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

 

 
 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 78. aukci v Brně 

13. května 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 

  

OBSAH 

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/br78-prospekt.pdf
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

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

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

UDĚLEJTE SI RADOST NÁKUPEM NA NAŠICH AUKCÍCH NEBO NAOPAK NABÍDNĚTE DO NAŠICH AUKCÍ 

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 
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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

(Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, 

která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna 

provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) 

II.  Obecná ustanovení 

1.  Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení 

identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními in-

stitucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Dražitelem může být pouze člen klubu dražitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 

členem klubu. Členem klubu dražitelů může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-

lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník může přijmout pověření 

dražit od třetích osob, které jsou členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost 

dražitelů před předáním dražebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předložením dokladu osvědčují-

cího jeho totožnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu dražitelů AAA. Dra-

žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

3.  Dražit může pouze ten, kdo obdrží dražební číslo. Dražební číslo obdrží dražitel po složení dražební zálohy. 

Dražební záloha se vrací, pokud vydražitel odevzdá v pokladně dražební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-

žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

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

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

nout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vy-

dá katalog věcí určených pro aukci, který bude možno zakoupit v prodejně dražebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu dražitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci 

určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze 

v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či 

jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíž. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařa-

zených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jaké-

koliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-

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

zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její 

číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána 

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

2.  Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se považuje, zvedne-li 

dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více dražitelů 

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 200,- Kč a méně než 1000,-Kč OBSAH 
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100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 

500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč 

Přesáhne-li okamžitá dražební cena více než 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva dražitelé, volí licitátor 

hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamžité dražební ceny. Rovněž pokud je větší počet dražitelů, může 

licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu 

narůstání příhozu vyvolávána. 

3.  Pokud není přes dvojí vyzvání učiněno podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a pak přiklepne 

věc dražiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydražitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň 

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

nost koupit vydraženou věc za vydraženou cenu za podmínek dle IV. na vydražitele. 

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

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

jinak ztrácí nárok na vrácení složené dražební jistoty a rovněž mu může být dražebníkem odmítnuto vydání dra-

žebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části dražební ceny v hotovosti, prokáže-

li vydražitel svou totožnost a uzná nedoplatek dražební ceny, jako svůj dluh vůči dražebníkovi se splatností do 10 

kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, že zbytek bude uhrazen v hotovosti v pokladně provozovny AAA, 

s.r.o., Jílová 2, Brno 639 00 v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet 

v bance. Nezaplacení celkové dražební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, že složená záloha propadá 

dražebníkovi a takto vydražené věci se považují za nevydražené. Dražebník se může rozhodnout vymáhat zapla-

cení vydražené ceny po vydražiteli. Dražebník je povinen věc vydat až po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. 

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

2.  K dosažené dražební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíži vydražitele 15% této ceny jako aukč-

ní provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. Při platbě kreditními kartami se 

připočítávají dodatečná 3 %. 

3.  Vydražené věci se vydají vydražiteli ihned po zaplacení celé dražební ceny. Celkovou dražební cenou se pro 

účely dražebního řádu rozumí součet dosažené ceny vydraženého předmětu plus aukční provize. V případě, 

že vydražitel neodebere vydraženou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu 

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

propadají vydražené věci ve prospěch dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází 

z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost 

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

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

K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlížet. O námitkách rozhoduje dražebník. Jeho rozhodnutí je 

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

pis, případné zobrazení v katalogu, slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Dražitel by se měl před draž-

bou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popi-

su. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměst-

nanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydražovaných věcí a neposkytují 

žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpoklá-

dané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autor-

ství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejnižší vyvolávací ceny či od-

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

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

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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REJSTŘÍK JMENNÝ  

 

Ael   ..........................................................................   16 

Arněv   ......................................................................   133 

Bakulin Nikolaj   .....................................................   238 

Balíček Karel   ..........................................................   202 

Bauer Rudolf   ..........................................................   263 

Bezděk František   ....................................................   235 

Bílek Alois   ...............................................................   50 

Böhm Carl (?)   ...........................................................   47 

Brandt F.   ................................................................   232 

Brunner Antonín   ..............................................   85, 271 

Bubeníček Ota   ........................................................   315 

Croll Carl Robert   ..................................................   311 

Černý Václav   ........................................................   124 

Dědina Jan   ............................................................   203 

Drápal Vladimír   ............................................   162 - 164 

Drha Josef   ......................................................   127, 128 

Drtikol František   ...........................................   281 - 289 

Dvořák Miloslav   .....................................................   121 

Feretti   ....................................................................   120 

Fischerová - Kvěchová Marie   ................................   226 

Fučík Josef   ...............................................................   87 

Gabriel Karel   ........................................................   267 

Gutaljázy N. Gyula (?)   ...........................................   134 

Havlíčková Daniela   ..............................................   277 

Hofman Karel   .........................................................   323 

Hoch K.   ....................................................................   43 

Holas Miroslav   .......................................................   316 

Holý Stanislav   ..........................................................   84 

Hruška Jan   ..............................................................   234 

Hudeček František   ......................................................   2 

Hůrka Otakar   ..........................................................   262 

Janeček Ota   ...............................................................   5 

Janoušek Josef   ...............................................   268 - 269 

Jaroněk Bohumír   ....................................................   236 

Jaroš Josef   ........................................................   42, 307 

Jaroš Petr   ................................................................   174 

Ježek Jaroslav   .................................................   106, 107 

Kačírek Vlastimil   .................................................   173 

Kašpar Ladislav Josef   .........................................   83, 89 

Kiml Václav   ...............................................................   1 

Knoblochová Jaromíra   ...........................................   312 

Kobzáň Jan   .............................................................   280 

Kočár Ondřej   ..........................................................   229 

Komárek Vladimír   ..................................................   178 

Kopecký   ...................................................................   57 

Kotík Jan   .......................................................   165 - 167 

Kotík Pravoslav   ..........................................................   6 

Koudelka Josef - Joža   .............................................   305 

Koutný Josef  ...........................................................   207 

Krejbich Daniel   ........................................................   41 

Kryštůfek Jiří   ..........................................................   190 

