895 studia na praţské akademii u Mařáka a Ottenfelda, 

později na mnichovské akademii u profesora Neumana a Heinemana, se Slavíčkem projíţděl Francii a maloval krajiny, 

řádný člen ČAVU, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, i v New Yorku, hodně jeho prací s náměty 

z okolí Uherského Hradiště bylo publikováno na pohlednicích (Toman) 
    

    

133   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Dva ptáčci" ..........................................................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - barevná litografie, pastel a kvaš, signováno tuţkou, nádherná sběratelská komorní 

práce slavného malíře, umělecká adjustace, ojedinělá nabídka, ve výřezu 9,5 x 12,5 (23 x 25)  
    

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířŧ 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, 

loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blaţíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, 

SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě, řada monografií o tomto umělci 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

134   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Česká kopcovitá krajina" ..........................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, nedatováno, luxusní rám francouzského typu, velmi zachovalé, obraz je 

OBSAH 
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pod sklem, mimořádně dobrá nabídka, 29 x 39,5 (44 x 53)  
    

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) 

    

    

135   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Veselí Valaši" ...................................................................................................................................................................  55 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, kolem roku 1940, další z vynikajících prací malíře, 

jehoţ práce na trhu cenově rostou, 48 x 65 (62 x 80)  

 Na naší vánoční aukci 18. prosince 2011 jsme prodali autorův olej na plátně "Koledníci" za 350 000 Kč  
    

Schneiderka Alois  významný moravský malíř, narozen v Křivém - okres Vsetín, ţák Hynaise a Obrovského, studia 

na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále v Paříţi u prof. Debaque, 

člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

136   Věšín Jaroslav   (1859-1915) 

"Krajina s lesem" ................................................................................................................................................................  8 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, krásná komorní práce evropsky proslulého malíře, vzadu potvrzení 

pravosti a číslo sbírky, ve výřezu 13,5 x 20 (31,5 x 37,5)  
    

Věšín Jaroslav  malíř, narozen ve Vraném u Slaného, zemřel v Sofii v Bulharsku, ţák praţské akademie, další studia 

v Mnichově u profesora Pilotyho a Józefa Brandta, jeho krajinky byly často reprodukovány ve Zlaté Praze a mnichovské 

Galerie moderner Meister, později odešel do Bulharska, kde se stal v roce 1897 profesorem na malířské škole v Sofii, byl 

dvorním malířem kníţete Ferdinanda I., obesílal výstavy v Praze, Mnichově, St. Louis, Lutychu aj., byl často 

vyznamenáván diplomy, medailemi a řády (Toman) 

    

    

137   Hofman Karel   (1906-1998) 

"Valašský pár před dřevěnicí"...................................................................................................................................  26 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence s povrchem plátna, signováno, nedatováno, kolem roku 1945, kvalitní práce národního umělce, 

46,5 x 55 (59 x 70)  
    

Hofman Karel  malíř, narozen v Jablunce u Vsetína, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia 

u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivŧ, široké zastoupení v řadě 

galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, jiţ v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný 

malíř severní Moravy (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

138   Blaţíček Oldřich   (1887-1953) 

"Českomoravská vysočina - Roţná" .......................................................................................................................  57 000 Kč  
olej na lepence se strukturou plátna, signováno, datováno Roţná1923 a znovu autorŧv podpis, adjustace pŧvodní z roku 1923, 

o čemţ svědčí nápis perem vzadu na krycím papíře autorovou rukou. K obrazu je posudek soudního znalce PhDr. Tomáše 

Mikuláštíka. Posudek konstatuje "... obraz pochází z vrcholného období umělcovy tvorby …" Odhadní cena v posudku z listopadu 

2011 je 110 000 Kč 

46 x 55 (60,5 x 70)  
    

Blaţíček Oldřich  malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce H. Schwaigera, v roce 1913 získal 

Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie, od roku 1921 pŧsobil jako profesor na ČVUT v Praze, člen SVU Mánes, 

krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérŧ, zastoupen v Národní galerii Praha, 

řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

139   Petříček Adolf    

"Mladá ţena na procházce se psem" .......................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1910, vysoce kvalitní práce významného malíře a grafika tvořícího 

v Bratislavě, 92 x 66 (111 x 83)  
    

Petříček Adolf  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval malbu na škole dekorativního umění v Praze a na Ukrajinské 

akademii tamtéţ, věnoval se zejména portrétu a zátiší (široký text v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

140   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Tři králové - Pastouškové" ......................................................................................................................................  139 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, datováno vzadu 1956, slavné téma moravského malíře, ve výřezu 30 x 41 (52 x 63)  

 Ceny autorových obrazů v posledních dvou letech zaznamenaly značné zvýšení, až přes půl milionu korun  
    

Schneiderka Alois  významný moravský malíř první poloviny 20. století, narozen v Křivé - okres Vsetín, ţák Hynaise 

a Obrovského, studia na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále 

v Paříţi u prof. Debaque, člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Lexicon of the CVA) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 141-160 

 

141 Vázička ...............................................................................................................................................................................  250 Kč  
sklo hutní čiré, rŧţově tónované, zdobené po obvodu plastickými bublinkami, Čechy, druhá polovina minulého století , výška 10cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu obsahující hlavně sklo 
    

    

142 Trojmiska ve tvaru trojúhelníku ............................................................................................................................  250 Kč  
sklo hutní, bezbarvé, čiré, jemně ve vrcholcích tónované do modré barvy, Čechy, sedmdesátá léta minulého století 

výška 5cm, 13 x 15 x 13  

 Pochází ze sbírky moderního designu obsahující hlavně sklo 
    

    

143 Váza ve tvaru květu se třemi okvětními lístky ..................................................................................................  650 Kč  
sklo hutní v kombinaci bezbarvé čiré, modré a rŧţové, druhá polovina minulého století, výška 19cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu obsahující hlavně sklo 
    

    

144 Miska ...................................................................................................................................................................................  300 Kč  
sklo hutní v kombinaci zelené, hnědé a bezbarvé čiré, zdobeno drobnými bublinkami, Čechy, sedmdesátá léta minulého století, 

výška 7,5cm, délka 16cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu obsahující hlavně sklo 

    

    

145 Miska ve tvaru lodičky ................................................................................................................................................  200 Kč  
sklo hutní, hnědé, na jedné straně přecházející v modrý pás, Čechy, šedesátá léta minulého století, výška 9cm, délka 19cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu obsahující hlavně sklo 

    

    

146 Miska ve tvaru trojlístku ............................................................................................................................................  200 Kč  
sklo hutní hnědo-zelené, Čechy, sedmdesátá léta minulého století, výška 4,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu obsahující hlavně sklo 

    

    

147 Vázička ...............................................................................................................................................................................  350 Kč  
sklo hutní, rŧţové, po obvodu zdobené mohutným nálepem zelené barvy, Čechy, přelom šedesátých a sedmdesátých let minulého 

století, výška 21cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu obsahující hlavně sklo 