Kubík - Kdolská Věra   ............................................   222 

Kubík Kamil   ...........................................................   176 

Langer V.   ..............................................................   105 

Loydolt Fridrich   ........................................................   98 

malíř barbizonské školy   ........................................   227 

Melka Jaroslav (Jaro)   ................................................   54 

Mervart Augustin   ....................................................   161 

Mezerová - Winterová Julie   ....................................   132 

Minařík Josef Mathias   .............................................   177 

monogramista   ..........................................................   129 

monogramista J.F.S.   ..................................................   92 

monogramista JH   ....................................................   319 

monogramista MK   ....................................................   14 

Moravec Alois   ...........................................................   90 

Neprakta - Winter Jiří   ............................................   179 

nesignováno   .........................   9, 11, 12, 45, 55, 56, 100,  

 .................................................... 135, 136, 201, 306, 313 

Netík Miroslav   ........................................................   237 

neurčeno   ...............................   13, 17, 19, 44, 46, 52, 86,  

 .................................................... 122, 175, 231, 233, 308 

Neydhart Francis   .....................................................   310 

Odvárka Jan   ..........................................................   264 

Ondříček Otokar   ......................................................   204 

Panuška Jaroslav   ....................................................   325 

Pařízek Jan   ................................................................   15 

Podešva František   ...................................................   230 

Poláček B.V.   .............................................................   88 

Polášek Viktor  ...........................................................   60 

Poš Jaroslav  .............................................................   206 

Procházka Antonín (?)   ............................................   266 

Procházka František   ................................................   278 

Procházka Jaro   ........................................................   270 

Radimský Václav   ............................................   20, 138 

Rajlich Jan  ...............................................................   279 

Raška Milan   ............................................................   275 

Reinerová Jana   ........................................................   301 

Réon   ........................................................................   205 

Richards Eoard of   ...................................................   131 

Richter Jan   ..............................................................   239 

Röhling Vladislav   .....................................................   99 

Rolín Viktor   ....................................................   126, 180 

Ronek Jaroslav   ........................................................   324 

Roubalík Bohumír   ...................................................   172 

Rubáš   ......................................................................   123 

Sedláček Josef     48, 49, 51, 53, 58, 59, 81, 82, 303, 304 

Sedláček Stanislav  ...................................................   272 

Sedláček Vojtěch   ......................................................   91 

Schadt Karel   ............................................................   261 

Schröder Ella  ...........................................................   318 

Schwaiger Hanuš  .....................................................   322 

Schweninger Carl   ......................................................   18 

Sozanský Jiří   .................................................   217 - 220 

Srna F.   .....................................................................   320 

Stehlík Jindřich   .......................................................   137 

Sucharda Stanislav   ..................................................   142 

Svolinský Karel   ...........................................................   7 

Šetelík Jaroslav   ........................................................   10 
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Šimůnek Karel   ...................................................   95 - 97 

Šnajberk (Schneiberg) Frant.   ......................................   8 

Špaňhel Jakub   ...............................................   211 - 216 

Štursa Jan   ...............................................................   101 

Švarc J.   ...................................................................   221 

Tichý Miroslav   ............................................   291 - 293 

Tikal Václav   ...........................................................   140 

Toyen - Čermínová Marie   ..............................   3, 4, 208 

Trnka Jiří   ................................................................   224 

Tunkr Ludvík   .........................................................   273 

Urban Martin   ........................................................   125 

Urban Vladislav   ............................................   168 - 170 

Vaic Josef   .............................................................   139 

Valeš Jiří   .................................................................   321 

Vaner  ...............................................................   314, 317 

Velčovský Josef   ......................................................   240 

Věšín Jaroslav   .....................................................   93, 94 

Vitouš František (?)  .................................................   302 

Vojna   ......................................................................   309 

Vojtek Antonín   .......................................................   171 

Vrzal Bohumil   .........................................................   276 

Vystydová - Řepková Anna   ....................................   274 

Walla August   ........................................................   225 

Zámečník Zdeněk   ..................................................   223 

Zrzavý Jan   ...............................   130, 209, 210, 228, 265 

 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 

 

akryl ........................................................................   223 

akvarel ........................................   98, 237, 264, 278, 280 

akvarel, kvaš .............................................................   309 

akvatinta ...................................................................   301 

barevný lept ..............................................................   99 

bronz ............................   29, 30, 101, 111, 190, 254, 300 

bronz, mramor ............................................................   28 

dřevo ...............................................................   200, 299 

dřevo-linoryt .............................................................   239 

dřevoryt ......................................................   90, 178, 236 

grafika ..............................................   3, 4, 91, 217 - 220 

hlína pálená .........................................................   22, 25 

kamenina .................................................................   112 

keramika ...................................................   118, 249, 251 

kombinace ...................................................   32 - 35, 256 

kombinovaná technika ...........   9, 96, 122, 130, 166, 224,  

 ................................... 226, 272, 274 -277, 313, 318, 319 

kost, rohovina ...........................................................   196 

kov............................................................   116, 247, 260 

kresba lavírovaná....................   92, 95, 97, 167, 308, 322 

kresba pastelkou .......................................................   163 

kresba perem ........................................................   93, 94 

kresba tuší ....................................   84, 85, 179, 208, 240 

kresba tužkou a pastelkami .......................................   228 

kresba uhlem ....................................................   138, 165 

kůže ..................................................................   108, 189 

lept .........................................................................   6, 89 

lept ...........................................................................   139 

linoryt ...........................................................................   5 

litina .........................................................................   142 

litografie ...........................   1, 2, 7, 83, 86, 209, 265, 266 

malba na plátně .....................................   211, 213 - 216 

malba tuší .................................................................   100 

masa .........................................................................   296 

měď .............................................................................   40 

mosaz ..........................................................................   31 

obecný kov ...............................................................   188 

ocel ..................................................................   257 - 259 

olej na desce ...................   11, 12, 19, 127, 128, 134, 180, 

 ...................  205, 207, 230, 232, 238, 310, 311, 314, 317 

olej na kartonu ............   46 - 48, 57 - 59, 87, 88, 20, 129,  

 ......................... 133, 172, 173, 235, 261, 262, 267 - 269,  

 ............................................ 273, 279, 303, 304, 312, 325 

olej na lepence ...................   18, 136, 137, 204, 229, 270,  

 ............................................ 305, 306, 315, 316, 323, 324 

olej na plátně ..........   8, 13 - 16, 41 - 45, 49 - 56, 60, 121,  

 ....... 123 - 125, 132, 161, 168 - 171, 174, 175, 201 - 203,  

 ........... 206, 221, 222, 225, 227, 231, 263, 271, 302, 307,  

 ............................................................................ 320, 321 

olej na plechu ............................................................   135 

olej na překližce ........................................   126, 140, 233 

olej na sololitu .................................   17, 81, 82, 177, 234 

olej-tempera ........................................................   10, 212 

pastel ........................................................   162, 164, 210 

plech ..........................................................................   181 

podmalba na skle .......................................................   131 

porcelán ..................................   21, 23, 24, 26, 27, 37, 38,  

 ......... 102, 103, 106, 107, 113, 115, 117, 119, 144 - 147,  

 ....... 152 - 155, 159, 184 - 187, 191 - 195, 198, 199, 241,  

 .................................................................... 248, 252, 253 

řezba v kameni .........................................................   297 

řezba ve dřevě ...........................................   105, 110, 141 

sádra .........................................................................   120 

serigrafie ...................................................................   176 

sklo ...............   36, 39, 109, 114, 148, 149, 151, 157, 158,  

 .................................. 160, 182, 183, 197, 242 - 246, 298 

sklo hutní ....................................................   61 - 80, 104 

stříbro ........................................................................   150 

stříbro, kov ........................................................   294, 295 
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REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

 

bajonet ............................................................   258, 259 

busta ...........................................................................   28 

dóza.................................................   118, 196, 198, 242 

dózička .............................................................   116, 117 

fotografie .......................................   281 - 283, 291 - 293 

hodinky ...................................................................   250 

kabelka ............................................................   108, 189 

kazeta .......................................................................   200 

kniha .........................................................................   156 

konvice ...............................................................   40, 188 

konvička ...................................................................   112 

krabice ......................................................................   181 

květináč ......................................................................   31 

lampička ..................................................................   247 

mísa .......................   39, 66, 74 - 76, 144, 146, 150, 249 

miska ........................................   68, 73, 78, 79, 111, 148 

mlýnek na kávu ..........................................................   34 

panenka čajová ........................................................   155 

pečetítko .....................................................................   30 

pistole .......................................................   254, 255, 257 

plastika ..............   21 - 26, 101 - 103, 105, 110, 115, 120,  

 .......... 142, 152 - 154, 190, 252, 253, 296, 297, 299, 300 

pohárek .............................................................   114, 149 

pohlednice .......................................................   284 - 290 

pokladna ....................................................................   256 

popelník ......................................................   62, 104, 197 

příbor ................................................................   294, 295 

přístroj .......................................................................   141 

sklenice ......................................................................   36 

solnička .......................................................................   27 

souprava ......................   35, 106, 107, 109, 119, 199, 298 

souprava likérová ......................................   151, 182, 183 

souprava nápojová ....................................................   160 

svítidlo ........................................................................   33 

šálek .........................................................................   113 

šálek s podšálkem .....................   37, 184 - 187, 191 - 195 

šavle ..........................................................................   260 

tác .............................................................................   248 

talíř ....................................................................   241, 251 

talířek ..........................................................   38, 145, 159 

terina .........................................................................   147 

těžítko ...................................................................   29, 70 

varium ......................................................................   143 

váza ................   61, 63 - 65, 67, 69, 72, 77, 80, 243 - 246 

vázička ........................................................   71, 157, 158 

zvonek ......................................................................   244 

žehlička ......................................................................   32 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 

 

ARZBERG BAVARIA ...........................................   187 

ATELIERKUNST SMM .................................   191 - 193 
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BAVARIA ..............................................................   184 

BOHEMIA CRYSTAL ............................................   246 

CF - BŘEZOVÁ .....................................................   241 

DELFTS .................................................................   251 

HEREND HUNGARY ...........................................   252 

HLAVA PSA ...........................................................   295 

KARITAS.................................................................   28 

KATZÜTTE GERMANY ..........................................   24 

KIM'S .......................................................................   189 

KORLENA ...............................................................   102 

KPM .........................................................................   152 

LOUČKY ...............................................................   107 

LOUČKY - NEFERTITI ...........................................   106 

LOUIS XV U&C SARREGUEMINES ....................   112 

MÍŠEŇ ..................................................   113, 144 - 147 

MYNGHEI VIETNAM B-M ....................................   200 

MZ STARÁ ROLE ...................................................   199 

NYMPHENBURG ..........................................   153, 154 

PIRKENHAMMER ...........................................   37, 194 

PORZELLANFABRIK PASSAU ...............................   26 

PRAG ................................................................   185, 186 

ROSENTHAL .................................................   195, 248 

SLAVKOV ................................................................   23 

WILCOX SILVER PLATE CO.,  

QUADRUPLE PLATE, MERIDEN .........................   188 

ZSOLNAY HUNGARY ..........................................   117 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1-20 

 

1   Kiml Václav   (1928-) 

"Mostek" .................................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
litografie kolorovaná pastelem, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 15 x 10 (31 x 24,5)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

Kiml Václav  malíř, grafik, narozen v Mochově u Českého Brodu, studia na VŠUP u J. Baucha a E. Filly, člen SVU 

Mánes, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha (Slovník Chagall) 

    

    

2   Hudeček František   (1909-1990) 

"Horské údolí" .....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
dvoubarevná litografie, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 10,5 x 15 (25,5 x 29,5)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

Hudeček František  malíř, grafik, kreslíř, navrhoval rovněž poštovní známky, studoval na UPŠ v Praze u Kysely, později 

na pražské akademii u Nowaka, od roku 1936 se účastnil Zlínských salonů, od roku 1941 vystavoval s Uměleckou 

besedou a od roku 1961 s tvůrčí skupinou Radar, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Konfrontace 

a dalších, zastoupen v řadě galerií u nás i v Evropě, široké zastoupení v Národní galerii Praha, dlouhý výčet výstav 

a literatury o tomto umělci v Lexiconu, velmi významný český malíř 20. století (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the 

CVA) 

    

    

3   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) 

"Oko dívky"...........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
přílohová grafika, signováno v desce, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 24 x 15,5 (42,5 x 32,5)  

 Párová k následující položce č. 4 
    

Toyen - Čermínová Marie  malířka, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříži, členka 

Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 

vystavovala se Štýrským v Paříži, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany 

a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo 

zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, 

představitelka surrealismu v celoevropském měřítku (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

4   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) 

"Oko dravce" ........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
přílohová grafika, signováno v desce, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 24 x 15,5 (42,5 x 32,5)  

 Párová k předcházející položce č. 3 

    

    

5   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Dívčí poloakt" ....................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
velký mistrovský galerijní červenobílý linoryt, signováno, nedatováno, velmi kvalitní sbírková práce v odpovídající adjustaci 

57 x 45 (60 x 47,5)  
    

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

loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka 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) 

    

    