    

    

148 Těţítko ................................................................................................................................................................................  350 Kč  
štír zalitý v umělé pryskyřici, kolem poloviny minulého století, prŧměr 7cm  

    

    

149 Unikátní model parní lokomotivy .....................................................................................................................  59 000 Kč  
ţelezo, jde o přesný model z roku 1936 včetně všech rozvodŧ, palubní desky, kol, pístŧ apod., model je funkční a od skutečného se 

liší pouze palivem, spaluje se v něm líh, natřeno na zelenou barvu, při funkci uveze na rovině metrákový náklad, rarita 

hmotnost cca 30kg, délka 80cm, šířka 18cm  

    

    

150 Reklamní pohlednice k filmu "Ohnivé léto" .....................................................................................................  300 Kč  
s portrétem herečky Lídy Baarové, foto Ströminger, Praha, film byl uveden do kin v roce 1939, 14,5 x 10,5  

    

    

151 Reklamní letáček kina Alfa k filmu "Slávko nedej se" .................................................................................  200 Kč  
s podobenkou herečky Věry Ferbasové, film byl uveden do kin v roce 1938 - Meteor film, 14,5 x 9,5  
    

    

152 Zrcadlo nástěnné ............................................................................................................................................................  500 Kč  
v jednoduchém dřevěném rámu zdobeném tenkým pásem drobné řezby s florálním motivem, přelom 19. a 20. století 

50,5 x 36,5 (61,5 x 46)  
    

    

153 NETSUKE - miniaturní plastika "Myš se sýrem" .......................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská řezba v cizokrajném dřevě, minulé století, výška 5 cm  

 Ze sbírky orientální komorní řezby 
    

    

154 Sklenička dvoustěnná ................................................................................................................................................  2 300 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, fasetované, ve dně zlatá fólie se zeleným čtyřlístkem, po obvodu zlatý nápis "Andenken an Brünn," kolem 

poloviny 19. století, výška 7,5cm  
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155 Plastika "Kohout" .........................................................................................................................................................  750 Kč  
porcelán, červenobílé provedení, neurčeno, kolem roku 1935, ARTDEKO, skvělý design, výška 15 cm, šířka 12 cm  

    

    

156 Kalamář ..........................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
biskvit bílo-modře glazovaný, po obvodu bohatě zdobený plastickými květy a lístky, kolem poloviny devatenáctého století, drobné 

oklepy, výška 5cm, délka 15cm  

    

    

157  Jarl Otto   (1856-1915) 

Plastika "Lovecký pes na stopě" ..................................................................................................................................  9 500 Kč  
bronz, signováno na podstavci i na těle psa, datováno 25.5.1901, dále opatřeno značkou císařsko-královské dílny K & K KUNST-

ERZGIESSEREI WIEN, práce slavného výtvarníka, luxusní galerijní sbírková práce, v oháňce prasklina, výška 13cm, délka 27cm, 

hloubka 8,5cm  
    

Jarl Otto  sochař, narozen ve Švédsku, studoval na technice ve Stockholmu a na Kunstakademie ve Vídni, tvořil 

především sochy se zvířecími motivy, nejznámější prací je bronzový pomník ve tvaru sedícího lva v Grazu na počest 

obrany vedené majorem Franz Xaver Hackherem proti Napoleonovi v roce 1809. Socha byla vytvořena v roce 1909, 

během 2. světové války byla zničena, v roce 1965 byla vytvořena replika (de.wikipedia.org) 

    

    

158   Brychta Jaroslav   (1895-1971) 

Plastika "Dva čápi" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo umělecké, foukané, návrh Jaroslava Brychty, špičková práce dekorativního umění, kolem roku 1935, výška 23cm, šířka 17cm  
    

Brychta Jaroslav  sochař, sklářský výtvarník, studium u Drahoňovského a Kafky, čtyřicet let pŧsobil jako profesor 

na sklářské škole v Ţelezném Brodě, za skleněné figurky obdrţel jiţ v roce 1925 zlatou medaili a čestný diplom na výstavě 

dekorativního umění v Paříţi (Slovník Chagall) 

    

    

159 Nádoba .............................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
sklo se třemi úchyty a šesti nálepy, povrch secesní iris, Čechy, první polovina minulého století, luxusní funkční i sběratelský kus, 

výška 11cm, prŧměr 13,5cm  

    

    

160 Nástolec na ovoce .....................................................................................................................................................  16 000 Kč  
sklo secesní, zelenofialový iris, ve zlacené kovové montáţi, KOŠŤANY, PALME KÖNIG a HABEL, Čechy, kolem roku 1910, 

luxusní sběratelský a muzeální kus, výška 27 cm, horní rozměr 21 x 21  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 161-180 

 

161   nesignováno    

"Sedící pejsek" .....................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně, kolem roku 1850, klasická ukázka biedermeierské ţánrové malby, nerámováno, poškozeno, 39,5 x 31,5  

    

    

162   nesignováno    

"Podobizna muţe s knírkem" ........................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na plátně, kolem roku 1850, opět příklad biedermeierské portrétní tvorby, drobná poškození na plátně i rámu 

23,5 x 19,5 (39,5 x 34,5)  

    

    

163   Rada Vlastimil   (1895-1962) 

"Zlatá ulička" ..........................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvatinta, signováno tuţkou, první polovina minulého století, 20 x 23 (42,5 x 39)  
    

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na praţské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 

ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 

v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířŧ 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 

dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

164   Havlíček Jiří   (1946-) 

"Le Roi" ..................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
ofset, signováno v desce i tuţkou, datováno 1983, číslováno 8/45, 41 x 24,5 (51,5 x 39,5)  
    

Havlíček Jiří  grafik, výtvarný teoretik, studoval na FF MU v Brně teorii a dějiny umění, v grafické tvorbě kombinuje 

figurální motivy s knihtiskem s kresbou, vystavoval na více neţ padesáti výstavách doma i v zahraničí, zastoupen 

ve sbírkách v Paříţi, Stuttgartu, Bruselu, v Národní galerii Praha, GBR v Lounech, MMB v Brně (Slovník Chagall) 
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165   Šindler Jiří   (1922-) 

"Sedící" .......................................................................................................................................................................................  600 Kč  
dřevořez, signováno tuţkou, číslováno 106/119, druhá polovina minulého století, 17 x 21,5 (42 x 44)  
    

Šindler Jiří  typograf, kaligraf, grafik, grafický designér, ilustrátor, pedagog, narozen v Poličce, studoval na Státní 

grafické škole v Praze a grafickou speciálku profesora A. Strnadela na VŠUP v Praze, v letech 1969-1983 pŧsobil jako 

pedagog písma na ŠUŘ v Brně, vyučoval také na FaVU VUT v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

166   neurčeno    

"U potoka v zimě" ...............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 60 x 66 (76 x 82)  

    

    

167   neurčeno    

"Šeříky" ...................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, počátek minulého století, 73 x 52 (89 x 70)  

    

    

168   Hlava Vratislav (Bém Rudolf)   1874-) 

"Kdoule" .................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na tvrzené desce, signováno v obraze i vzadu, datováno 1940, skvělá práce významného 

malíře, reprezentativní široký zlacený blondel rám, 42 x 54 (56 x 68)  
    

Hlava Vratislav (Bém Rudolf)  malíř, absolvent Akademie v Praze u profesora Sequense a Hynaise, další studia v Paříţi 

a Mnichově, účastnil se výstav Mánesa, řada cen např. 1908 cena architekta Turka, 1909 zlatý kříţ s korunou a Grand Prix 

v Haagu, 1912 a 1918 ceny Akademie výtvarných umění, atd., řada výstav a realizací (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

169   Patin C.    

"Postavy v romantické krajině s hradem" ...........................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno, 19. století, reprezentativní a vysoce dekorativní, 60 x 91 (70 x 101)  
    

Patin C.  malíř ze slavné rodiny Patinŧ, viz Thieme-Becker 

    

    

170   Kohout Alois   (1891-) 

"Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně" ..................................................................................................................  69 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kvalitou a velikostí jde o vysoce reprezentativní obraz, 115 x 96 (135 x 120)  
    

Kohout Alois  malíř, narozen v Praze, studoval na krajinářské škole profesora Crnčice v Záhřebu, pak u profesora 

Bascheta v Paříţi v letech 1909-1912, ţil převáţně v Paříţi, jeho práce byly publikovány ve Zlaté Praze, vystavoval s JUV 

v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

171   Maleček Josef  Š.   (1890-1983) 

"Brno - Zelný trh" ..............................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na plátně, signováno, příjemná profesionální práce, 40,5 x 50,5 (53 x 63)  
    

Maleček Josef Š.  malíř, narozen v Brně, studoval u profesorŧ Dítěte, Kysely a Schikanedera na UMPRUM v Praze, dále 

u profesora Pirnera na AVU v Praze, pŧsobil jako učitel kreslení (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

172   Roučka Pavel   (1942-) 

"Adam a Eva I" ...................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 26/200, druhá polovina minulého století, plátěný rámek, 14,5 x 10 (30 x 24)  
    

Roučka Pavel  malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, narozen v Praze, absolvoval odbornou stáţ na ACADÉMIE des Beaux 

- Arts v Paříţi, v letech 1968 - 1971 se zabýval kresleným filmem v Belgii, v letech 1993 - 2002 vedl malířskou třídu Letní 

akademie ve Frauenau - SRN, od roku 1996 vede třídu litografie na Akademii výtvarných umění v Maastrichtu - Belgie, 

zastoupen v řadě světových galerií, včetně naší Národní v Praze, nespočet výstav a ocenění (Slovník Chagall) 

    

    

173   Roučka Pavel   (1942-) 

"Sedící dívka ve fialových šatech" ..............................................................................................................................  1 600 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 6/200, druhá polovina minulého století, plátěný rámek, 13 x 9,5 (30 x 24)  

    

    

174   Roučka Pavel   (1942-) 

"Dvě sedící postavy pod ţlutým ţebříkem" .............................................................................................................  1 600 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 18/200, druhá polovina minulého století, plátěný rámek, 14 x 9 (30 x 24)  
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175   Roučka Pavel   (1942-) 

"Hlava kozy" .........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 58/200, druhá polovina minulého století, plátěný rámek, 16 x 8,5 (30,5 x 20,5)  

    

    

176   Roučka Pavel   (1942-) 

"Adam a Eva II" ..................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 118/200, druhá polovina minulého století, plátěný rámek, 16 x 8,5 (31 x 20,5)  

    

    

177   neurčeno    

"Leţící dívčí akt" ....................................................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno tuţkou, počátek minulého století, 19,5 x 30 (39,5 x 51)  

    

    

178   nesignováno    

"Na startu" .............................................................................................................................................................................  6 900 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, nedatováno, MIMOŘÁDNĚ výborná profesionální práce, kvalitní a pŧsobivá 

30 x 40 (44,5 x 53)  

    

    

179   Kenzler Carl    

Obraz "Vřesoviště" .........................................................................................................................................................  19 500 Kč  
olej na kartonu, signováno C. KENZLER, skvělá mistrovská práce, kolem roku 1910, galerijní úroveň, pŧvodní holandský rám 

35 x 52 (50,5 x 67,5)  

    

    

180   nesignováno    

"Dáma s červeným motýlkem" .....................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, výborná práce, kolem roku 1925, patrně práce B.S.Urbana, 40 x 30 (51 x 40,5)  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 181-200 

 

181   Stretti - Zamponi Jaromír   (1882-1959) 

"Pohled na Hradčany" .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
akvatinta, signováno v desce i tuţkou, počátek minulého století, 19 x 14 (31 x 23)  
    

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 kreslířŧ a grafikŧ své doby v Evropě, svými pracemi zastoupen v řadě světových galerií (v Tomanovi 

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

    

    

182   Maran G.S.   (1886-1943) 

"Pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí, Týnský chrám v pozadí"................................................  500 Kč  
akvarel, kvaš, signováno, datováno 1924, nerámováno, 42,5 x 26,5  
    

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

    

    

183   Röhling Vladislav   (1878-1949) 

"Staroměstské náměstí" ......................................................................................................................................................  700 Kč  
barevná litografie, signováno v desce i tuţkou, dále opatřeno autorovou značkou, první polovina minulého století, nerámováno, 

pouze v paspartě, 34 x 29,5  
    

Röhling Vladislav  malíř, velmi významný grafik, rodák z Prahy, ţák Akademie v Praze u Františka Ţeníška, tvořil 

zejména obrazy z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělcŧ, vystavoval s JUV, 

na Zlínských salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v praţském Obecním 

domě, v roce 1942 Národ svým výtvarným umělcŧm III. v Mánesu (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

184   Röhling Vladislav   (1878-1949) 

"Interiér Svatováclavské kaple v chrámu sv. Víta na Hradčanech" ..............................................................  700 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, dále opatřeno autorovou značkou, první polovina minulého století, nerámováno, pouze 

v paspartě, 40 x 34  

    
OBSAH 



 
KATALOG 77. AUKCE – BRNO – 29. 1. 2012 

 

 

_ 29 _    

 

185   neurčeno    

"Matka s dítětem" ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, konec 19. století, 18 x 14 (25 x 21)  
    

    

186   neurčeno    

"Podzimní krajina" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na překliţce, signováno, první polovina minulého století, pěkná komorní práce, 17,5 x 16,5 (32 x 32)  
    

    