6   Kotík Pravoslav   (1889-1970) 

"Ležící ženský akt zezadu" .............................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský lept, signováno v desce i tužkou, datováno 1925, kvalitní adjustace, vzadu štítek prodejní galerie 

ve výřezu 12,5 x 16 (25 x 30)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

Kotík Pravoslav  přední český moderní malíř 20.století, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále 

studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé 

vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě 

světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav  

(Toman, Slovník Chagall) 
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7   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Dívka s růží" .......................................................................................................................................................................  2 400 Kč  
mistrovská litografie kolorovaná pastelem, signováno, kolem poloviny minulého století, umělecká adjustace v textilní paspartě 

a textilním rámku, ve výřezu 35 x 22 (48 x 33,5)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

Svolinský Karel  skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem 

u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix 

v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, 

Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích 

po celé Evropě, řada monografií (Toman, Slovník Chagall, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 

    

    

8   Šnajberk (Schneiberg) Frant.   (1883-1934) 

"Dáma ve stylu ARTDEKO" .........................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1928, široký rám francouzského typu, 62,5 x 45,5 (80,5 x 65)  
    

Šnajberk (Schneiberg) Frant.  malíř, ilustrátor, narozen ve Slaném, žák um. prům. školy v Praze, v letech 1923-1926 byl 

v Paříži, tvořil krajiny a podobizny, ex libris, ilustroval řadu knih, byl malířem divadelních výprav (Toman) 

    

    

9   nesignováno    

"Rozebrané postavy" .....................................................................................................................................................  14 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tempera, olej, enkaustika, voskové nálepy atd. na dřevěném povrchu, signum 

nenalezeno, vynikající surrealistická práce druhé vlny surrealismu z druhé poloviny minulého století, autorský rám 

81 x 50 (90 x 59)  

 Pokud to vůbec dává smysl, lze práci označit za secesní surrealismus. Skvělý reprezentativní celek 

    

    

10   Šetelík Jaroslav   (1881-1955) 

"Pražský hrad v zimě při západu slunce" ............................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera, signováno, kolem roku 1935, luxusní, široký ručně řezaný rám starozlaté barvy, skvělý celek, 

obrazy Šetelíka ze zasněžené Prahy jsou ojedinělé, výborná nabídka, 49,5 x 75 (68,5 x 94,5)  
    

Šetelík Jaroslav  malíř, kreslíř, narozen v Táboře, studoval v Mnichově, později u Lišky na UMPRUM v Praze 

a u profesora Ottenfelda na AVU v Praze, nejlepší malíř pohledů na Prahu, četné zahraniční cesty, za pobytu v Holandsku 

vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst, příležitostně se věnoval i nástěnné malbě, publikoval ve Zlaté 

Praze, byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

11   nesignováno    

"Život v sednici I" ............................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, práce holandského mistra ze 17. až 18. století, rám dělán 

v minulosti přímo pro tento obraz, skvělá nabídka, vzadu datum majetkové registrace 1769 a text majetkové registrace na jméno 

Thomas Norbertus Valtiner, malba tedy vznikla před tímto datem  

24 x 18 (39,5 x 34) 

 Párová k následující položce č. 12 

    

    

12   nesignováno    

"Život v sednici II" ..........................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, práce holandského mistra ze 17. až 18. století, rám dělán 

v minulosti přímo pro tento obraz, skvělá nabídka, vzadu datum majetkové registrace 1769 a text majetkové registrace na jméno 

Thomas Norbertus Valtiner, malba tedy vznikla před tímto datem  

24 x 18 (39,5 x 34) 

 Párová k předcházející položce č. 11 

    

    

13   neurčeno    

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, špatně čitelná signatura, jde o skvělou práci rakouského mistra z přelomu 19. a 20. století, 

rentolováno na nové plátno a napnuto na nový blind rám, luxusní zlacený rám, výborný sbírkový i galerijní obraz, 40 x 30 (49 x 39)  

 Pochází z významné moravské sbírky 

    

    

14   monogramista MK    

"Dům v Alpském údolí" ...................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1889, podle majitele jde o rakouského mistra, luxusní rám 

v odstínech zlaté barvy, 32 x 40,5 (47,5 x 57)  

 Pochází z významné moravské sbírky 
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15   Pařízek Jan   (1941-) 

"Ženský akt v modrém se zahaleným obličejem" .................................................................................................  2 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na tvrzené desce, signováno, datováno 2012, práce významného malíře Severní 

Moravy, nerámováno, skvělá cenová nabídka, 70 x 50  
    

Pařízek Jan  významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, narozen v Praze, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ 

stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě 

podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií 

u nás i v zahraničí (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

16   Ael    

"Plachetnice na moři" .......................................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, 54,5 x 46,5 (66 x 58)  

 Pochází z významné moravské sbírky 

    

    

17   neurčeno    

"Usedlost v Alpách" ...........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno nečitelně, kolem roku 1930, práce rakouského mistra, ozdobný dobový rám 

40 x 50 (56 x 65)  

 Pochází z významné moravské sbírky 

    

    

18   Schweninger Carl   (1854-1903) 

"Tajemství sdělované šeptem" ...................................................................................................................................  15 000 Kč  
výjimečná mistrovská galerijní malba olejem na tvrzené lepence podložené dřevěnou deskou, signováno C. Schweninger Wien, 

nedatováno, 19. století, skvělá nabídka, 26 x 20 (33 x 27,5)  
    

Schweninger Carl  rakouský malíř žánrových scén, narodil se ve Vídni, spolu se sestrou studoval u svého otce Carla 

Schweningera staršího, dále studoval na akademii v Mnichově 

    

    

19   neurčeno    

"Průvod s kočáry a jezdci na koních na cestě v krajině - Cestování císaře ?" ....................................  12 000 Kč  
mimořádný mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, nepřečteno, datováno 1814, pozdější rámek zlaté barvy, 

jedinečná práce, jedinečná nabídka, 21 x 26 (27,5 x 32,5)  

    

    

20   Radimský Václav   (1867-1946) 

"Krajina s řekou" ..........................................................................................................................................................  305 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, kolem roku 1920, skvělá impresionistická práce s využitím barvy podkladu, 

luxusní, široký ručně řezaný a zlacený rám, vysoce reprezentativní celek,   
    

Radimský Václav  významný malíř impresionista, studia na pražské akademii, dále na akademii vídeňské, dlouho žil 

a tvořil ve Francii v Barbizonu a v pobřežní vesnici Giverny v Normandii, prošel školou barbizonských mistrů, takže 

zpočátku tvořil pod vlivem barbizonské školy, přihlásil se k MONETOVI, otci francouzského impresionismu, již od roku 