187   Demel Karel   (1942-) 

"Dvojice drţící se za ruce" ..............................................................................................................................................  1 500 Kč  
mědiryt tónovaný hlubotiskem (lept), signováno tuţkou, datováno 1985, číslováno 149/200, 11 x 9,5 (29 x 24)  
    

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

Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelŧ 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) 
    

    

188   Demel Karel   (1942-) 

"Hlava dívky" .......................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
měditisk doprovázený hlubotiskem (lept), signováno tuţkou, datováno 1976, autorský tisk, věnování: Paní Taťáně Beránkové 

přátelsky, 23 x 17,5 (41 x 33)  
    

    

189   Slíva Jiří   (1919-1989) 

"Air Mail Special" ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 139/200, vytvořeno k sedmdesátému výročí zahájení provozu praţského letiště 

v Ruzyni, který byl zahájen 5.4.1937, vydáno v roce 2007, uloţeno v originální papírové sloţce praţského letiště, 23,5 x 29,5, 

sloţka 34,5 x 38,5  
    

Slíva Jiří  malíř, narozen v Ostravě - Muglinově, dlouholetý pracovník v propagaci VŢKG, vytvořil spousty portrétŧ 

pracovníkŧ VŢKG, samostatné výstavy i ceny, věnoval se především krajině Ostravska, Beskyd a Jeseníkŧ  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

190   Slíva Jiří   (1919-1989) 

"Na zdraví" ............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 93/200, vytvořeno k sedmdesátému výročí zahájení provozu praţského letiště 

v Ruzyni, který byl zahájen 5.4.1937, vydáno v roce 2007, uloţeno v originální papírové sloţce praţského letiště 

23,5 x 30, sloţka 34,5 x 38,5  
    

    

191   Berghauer Gottlieb (Horyna Bohumil)   (1910-1972) 

"Pohled do údolí" ................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole G. Berghauer, jméno autora uvedeno i na kovovém štítku na rámu obrazu, kolem poloviny 

minulého století, poškozeno, nutný restaurátorský zásah, 66 x 85 (77,5 x 96)  
    

Berghauer Gottlieb (Horyna Bohumil)  malíř, ilustrátor, narozen v Rosicích u Brna, zemřel v Bosonohách u Brna, 

autodidakt, maloval krajiny, figurální obrazy i podobizny (Toman, Lexicon of the CVA) 
    

    

192   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Modří motýlci" ..................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
ofset, nesignováno, druhá polovina minulého století, sběratelská edice, 79 x 67  

 Pochází z vynikající sbírky moderního umění 
    

Kolář Jiří  malíř, kreslíř, koláţista, básník, překladatel, český umělec světového jména, vyučen truhlářem, absolvoval 

soukromá studia, široký počet výstav, 1996 výstava ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě spolu s Bělou Kolářovou, 

zastoupen snad ve všech významných galeriích na celém světě, patří k nejvýznamnějším českým uměleckým osobnostem, 

patrně světově nejznámější český výtvarník 20. století (široký text ve Slovníku Chagall) 
    

    

193   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Modří motýlci" ..................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
ofset, nesignováno, druhá polovina minulého století, sběratelská edice, 79 x 67  

 Pochází z vynikající sbírky moderního umění 
    

    

194   neurčeno    

"Lesní dělníci o přestávce v lese" .................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 44,5 x 63 (59 x 79)  
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195   monogramista F.J.    

"Portrét ţeny" ......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno monogramem, kopistická práce, konec 19. století, pěkný secesní rámeček, 19 x 15 (25 x 21)  

    

    

196   nesignováno    

"Pohled do zahrad" ............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na kartonu, kolem poloviny minulého století, 22 x 20 (31 x 29)  

    

    

197   nesignováno    

"Domy" ....................................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, podle našeho názoru patří autor ke skupině 42 nebo je této skupině blízký, galerijní práce 

27 x 35 (46 x 53,5)  

    

    

198   Liesler Josef   (1912-) 

"Šachy a historie" ............................................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika, signováno LIESLER 72, skvělá galerijní práce z výborného období autora, výborná adjustace, 

ve výřezu 38,5 x 27 (63 x 49)  
    

Liesler Josef  ilustrátor, malíř, grafik, věnuje 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), tvŧrčí 

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) 

    

    

199   Brun Richard   (1908-1980) 

"Námořník v přístavu" ..................................................................................................................................................  25 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1940, mistrovská galerijní práce, 69 x 74 (80 x 84)  
    

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) 

    

    

200   Pešek Richard   (1954-) 

"Březnové IDY/44B.C." ..............................................................................................................................................  130 000 Kč  
mistrovský email, olej na sololitu, signováno, datováno 1996, k obrazu přiloţeno autorovo dobrozdání o pravosti uměleckého díla, 

galerijní práce světově proslulého malíře, 160 x 180 (171 x 190,5)  
    

Pešek Richard  malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, sochař, pedagog, narozen ve Vilémově u Šluknova, je synem textilního 

inţenýra Zdeňka Peška, podle něhoţ vypodobnil Jaroslav Dietl jednu z hlavních postav televizního seriálu Inţenýrská 

Odyssea, studoval výtvarnou výchovu na PedF v Hradci Králové, pracoval v Orlické galerii v Rychnově nad Kněţnou, kde 

se věnoval propagační grafice a plakátové tvorbě, byl výtvarníkem Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí, od roku 1980 se 

opakovaně vracel do USA, jejichţ krajina a dějiny se mu stávají ţivotním tématem pro tvorbu (Slovník Chagall) 

 

Dále čerpáno z článkŧ publikovaných na www, Mgr. Martiny Raizlové k výstavě v Klimkovicích 2011 a Olgy Szymanské 

ke kolekci děl Richarda Peška v Galerii Platýz v Praze: 

 

Pešek by se dal s velkou mírou zjednodušení označit za neosurrealistu. Své obrazy, v nichţ se lidské tělo nebo tvář 

objevuje v nečekaných, aţ dalíovských souvislostech, sám označuje za schizma. Vyuţívá kombinované techniky, kterými 

i v jednom díle dosáhne nečekaného vyznění. Zatímco mnozí jiní autoři podle kunsthistorika PhDr. Petra Kmoška, CSc. 

inklinují k rovnováze a harmonii člověka se světem, tedy k obrazu ţivota víceméně nekonfliktnímu, dává Richard Pešek 

přednost výtvarné výpovědi o střetech, dramatu, o vnitřní rozpornosti světa a absurditě současné civilizace.  

 

Kaţdé dílo Richarda Peška je pro autorŧv hluboký zájem o člověka váţnou sondou do vztahu umění a morálky. Jimi však 

nekritizuje pouze negativní jevy moderní civilizace a společnosti, ale v tématech společensky orientované malby 

zdŧrazňuje obavu o osud člověka a o osud lidstva. Obrazy jsou tak velmi procítěnými vizemi, které v nás aktivují to 

nejlepší a které nás vybízejí k zamyšlení nad sebou samými i nad společností. Pro svŧj mimořádný talent a brilantní 

techniku nás Richard Pešek vţdy oslovuje - přes vzdálenost kontinentŧ i staletí.  