1892 vystavoval v Pařížském saloně, dále výstavy po celé Evropě, v Rouenu roku 1895 obdržel zlatou medaili, zlatou 

rovněž na světové výstavě v Paříži 1900, již v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Pařížském 

saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden 

z mála malířů, u kterého rostou ceny jeho obrazů, na aukcích v Praze šly v posledních letech některé jeho obrazy přes 

1 milion Kč (v Tomanovi 3 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

     

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21-40 

 

21  Plastika "Hokejista" ......................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno modrou značkou, dále vtlačovanými čísly 22 a 256 II., kolem poloviny minulého století, 

výška 24cm  

    

    

22   Plastika "Sedící baletka" ...........................................................................................................................................  400 Kč  
hlína pálená, barevně glazovaná, Čechy, první polovina minulého století, oklep na lemu sukně, výška 13cm  

    

    

23   Plastika "Chlapec vezoucí jezevčíka s nemocnou tlapkou na trakaři" .................................................  400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, značeno zelenou značkou SLAVKOV, kolem poloviny minulého století, výška 14cm  
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24   Plastika "Kašpárek na hlavici dórského sloupu, s loutnou a papouškem" .........................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený zlacením, značeno modrou tištěnou značkou s domečkem, kočkou a textem Katzhütte Germany, 

značka používaná v letech 1914-1945, výška 15cm  

    

    

25  Plastika "Dívka v klobouku s košíkem" ...............................................................................................................  300 Kč  
terakota barevně glazovaná, neznačeno, první polovina minulého století, poškozeno, lepeno, výška 15cm  

    

    

26   Plastika "Galantní scéna".......................................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, zdobený zlacením, značeno modrou značkou PASOV (Bavorsko) - PORZELLANFABRIK PASSAU, 

PHILIPP DIETRICH, první polovina minulého století, výška 24cm  

    

    

27  Solnička "Chlapec pádlující na lastuře" ..............................................................................................................  250 Kč  
porcelán barevně glazovaný zdobený zlacením, střední Evropa, první polovina minulého století, drobné poškození na jedné nožce, 

výška 9,5cm  

    

    

28  Busta "Mladá žena - Milosrdenství" ..................................................................................................................  9 000 Kč  
bronz na mramorovém podstavci, přelom 19. a 20. století, vzadu značeno KARITAS, výška 28cm  

    

    

29   Těžítko "Sedící dívka s překříženýma nohama" .............................................................................................  400 Kč  
bronz, erotický motiv, první polovina minulého století, výška 5cm  

    

    

30   Pečetítko "Stojící chlapec" ........................................................................................................................................  300 Kč  
bronz, počátek minulého století, výška 9cm  

    

    

31  Květináčky na třech nožkách ....................................................................................................................................  400 Kč  
mosaz bohatě zdobená motivem rozvilin a rokají, konec 19. století, tři kusy 

dva kusy výška 7,5cm, průměr 10cm, jeden kus výška 10,5cm, průměr 9,5cm  

    

    

32  Žehlička malá ....................................................................................................................................................................  300 Kč  
kombinace mosazi a dřeva, konec 19. století, výška 8,5cm, délka 9cm  

    

    

33  Příruční svítilna na svíčku s posuvným svíčníkem ...........................................................................................  400 Kč  
kombinace chromu, dřeva a čirého skla, druhá polovina 19. století, 11 x 8 x 4,5  

    

    

34   Mlýnek na kávu ...........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinace mědi a kovu s perlovou patinou, po stranách zdobeno oválnými medailónky, konec 19. století, výška 23,5cm  

    

    

35   Souprava ke stolování na sůl, pepř, ocet a olej ................................................................................................  350 Kč  
stojánek je v kombinaci světlého kovu a kruhové bíle glazované porcelánové desky zdobené barevným motivem květin, karafky 

a misky jsou z čirého fasetovaného skla, první polovina minulého století, výška stojánku 21cm, průměr 15cm, výška karaf 21cm, 

výška misek 3cm, průměr 4,7cm  

    

    

36   Sklenice s monogramem T.S. a erbem  

se stylizovanými dubovými ratolestmi po stranách a korunkou ve vrcholu ................................................  700 Kč  
sklo silnostěnné, bezbarvé čiré a vínově zabarvené, fasetované, zdobené emaily rozvilin a květin v medailonech, v jednom 

z medailonů nečitelný německý název a rytý monogram, v dalším erb, celkem 4 medailony, druhá polovina 19. století, oklepy, 

výška 13,5cm  

    

    

37   Šálek s podšálkem a dezertním talířkem .............................................................................................................  200 Kč  
porcelán glazovaný kobaltovou modří, zdobený ruční malbou snítky květů a zlacením při okraji, značeno tištěnou zelenou značkou 

PIRKENHAMMER, BŘEZOVÁ pro období 1918-1945 

výška šálku 5,4cm, průměr 8,5cm, podšálku 13,2cm, dezertního talířku 17cm  

    

    

38   Talířek .................................................................................................................................................................................  100 Kč  
porcelán barevně glazovaný, zdobený plastickým motivem květů konvalinek s listy a prolamovaným okrajem, značeno vtlačovanou 

značkou a čísly 1132 9, první polovina minulého století, průměr 16,5cm  
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39   Mísa se zvednutými okraji .........................................................................................................................................  450 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené bohatým brusem, oválný tvar, Čechy, kolem poloviny minulého století, výška 14cm, délka 30cm  

    

    

40  Konvice .............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
měď zdobená po obvodu a na víčku mosaznými stylizovanými rostlinnými motivy, Orient, první polovina minulého století 

výška 31cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41-60 

 

41   Krejbich Daniel   (1969-) 

"Jaro na Marsu" ..............................................................................................................................................................  18 000 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem KD, vzadu uveden název obrazu, datace 2011 a znovu monogram DK, 100 x 100  
    

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

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

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

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

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

www.danielkrejbich.net) 

    

    

42   Jaroš Josef   (1909-) 

"Městský motiv - Praha (?)" ..........................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 85,5 x 100,5 (103 x 116,5)  
    

Jaroš Josef  malíř, pedagog, narozen v České Lípě, studoval u profesorů Obrovského a Loukoty na AVU v Praze, byl 

středoškolským profesorem, věnoval se také návrhům scén pro divadelní představení v Kutné Hoře  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