 

V České republice vystavuje a prodává jen vzácně, většinou se prezentuje v zahraničí, zejména v USA, znají ho v Itálii, 

Maroku, Německu, Švédsku, Švýcarsku, posledních více neţ deset let vystavuje také ve Spojených arabských emirátech, 

kde nejen s úspěchem prezentuje svou tvorbu, ale stal se téţ osobním přítelem tamního vládce Sultana Bina Mohameda Al 

Qassimiho a jeho rodiny. Je zastoupen v řadě galerií, dva jeho obrazy jsou v prezidentských sbírkách Bílého domu 

ve Washingtonu, kam je osobně pořizovali přímo od autora manţelé Bill a Hillary Clintonovi, vedle Josefa Škvoreckého je 

druhým Čechem, jehoţ ţivot a dílo jsou v Austrálii námětem maturitní otázky. 

 

Některá Fakta. Vedle volné tvorby pracuje Richard Pešek také pro divadlo, je tvŧrcem scény pro Státní operu v Praze 

a pro Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Po draţbě dvou obrazŧ v galerii Christies v New Yorku (1990) věnuje 9000 USD 
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Nadaci Olgy Havlové pro Jedličkŧv ústav v Praze. Ilustruje úplné vydání E. R. Burroughse Tarzan pro nakladatelství 

Paseka (1991 - 1996). Téma Ţivot a dílo Richarda Peška je v tomtéţ roce maturitní otázkou škol v Austrálii - druhý Čech 

po Josefu Škvoreckém. Se Chantal Poullain vydraţuje své obrazy a výtěţek věnuje Dětské chirurgii Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové a pro účely likvidace povodní na Moravě a v Ústí nad Orlicí (1997). Za finanční podpory vydavatelství 

OFTIS a Hillary a Billa Clintonových vydává se spoluautory bibliofilii - knihu obrazŧ, básní a fotografií pod názvem 

Yippee (1998) - dva jiţ zmíněné obrazy zŧstávají ve sbírkách Bílého domu ve Washingtonu. V roce 2002 věnuje 

G. Bushovi jr. a R. Giulianimu obrazy s námětem W. T. C., v roce 2004 zahajuje výstavou v Rabatu spolupráci mezi 

Českou republikou a Marockým královstvím. Reprezentuje Evropskou Unii a ČR třemi kolekcemi tvorby 

na velvyslanectvích v zahraničí. V roce 2005 přiváţí z Mezinárodního kulturního festivalu Goree Diaspora Festival 

v Senegalu Hlavní cenu za kulturu - za expozici DVEŘE BEZ NÁVRATU a čestné občanství města Goree - z rukou 

prezidenta Me. Abdulaya Wade.  

 

"Jsme moc rádi, ţe mŧţeme představit tvorbu světově uznávaného umělce také u nás v regionu. Pro Sanatoria Klimkovice 

bude výstava opět jedním z krokŧ, jak pozvat veřejnost k návštěvě svého areálu ..." řekl prokurista Sanatorií Klimkovice 

Jozef Dejčík. (únor 2011) 

 

"Richard Pešek je malíř, jakých je na světě málo. Svým mimořádným talentem a brilantním malířským přednesem vysoce 

přesahuje běţný standard, s nímţ se obvykle setkáváme ve výstavních síních. Jeho obrazy nás oslovují přes vzdálenost 

kontinentŧ i staletí ...," řekla o něm teoretička výtvarného umění PhDr. Eva Ronzová. 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 201-220 

 

201 Luxusní váza s lesní scénou ....................................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo broušené, ryté a řezané, vrstva skla rubínového na ţlutém podkladě, dekor s jelenem na jedné a srncem na straně druhé, 

značeno R. KRASNO, Morava, Krásno nad Bečvou, sklárna Solomona Reicha, kolem roku 1925, krásný sběratelský i funkční kus, 

výška 30cm  

V roce 1934 vznikly Českomoravské sklárny. Výrobním programem navázaly na předcházející období, kdy firmu vlastnila 

společnost S. Reich & Co. Značení na produktech bývá rozšířeno na ČMS KRÁSNO 

    

    

202  Soška "Chlapec pijící ze šálku zdobeného cibulovým vzorem" ...........................................................  6 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, u nohou chlapce je pes leţící na zádech, značeno modrými zkříţenými meči pod polevou na spodní části  

sošky a stejně i na dně hrníčku, míšeňský porcelán z přelomu 19. a 20. století, velmi vzácně se vyskytující motiv, malá část noţky 

psa je ulomená, lze lehce dodělat, jinak velmi dobrý stav, výška 15 cm  

 Vyloženě sběratelská položka 

    

    

203 Souprava dezertní, šestiosobní .................................................................................................................................  900 Kč  
kamenina německá, glazovaná barevnými rozpíjenými glazurami, v sestavě stylizovaná čtvercová mísa a šest kruhových dezertních 

talířkŧ, na spodní části mísy štítek obchodníka K. STEUER TROPPAU, kolem roku 1930, ARTDEKO 

výška mísy 8cm, rozměr 26 x 26, prŧměr talířkŧ 18,5cm  

    

    

204 Souprava dezertní, pětiosobní ..................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán bílý, zdobený barevným dekorem jablek, jahod a květŧ, v sestavě: tác ve tvaru květu a pět dezertních talířkŧ, značeno 

ALTROHLAU (Stará Role), Čechy, kolem roku 1925, drobné oklepy, prŧměr tácu 26,5cm, talířkŧ 17cm  

    

    

205 Váza s poklopem ..........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
fajáns modrobílá, dekor se stylizovanými květy, značeno DELFTS ROYAL SPINX HAAS, typická práce světově proslulých dílen 

v Delftu, Holandsko, minulé století, velmi reprezentativní, úchop na poklopu ve tvaru lvíčka lepený, výška 39cm  

    

    

206 Osobní lţička na kávu nebo čaj ...............................................................................................................................  350 Kč  
stříbro bohatě zdobené maskaronem, šroubovicí apod., značeno rakouskouherskou puncovní značkou DIANA, výborný stav, 

pouţívání stříbra je velmi zdravé, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 11,82g, délka 11,5cm  

    

    

207 Karafa se zabrušovanou zátkou na ocet či olej ke stolování ......................................................................  550 Kč  
sklo čiré, broušené, Čechy, kolem roku 1950, vzhledem k preciznímu uzávěru lze pouţívat i na likéry, výborný stav, výška 20cm  
    

    

208 Stolní lihový kávovar - čajovar ............................................................................................................................  1 200 Kč  
niklovaná mosaz, skvělý design, ARTDEKO, kolem roku 1920, lihový kahan má mechanicky seřiditelný plamen, velmi dobrý stav, 

reprezentativní dekorace a zároveň i funkční, výška 36cm  
    

    