43   Hoch K.    

"Lovecké zátiší" ................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu štítek "Největší výběr v obrazárně Praha 2, Příkopě číslo 20," první polovina minulého století 

79,5 x 121 (97 x 135,5)  

    

    

44   neurčeno    

"Krajina o žních" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, 87 x 120 (103 x 136)  

    

    

45   nesignováno    

"Hlava chlapce z profilu" ................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, přelom 19. a 20. století, 33 x 24,5 (42,5 x 32,5)  

    

    

46   neurčeno    

"Kytice v hnědé váze" .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1946, 51 x 70,5 (63,5 x 83,5)  

    

    

47   Böhm Carl (?)    

"Golf von Neapel" ...............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na kartonu, signováno nečitelně, jméno autora a název obrazu uveden tužkou na zadní straně, 49 x 60 (61 x 71,5)  

    

    

48   Sedláček Josef    

"Pouliční kapela" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, po polovině minulého století, 31 x 46 (42 x 56,5)  
    

Sedláček Josef  podle majitele jde o malíře, který tvořil v oblasti Kyjova a Hodonína 

    

    

49   Sedláček Josef    

"Bohatá kytice šeříků" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1953, svou velikostí reprezentativní, 70 x 90 (90 x 110)  
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50   Bílek Alois   (1887-1961) 

"Česání ovoce - Personifikace úrody" ..................................................................................................................  379 000 Kč  
velký mimořádný galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, patrně ještě z pobytu ve Francii, naprosto mistrovsky 

zvládnutá hra světla a stínu, jedinečná nabídka reprezentativního obrazu s vysokou uměleckou hodnotou 

149,5 x 114 (170,5 x 136,5)  

 Jeden z nejkrásnějších figurálních obrazů v českém umění 20. století 
    

Bílek Alois  malíř a grafik, studoval architekturu na pražské technice, přestoupil na akademii, kde studoval u prof. Pirnera, 

poté žil a tvořil s Kupkou ve Francii, kde měl každý rok výstavy, zastoupen ve francouzských galeriích, v roce 1999 

proběhla rozsáhlá výstava jeho prací v Praze, z jeho díla se zachovalo málo prací (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

51   Sedláček Josef    

"Pohádková mořská scenérie" ......................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, velikostí, námětem i provedením vysoce reprezentativní 

107 x 140 (123 x 154)  
    

Sedláček Josef  podle majitele jde o malíře, který tvořil v oblasti Kyjova a Hodonína 

    

    

52   neurčeno    

"Ženský akt na mořské vlně" ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1949, 90 x 140 (98,5 x 149)  

    

    

53   Sedláček Josef    

"Pijácká scéna" ....................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 58,5 x 88,5 (72,5 x 101,5)  
    

Sedláček Josef  podle majitele jde o malíře, který tvořil v oblasti Kyjova a Hodonína 

    

    

54   Melka Jaroslav (Jaro)   (1895-) 

"Autoportrét - muž v tmavém baretu, s bílou lulkou a mourovanou kočkou" .......................................  4 500 Kč  
olej na plátně, nesignováno, vzadu autorský štítek a štítek z výstavy, mohlo by se jednat o obraz, který uvádí Toman ve svém 

Slovníku. Obraz byl v roce 1926 vystavován na Jarním saloně v Paříži, kde byl příznivě přijat kritikou, 80,5 x 62,5 (93,5 x 76,5)  
    

Melka Jaroslav (Jaro)  malíř, narozen v Praze, studia na pražské akademii, dále u Františka KUPKY v Paříži, v Paříži 

vystavoval i v Jarním Saloně, řada výstav po celé Evropě (Toman) 

    

    

55   nesignováno    

"Tango" ................................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, mistrovská kopie obrazu slavného autora Fernando Botera (kolumbijský malíř, narozen 1932,) druhá polovina 20.  

století, kvalita kopie je mimořádná, 90 x 60 (105 x 75)  

 Pro tuto aukci slevněno z 95 000 Kč 

    

    

56   nesignováno    

"Pohled na hrad Trosky přes skály Českého Ráje" ............................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, první polovina minulého století, 81 x 105,5 (97 x 117)  

    

    

57   Kopecký    

"Krajina se skálami - Pod ohništěm" ............................................................................................................................  800 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1923, vzadu informace o obrazu a razítko: Galerie Kopeckých v domácnosti, Praha 8, 

Bergerova 1115, 49,5 x 40 (58,5 x 48,5)  

    

    

58   Sedláček Josef    

"Stromy kolem potoka" ...................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 48 x 68,5 (65,5 x 86)  
    

Sedláček Josef  podle majitele jde o malíře, který tvořil v oblasti Kyjova a Hodonína 

    

    

59   Sedláček Josef    

"Statek na kraji lesa v zimě" .........................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 49 x 73 (67 x 88)  
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60   Polášek Viktor   (1911-1989) 

"Na pastvě" .........................................................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1941, 110 x 85 (130 x 105)  
    

Polášek Viktor  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Úsově u Mohelnice, studium na ŠUŘ v Brno u Dillingera, na AVU 

Praha u T. F. Šimona, Thieleho, Obrovského, člen SČUG HOLLAR, autor řady tisků, plakátů, známek, široký výčet 

literatury vztahující se k jeho tvorbě, řada výstav, uznání včetně čestného uznání města Vídně, zastoupen ve sbírkách 

Národní galerie v Praze a prakticky ve všech regionálních galeriích (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61-80 

 

61  Váza .......................................................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo hutní, kouřově šedé, druhá polovina minulého století, výška 31cm  

 Dnešní náklady na výrobu uměleckého hutního skla několikanásobně převyšují uvedené vyvolávací ceny  

    

    

62  Popelník ve tvaru čtyřlistého květu ........................................................................................................................  250 Kč  
sklo hutní bezbarvé čiré, růžové a modré, při horním okraji prohnuté dovnitř, Čechy, druhá polovina minulého století 

17 x 15, výška 7cm  

    

    

63   Váza .....................................................................................................................................................................................  350 Kč  
sklo hutní, lahvově zelené, po obvodu zdobené plastickými vlnami, Čechy, šedesátá léta minulého století, výška 20cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

    

    

64    Váza pro jeden květ .....................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo hutní, bezbarvé čiré, uprostřed zdobené motivem stékající kapky oranžově-šedého melírovaného skla, Čechy, šedesátá léta 

minulého století, výška 27,5cm  

    

    

65  Váza .......................................................................................................................................................................................  650 Kč  
sklo hutní, růžové a bezbarvé čiré, po obvodu zdobené asymetrickým diagonálním motivem vln, Čechy, šedesátá léta minulého 

století, výška 26cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

    