209 Vázička ...............................................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bílý, zdobený čínským drakem v barvě hnědé a zlaté, značeno W. Germany, kolem roku 1950, výška 14cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 
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210 Pohárek na nízké patce ............................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo alabastrové, modré, ručně malovaný ornament černým emailem a zlatem, Čechy, kolem roku 1850, velmi dobrý stav, sbírkový 

i muzeální kus, výška 11cm, prŧměr 7cm  

    

    

211 Nádoba lékárenská s víčkem .....................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bílý s ozdobným zeleno zlatým nápisem OXYM. SCILLAE., značeno vespod SCHÜRER Praha, Čechy, kolem roku 1900-

1920, drobný oklep pod víčkem, výška 19cm, prŧměr 11cm  

    

    

212 Nádoba lékárenská s víčkem ..................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý s ozdobným zeleno zlatým nápisem UNG.KAL.IODAT, značeno vespod SCHÜRER Praha, Čechy, kolem roku 1900-

1920, výška 19cm, prŧměr 11cm  

    

    

213 Konvice ...............................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán modře glazovaný, značeno THOMAS ROSENTHAL GROUP Germany, druhá polovina minulého století, sbírkový 

i funkční kus, výška 16cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

214 Konvice ...............................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán zeleně glazovaný, značeno THOMAS ROSENTHAL GROUP Germany, druhá polovina minulého století, sbírkový 

i funkční kus, výška 17,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

215 Mísa ...................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklovina lehce mléčně zabarvená, po obvodu zdobená nalepeným černým skleněným vláknem, druhá polovina minulého století, 

výška 10cm, prŧměr 20,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

216 Dámská pudřenka se zrcátkem ................................................................................................................................  400 Kč  
kovová konstrukce potaţená krokodýlí kŧţí, luxusní výrobek kolem roku 1935, velmi dobrý stav, prŧměr 7cm  

    

    

217 Nůţky porcovací .............................................................................................................................................................  400 Kč  
samotné nŧţky z oceli, rukojeť tvořena spárky - srnčí noţky, neznačeno, druhá polovina minulého století, luxusní výrobek 

do mysliveckého interiéru, délka 29cm  

    

    

218 Dva šálky s podšálky.....................................................................................................................................................  150 Kč  
porcelán zdobený květinovým dekorem, značeno ROSENTHAL, kolem poloviny minulého století, podšálky ve výborném stavu, 

oba šálky mají na hranách oklepy, pro doplnění sbírky, cena za všechny 4 kusy, výška šálkŧ 4cm, prŧměr podšálkŧ 11cm  

    

    

219 Luxusní dóza s víkem na bonbony, cukr apod. ................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, bezbarvé a barvy lila, základna broušena do pravidelného dvacetistěnu, vše ostatní luxusní moderní brus, Čechy, kolem 

roku 1950, výška 20cm, prŧměr 15cm  

    

    

220 Sousoší "Dva tygři na lovu"...................................................................................................................................  3 500 Kč  
ručně malovaná keramika, mohutné provedení, značeno made in Czechoslovakia, tento model vyráběla společnost ROYAL DUX, 

vyráběl se od první republiky, náš byl určen na export kolem roku 1950, toto sousoší se vyskytuje velmi vzácně, velmi dobrý stav, 

výška 21cm, délka 57cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 221-240 

 

221  nesignováno    

"Ţivot u starého hradu" ................................................................................................................................................  27 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, kolem roku 1790-1810, kvalitní široký zlacený rám s perlovcem, krásná 

sběratelská poloţka, 18,5 x 25 (30 x 37)  

    

    

222   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Jarní tání v české krajině" ......................................................................................................................................  150 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole, skvělá impresionistická práce, kolem roku 1907, tento obraz patří 
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mezi výborná díla Panušky i celé Mařákovy krajinářské školy, kvalitní rám, mimořádná nabídka, 65 x 90 (71 x 94,5)  
    

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) 

    

    

223   neurčeno    

"Francouzský důstojník - kyrysník na koni(?)" ...................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský komorní olej na tvrzené lepence, signováno, datováno, nepřečteno, 19. století, kvalitní dobový černý rámek 

19 x 12 (27 x 21)  

    

    

224   Jacob F.    

"Městečko u Bodamského jezera" ..............................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na plátně lepeném na překliţce, signováno, datováno 1936, vzadu špatně čitelné přesné určení místa, pečlivá práce na úrovni 

veduty, velmi zajímavé, 62,5 x 39,5 (68 x 46)  

    

    

225   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Vodník k Erbenově Kytici" ..........................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - barevné křídy, pastel, akvarel, signováno, datováno vzadu 1952, umělecká adjustace 

ve výřezu 30 x 20 (45 x 35)  
    

Schneiderka Alois  významný moravský malíř první poloviny 20. století, narozen v Křivé - okres Vsetín, ţák Hynaise 

a Obrovského, studia na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále 

v Paříţi u prof. Debaque, člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

226   Nowak Willi   (1886-1977) 

"Jezdci na koních v krajině" ......................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovská galerijní tempera, signováno, nedatováno, luxusní rám, 29 x 37 (49 x 56)  

 Pochází z výborné sbírky manželů Durčákových z Ostravy 
    

Nowak Willi  malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU 

Mánes, Osmy, jiţ v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na praţské akademii, 

v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho ţáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, 

zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden 

z nejvýraznějších představitelŧ moderního malířství 20. století u nás (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

227   Sommer Ferdinand   (1822-1901) 

"Ţivot ve vysokých horách" ........................................................................................................................................  18 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno zřetelně Stähly a pokračuje patrně jménem Richen, tak se také signoval 

Sommer Ferdinand, luxusní široký zlacený rám na jednom místě drobně poškozený, skvělá práce, 20,5 x 27 (36,5 x 42)  
    

Sommer Ferdinand  uváděn ve světových katalozích (viz ADEC) 

    

    

228   Daněk - Sedláček František   (1892-1974) 

"V českém ráji" .................................................................................................................................................................  11 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kolem roku 1930, výborná krajinářská práce krajináře a figuralisty, ţáka Nechleby, ručně 

řezaný rám, 30 x 35 (39,5 x 43,5)  
    

Daněk - Sedláček František  malíř, rodák z Prahy, ţák Nechleby, vynikající krajinář, v lexikonu uvedeny zejména jeho 

časté výstavy v Topičově saloně a ve Štramberku (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

229   nesignováno    

"Zátiší hojnosti - s dýmkou, kartami, vínem, pivem, ovocem a zeleninou" ..............................................  4 900 Kč  
mistrovský komorní olej na malířské lepence, signum nenalezeno, kolem roku 1925, velmi kvalitní práce v širokém dřevěném na 

černo nalakovaném rámu, 10,5 x 30 (20,5 x 40)  

    

    

230   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Letní ráno" .......................................................................................................................................................................  56 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1947, nádherná krajinářská práce, pŧvodní široký rám starozlaté 

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

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 malířŧ (Toman, Slovník Chagall) 
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231   Schadt Karel   (1888-1952) 

"Z Pošumaví" .....................................................................................................................................................................  24 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, kolem roku 1925-1930, vzadu potvrzení pravosti, mimořádně kvalitní práce 

reprezentující Mařákovu krajinářskou školu, ručně řezaný zdobný rám, 51 x 65,5 (65 x 80,5)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

232   Souček Karel   (1915-1982) 

"Don Quijote" ....................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovská galerijní olej-tempera, signováno vpravo dole, datováno vlevo dole - přečteno 10.1. 1969, poslední číslice špatně 

čitelná, v kaţdém případě výborná práce významného malíře, člena skupiny 42, z šedesátých let, 50 x 70 (63,5 x 84)  
    

Souček Karel  výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 

Hollar, Svazu čs. výtvarných umělcŧ, tvŧrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělcŧ, profesor na akademii 

v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. 

v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen 

v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

233   Hlinomaz Josef   (1914-1978) 

"Rozejděte se" .................................................................................................................................................................  390 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1972, na obraze se setkala řada postav z mistrových obrazŧ, jedno 

ze stěţejních děl autora, autorský rám, jedinečná nabídka, 72 x 116 (95 x 141)  
    

Hlinomaz Josef  herec, malíř, studoval na praţské konzervatoři, pŧsobil v řadě divadel, od roku 1957 byl členem 

hereckého souboru FS Barrandov, hrál např. ve filmech Pyšná princezna, Limonádový Joe, Léto s kovbojem, od druhé 

světové války maloval, z počátku napodoboval malíře, které měl rád, později vyzrál k originálnímu malířskému rukopisu 

naivistŧ, který je plný humoru a poetiky (Slovník Chagall) 

    

    

234   nesignováno    

"Pokoj z období biedermeieru" .......................................................................................................................................  450 Kč  
jemná výšivka - gobelínek, precizní ruční práce, kolem roku 1880, příjemný komorní sběratelský obrázek, kvalitní drobně 

poškozený rámek, 22 x 17 (28 x 23,5)  

    

    

235   Jíra Josef   (1929-2005) 

"Lidské postavy a hlava býka" ..................................................................................................................................  40 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika na kartonu, signováno tuţkou, druhá polovina minulého století, 54 x 84,5 (59,5 x 90)  
    

Jíra Josef  malíř, grafik, ilustrátor, kreslíř, tvŧrce plastik, scénograf, studium na Odborné šperkařské škole v Trutnově 

a na praţské akademii u Holého, Nejedlého a Rady, člen reprezentačního druţstva lyţařŧ, člen M 57, SČUG Hollar, 

zastoupen ve sbírkách našich galerií, rozsáhlý výčet výstav v Lexiconu i ve Slovníku  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

236   Ronek Jaroslav   (1892-) 

"Tři parní lokomotivy při výjezdu z Wilsonova nádraţí v Praze" ...........................................................  34 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, pŧvodní rám, výborný celek, 50 x 60 (61 x 71)  
    

Ronek Jaroslav  malíř, studoval soukromě u profesorŧ Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraţí 

a prŧmyslových objektŧ, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

237   Jelínek František Antonín   (1890-1977) 

"Dívky sbírající květy v podhorské krajině" .......................................................................................................  49 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, skvělá práce ţáka Bukovace a Schwaigra na Akademii v Praze, výjimečný, 

vysoce reprezentativní obraz, mimořádná nabídka, 97 x 94 (113 x 111)  
    

Jelínek František Antonín  malíř, narozen v Praze, ţák praţské akademie u Bukovace, Roubalíka a Schwaigera, měl 

velkou zálibu ve starých holandských malířích, maloval stylem starých mistrŧ, měl velmi blízko k mnichovské škole, 

výborný malíř figuralista, zastoupen v Národní galerii Praha a v řadě dalších galerií (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

238   Spáčil Jan (Ţeranovský)   (1892-1982) 

"Pohled na Malou Stranu a chrám sv. Mikuláše" ...............................................................................................  9 800 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický olej na lepence, signováno, kolem roku 1925, obraz je zachovalý, adjustován v paspartě 

a pod sklem, rám luxusní, úzký, ručně řezaný, stříbřený, ve výřezu 38 x 53 (48,5 x 62)  

 Obraz patří do série prací ze Staré Prahy, za kterou autor obdržel cenu České akademie, skvělá nabídka 
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Spáčil Jan (Ţeranovský)  malíř, narozen v Praze, ţák Kalvodŧv a Šetelíkŧv, dále studia v Mnichově, vystavoval 

v Moskvě, Petrohradě, v letech 1916-1917 pŧsobil jako profesor kreslení v Rostově na Donu, domŧ se vrátil v roce 1920 

s legionáři přes Sibiř, v Legiobance viselo jeho velké panorama města Irkutsk, významný malíř praţských zákoutí  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

239   Hůrka Otakar   (1889-1966) 

"Česká krajina s chalupou" ........................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1930, výborná práce ţáka Kalvody v duchu Mařákovy krajinářské 

školy, luxusní umělecký rám francouzského typu ve starozlaté barvě, vzadu rukopis o ţivotě malíře z roku 1936 

36 x 50 (51,5 x 66)  

 Jen tento umělecký rám by dnes přišel na 8 000 Kč 
    

Hůrka Otakar  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Kolodějích, studia na Krajinářské škole u Aloise Kalvody, studijní cesta 

ve Francii, patří mezi představitele mařákovy školy, jiţ v roce 1921 vystavoval na jarním Saloně v Paříţi, v Paříţi vzbudil 

svými pracemi velkou pozornost, byl jmenován členem Salon d' automne, v grafice se věnoval ex libris, publikoval 

ve Zlaté Praze, Veraikonu, ve francouzských uměleckých časopisech (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

240   Procházková Linka   (1884-1960) 

"Bohatá kytice ve váze" ..............................................................................................................................................  295 000 Kč  
mimořádný galerijní mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1923, vysoce reprezentativní práce, která se vymyká dalším 

mistrovským pracím té doby a zařazuje se svou jedinečností mezi evropskou špičku této na umění tak bohaté doby, barevné řešení, 

a vzorování pozadí je samo o sobě vrcholným uměleckým dílem, výjimečná práce i u tak skvělé malířky, jakou bezesporu Linka 

Procházková byla, 70 x 88 (91 x 108)  
    

Procházková Linka  vynikající česká malířka, rozená Scheithauerová, manţelka Antonína Procházky, společná studia 

s Antonínem Procházkou v Berlíně, jiţ v roce 1908 se zúčastnila výstavy "Osmy," spolu s Procházkou získala GRAND 