    

66  Mísa ve tvaru rostlinného listu .................................................................................................................................  750 Kč  
sklo hutní, zelené, Čechy, šedesátá až sedmdesátá léta minulého století, výška 8cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

    

    

67   Váza ve tvaru rozvíjejícího se květu .....................................................................................................................  750 Kč  
sklo hutní, čiré modré a oranžovohnědé, Čechy, sedmdesátá léta minulého století, výška 32cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

    

    

68   Miska ...................................................................................................................................................................................  250 Kč  
sklo hutní, zelené a bezbarvé čiré, zdobené plastickými čočkami, druhá polovina minulého století, výška 7cm, průměr 14cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

    

    

69  Váza .......................................................................................................................................................................................  650 Kč  
sklo hutní, fialové, modré a zelené, zdobené po obvodu plastickými vlnkami, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 25cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

    

    

70  Těžítko "Stromeček" .....................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo hutní, světle zelené, zdobené drobnými bublinkami, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 24cm  

    

    

71  Vázička.................................................................................................................................................................................  250 Kč  
sklo hutní fialové a hnědé, Čechy, šedesátá léta minulého století, výška 17cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

    

    

72   Váza .....................................................................................................................................................................................  350 Kč  
sklo hutní, hnědozelené, zdobené po obvodu žebrováním a stylizovanými vlnami, Čechy, sedmdesátá léta minulého století 

výška 25cm  
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 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

73   Miska ve tvaru trojúhelníku se zvlněným okrajem ........................................................................................  350 Kč  
sklo hutní, zelené a bezbarvé čiré, zdobené sítí malých bublinek, Čechy, konec minulého století, 22 x 21 x 26, výška 6,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

    

    

74   Mísa oválného tvaru na vysoké patce ...................................................................................................................  800 Kč  
sklo hutní růžovo - modré a bezbarvé čiré, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 14,5cm, délka 27,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

    

    

75   Mísa zdobená plastickými prohlubněmi ..............................................................................................................  550 Kč  
sklo hutní v barvě lila, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 8,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 

    

    

76   Mísa ve tvaru květu ......................................................................................................................................................  450 Kč  
sklo hutní, růžové, při okraji zdobené pásem skla bezbarvého, čirého, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 14cm  

    

    

77   Váza .....................................................................................................................................................................................  350 Kč  
sklo hutní, modré a v tónech barvy okrové až hnědé, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 23cm  

    

    

78  Miska - popelník ..............................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo hutní, žluté, zdobené rytým motivem otevřené knihy, dýmky a váčku na tabák, Čechy, druhá pol. minulého století, výška 8cm  

    

    

79   Miska téměř obdélníkového tvaru .........................................................................................................................  300 Kč  
sklo hutní růžové, oranžové a zelené, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 7cm, délka 17cm  

    

    

80   Vázička plochá na jeden květ ...................................................................................................................................  250 Kč  
sklo hutní, světle hnědé, zdobené fasetováním, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 17cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81-100 

 

81   Sedláček Josef    

"Dva pejsci" ...........................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, první polovina minulého století, 31 x 18 (38 x 25)  
    

Sedláček Josef  podle majitele jde o malíře, který tvořil v oblasti Kyjova a Hodonína 

    

    

82   Sedláček Josef    

"Pohádkové postavičky - Tři cibulky" ......................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, první polovina minulého století, 31,5 x 20 (39 x 27,5)  

    

    

83   Kašpar Ladislav Josef   (1915-1997) 

"Slunce nad Prahou - Exlibris L.J. Kaspar" .............................................................................................................  700 Kč  
litografie, signováno, druhá polovina minulého století, 19 x 12 (27 x 22,5)  
    

Kašpar Ladislav Josef  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Travniku v Bosně, studoval u profesora J. Konůpka na Státní 

grafické škole v Praze, u J. Bendy na UMPRUM v Praze a V. Nechleby na AVU v Praze, člen SČUG Hollar, externě 

vyučoval na Hollarově SOGŠ v Praze, od roku 1940 se věnoval tvorbě exlibris, řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

84   Holý Stanislav   (1943-1998) 

"Ženský dotek" ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kresba tuší a akvarel, signováno tužkou, datováno 1979, 13,5 x 9,5 (22,5 x 17,5)  
    

Holý Stanislav  grafik, kreslíř, karikaturista, studoval na VŠUP v Praze u profesora Hoffmeistera, věnoval se grafice, 

ilustraci, animovanému filmu, spolupracoval s televizí na pořadech pro děti (Slovník Chagall) 

    

    

85   Brunner Antonín   (1881-1958) 

"Studie mužů na koních" .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kresba tuší, signováno, přelom 19. a 20. století, 11 x 11,5 (26 x 21,5)  
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Brunner Antonín  malíř, grafik a restaurátor obrazů, narozen v Praze, žák prof. Lišky v Praze, v Paříži u profesorů 

Laurense a Simona, maloval podobiznu T. G. Masaryka, řada výstav u nás i ve Francii, v Paříži vystavoval v Saloně v roce 

1905 a 1906, mistr secesní kresby (široký text v Tomanovi) 

    

    

86   neurčeno    

"Pouliční lampa v noci" ......................................................................................................................................................  300 Kč  
litografie, signováno tužkou, autorský tisk, konec minulého století, 34 x 22,5 (36 x 25,5)  

    

    

87   Fučík Josef   (1890-1955) 

"Zřícenina hrádku v lese" ..................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 30 x 22 (37,5 x 29,5)  
    

Fučík Josef  malíř, pedagog, narozen v Bernarticích u Tábora, zemřel v Praze, studoval na AVU v Praze, byl členem 

Sdružení výtvarných umělců severočeských, s nimiž vystavoval, byl profesorem v Praze (Toman, Slovník Chagall, Lexicon 

of the CVA) 

    

    

88   Poláček B.V.    

"Sedící muž z Balkánu"....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo nahoře, první polovina minulého století, 27,5 x 22 (33,5 x 27)  

    

    

89   Kašpar Ladislav Josef   (1915-1997) 

"Starý kočár ve dvoře" ........................................................................................................................................................  700 Kč  
lept, signováno v desce i tužkou, kolem poloviny minulého století, 17,5 x 29,5 (31 x 42,5)  
    