PRIX v Paříţi, bohatě zastoupena v Národní galerii v Praze i v Brně,členka SVU Mánes, vysoce ceněná česká malířka 

dosahující stabilně vysokých cen 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 241-252 

 

241   Hůrka Otakar   (1889-1966) 

"Chalupy v zaváté zimní krajině" ............................................................................................................................  27 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský a galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1920, velmi široký luxusní ručně 

řezaný rám světle stříbrné barvy, tento obraz se mŧţe směle srovnávat s pracemi Aloise Kalvody u kterého Hŧrka studoval 

70 x 100 (91 x 122)  
    

Hůrka Otakar  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Kolodějích, studia na Krajinářské škole u Aloise Kalvody, studijní cesta 

ve Francii, patří mezi představitele mařákovy školy, jiţ v roce 1921 vystavoval na jarním Saloně v Paříţi, v Paříţi vzbudil 

svými pracemi velkou pozornost, byl jmenován členem Salon d' automne, v grafice se věnoval ex libris, publikoval 

ve Zlaté Praze, Veraikonu, ve francouzských uměleckých časopisech (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

242   Slavíček Jan   (1900-1970) 

"Honosná kytice tulipánů a pivoněk" .....................................................................................................................  57 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1940, čištěno, 81 x 63 (93 x 75)  
    

Slavíček Jan  malíř krajin a zátiší, významný český malíř, narozen v Praze, syn Antonína Slavíčka, sám slavný 

a vyhledávaný malíř, studia na praţské akademii u Preislera, Nechleby, Švabinského, Nejedlého, člen spolkŧ Umělecká 

beseda, SVU Mánes, Svaz čs. výtvarných umělcŧ, Říjen, řada výstav domácích i zahraničních, bohaté zastoupení 

v galeriích, včetně Národní Galerie (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

243   Molitor Otto   (1889-) 

"Chlapec v kroji" .............................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1930, vzadu povídání o malíři, výborná práce skvělého 

malíře, ţáka Ţeníška, pŧvodní umělecký rám, 50 x 38 (60,5 x 43,5)  
    

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, pŧsobil 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 časopisŧ, 

výstavy v Chicagu, Japonsku atd. (Toman) 

    

    

244   Wielgus Jindřich   (1910-1998) 

"Stojící dívčí akt" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kresba tuţkou a akvarelem, signováno, datováno 1962, volný list, 41 x 29,5  
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 Pochází z vynikající sbírky pana Pavla Parmy 
    

Wielgus Jindřich  významný malíř a sochař, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen v Karviné, vyučen řezbářem, studia 

na ŠUŘ Brno, UPŠ Praha u prof. K. Dvořáka, AVU Praha u prof. O. Španiela, 1937-38 stipendium u prof. Zanelliho na R. 

Academia di Belle Arti v Římě, člen SVU Aleš, SVU Mánes (1946), Skupiny 58 (1958), Radar (1962), Index (1965), 

v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích i zahraničních, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě, Galerie umění 

v Karlových Varech, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, je mu věnovány monografie  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

245   Navrátil Josef Matěj - okruh   (1798-1865) 

"Dáma s knihou" ..............................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, nesignováno, 19. století, obraz je v rámu s kovovým štítkem Norbert Grund, majitel se domníval, 

ţe jde o tohoto autora, po konzultacích s pracovnicemi Národní galerie Praha bylo určeno,, ţe se jedná o okruh Josefa Matěje 

Navrátila, přesto jde o skvělou sběratelskou poloţku 

24,5 x 20 (36 x 31,5)  
    

Navrátil Josef Matěj - okruh  malíř druhého rokoka, jeden z našich nejhledanějších a nejvýznamnějších malířŧ 

19. století, široké zastoupení v Národní galerii Praha (v Tomanovi je o tomto malíři 15 celostránkových sloupcŧ) 

    

    

246   Naske František   (1884-1959) 

"Krásná Růţena Nasková" ..........................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, krásná sběratelská práce v luxusním rámu, 56,5 x 45,5 (70 x 60)  
    

Naske František  malíř, grafik, narozen v Praze, soukromá studia u malířŧ 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 portrétŧ uměleckých osobností, výstavy doma 

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

    

    

247   Poš Jaroslav   (1894-1970) 

"Malířka L. Janovská" ..................................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, kolem roku 1930, vzadu štítek s názvem a neuvěřitelnou cenou 10 000 Kčs, 

skvělá umělecká i dokumentační práce významného malíře, 70 x 50 (83 x 63)  
    

Poš Jaroslav  malíř, pedagog, galerista, studoval na praţské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, v roce 1924 

studijně pobýval u malíře Colarossiho v Paříţi, později sám provozoval malířskou školu, významný malíř první poloviny 

20. století (široký text v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

248   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Krajina s hradem" ........................................................................................................................................................  87 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, kolem roku 1910, další z vynikajících prací skvělého představitele Mařákovy 

krajinářské školy z jeho impresionistického období, luxusní zlacený ručně řezaný rám, 48,5 x 66 (62,5 x 78,5)  
    

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) 

    

    

249   Uprka Joţa   (1861-1940) 

"Výstava Slovácka v Uherském Hradišti 1915 červenec - srpen" ................................................................  9 800 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 dojmŧ 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 malířŧ první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vŧbec, výčet jeho děl je úctyhodný  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

250   Schneiderka Ludvík   (1903-1980) 

"Holandský rybí trh" .....................................................................................................................................................  79 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1929, reprezentativní práce, která je publikována přímo ve Slovníku 

českých a slovenských výtvarných umělcŧ v díle 14, vydalo Centrum Chagall 2005, 98 x 90 (114 x 107)  

 Obraz je velmi zachovaný, protože je adjustován pod sklem 
    

Schneiderka Ludvík  malíř figuralista ze slavné malířské rodiny, bratr Aloise a Josefa, ţák polského malíře Alexandra 

Sochaczevského, dále studium na akademii ve Vídni, po návratu v Praze u Hynaise, Obrovského a Švabinského, obdrţel 

římské stipendium a studoval i na Akademii v Římě, studijní cesty po Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Španělsku 
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a Jugoslávii, řada výstav, zastoupen v Národní galerii, ţádaný moravský malíř (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

251   monogramista G.A (?)    

"Krajina s Vesuvem (?)" a "Krajina s hradem a řekou" .................................................................................  9 900 Kč  
dva komorní oleje na malířské lepence se strukturou plátna, signováno monogramem, nedatováno, pŧsobivé párové obrazy, kaţdý 

17 x 21,5 (25 x 29,5) cena za oba kusy 

    

    

252       

Jean Paul Belmondo ..............................................................................................................................................................  600 Kč  
sbírková černobílá fotografie s podpisem slavného herce, velmi dobrý stav, 9 x 14  

 Pochází ze sbírky fotografií slavných osobností a jejich autogramů 
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