Kašpar Ladislav Josef  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Travniku v Bosně, studoval u profesora J. Konůpka na Státní 

grafické škole v Praze, u J. Bendy na UMPRUM v Praze a V. Nechleby na AVU v Praze, člen SČUG Hollar, externě 

vyučoval na Hollarově SOGŠ v Praze, od roku 1940 se věnoval tvorbě exlibris, řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

90   Moravec Alois   (1899-1987) 

"Hudebníci - PF 1967" ........................................................................................................................................................  400 Kč  
dřevoryt kolorovaný akvarelem, signováno tužkou, 16 x 23,5 (34,5 x 40,5)  
    

Moravec Alois  skvělý malíř a grafik, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické 

speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, více než padesát výstav, medaile na světové 

výstavě v Paříži 1937, zasloužilý umělec, výroční cena AKADEMIE VĚD, velká řada výstav, jen literatura o tomto 

významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

91   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 

"Při podmítce" .....................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
grafika, signováno vpravo dole, datováno 1959, 38,5 x 48,5 (54 x 62,5)  
    

Sedláček Vojtěch  ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, působil jako 

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

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

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

    

    

92   monogramista J.F.S.    

"Krajina" ...................................................................................................................................................................................  550 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno monogramem J.F.S., datováno 1950, nerámováno, 14,5 x 20  

    

    

93   Věšín Jaroslav   (1859-1915) 

"Hornooravský šohaj" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
originální perokresba, signováno, vzadu informace o díle, tato kresba byla v roce 1885 reprodukována ve Zlaté Praze, nerámováno, 

14 x 11  

 Pochází z pozůstalosti nakladatele J. Otty 
    

Věšín Jaroslav  malíř, narozen ve Vraném u Slaného, zemřel v Sofii v Bulharsku, žák pražské 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 knížete Ferdinanda I., obesílal výstavy v Praze, Mnichově, St. Louis, Lutychu aj., byl často 

vyznamenáván diplomy, medailemi a řády (Toman) 
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94   Věšín Jaroslav   (1859-1915) 

"Hornooravský sedlák" ....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
originální perokresba, signováno, vzadu informace o díle, tato kresba byla v roce 1885 reprodukována ve Zlaté Praze, nerámováno, 

13 x 11  

 Pochází z pozůstalosti nakladatele J. Otty 

    

    

95   Šimůnek Karel   (1869-1942) 

"Hrdlo láhve" .......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, přelom 19. a 20. století, název uprostřed pod kresbou, číslováno vpravo dole 31, mohlo by se 

jednat o předlohu ke knižní ilustraci, 29,5 x 20 (48 x 35)  
    

Šimůnek Karel  malíř, ilustrátor - akvarelista, žák pražské akademie u profesorů Brožíka a Pirnera, vynikl jako tvůrce 

plakátů a scénárista Národního divadla, pět let řídil Topičův salon, byl ilustrátorem a akvarelistou Maroldova typu, svým 

mistrovstvím v akvarelu se vyrovnal Maroldovi (Toman) 

    

    

96   Šimůnek Karel   (1869-1942) 

"Malenka" ..............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - lavírovaná kresba tuší a kvaš, signováno, datováno 1914, uprostřed pod kresbou uveden název knihy, 

ke které je tato ilustrace, vpravo dole číslováno 5, 30 x 19,5 (50,5 x 37)  

    

    

97   Šimůnek Karel   (1869-1942) 

"Ledová panna"......................................................................................................................................................................  700 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, počátek minulého století, uprostřed pod kresbou uveden název knihy, ke které je tato kresba, 

číslováno III., poškozeno, 30 x 20 (38 x 29)  

    

    

98   Loydolt Fridrich   (1908-1982) 

"Český lev" ...............................................................................................................................................................................  900 Kč  
akvarel, signováno monogramem F.L., datováno 1937, 23,5 x 12,5 (35 x 23)  
    

Loydolt Fridrich  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, portrétům, zátiším, zabýval se ilustrací, několik jeho obrazů se nacházelo v kapli v Uherském Hradišti, zastoupen 

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

    

    

99   Röhling Vladislav   (1878-1949) 

"Malostranské zákoutí s chrámem sv. Mikuláše" ................................................................................................  1 100 Kč  
barevný lept, signováno v desce i tužkou, dále opatřeno autorským razítkem, počátek minulého století, 30,5 x 19 (52 x 37,5)  
    

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

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

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

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

    

    

100   nesignováno    

"Náměstíčko v zimě" .........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
malba tuší a akvarel, první polovina minulého století, 20 x 27 (43,5 x 47,5)  

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 101-120 

 

101   Štursa Jan   (1880-1925) 

Plastika "Stojící ženský akt" .......................................................................................................................................  19 000 Kč  
bronz, signováno na dně podstavce ŠTURSA ORIG, počátek minulého století, výška 31cm  
    

Štursa Jan  sochař, profesor na akademii v Praze, žák J. V. MYSLBEKA, vynikající umělec evropského formátu, řádný 

člen České akademie věd a umění, člen Société NATIONALE des Beaux Arts v Paříži, člen dalších spolků ve Vídni 

a Mnichově, předseda SVU Mánes, široké zastoupení v Národní galerii, v roce 1918 dvojnásobným vítězem v soutěži 

o návrh na pomník Svatopluka Čecha, modely k pomníku začal dělat v roce 1920 (v Tomanovi 5 celostránkových sloupců) 

    

    

102  Plastika "Sedící žena s ležícím bažantem" ........................................................................................................  850 Kč  
porcelán bíle glazovaný, barevně ručně malovaný, značeno modře tištěnou značkou KORLENA, první polovina minulého století, 

výška 20cm  
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103  Plastika "Sedící chrt" .................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno tištěnou zelenou značkou a vtlačovanými čísly 9442, první polovina minulého století 

výška 9cm, délka 14cm  

    

    

104   Popelník - miska ...........................................................................................................................................................  150 Kč  
sklo hutní, tónované do světle fialové barvy, Čechy, šedesátá léta minulého století, výška 7,5cm  

    

    

105   Langer V.    

Plastika "Tančící krojovaný pár" ..................................................................................................................................  500 Kč  
řezba ve dřevě, signováno na podstavci, na spodní straně podstavce datováno 1942, výška 30cm, délka 29,6cm  

    

    

106   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Cukřenka a mléčenka z mocca souboru Nefertiti ....................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, při spodním okraji zdobený šedým stylizovaným rostlinným ornamentem a zlacením, značeno NEFERTITI 

- LOUČKY Czechoslovakia designed by Jaroslav Ježek, číslováno 32, barevná varianta dle návrhu z roku 1964, výška cukřenky 

11cm, mléčenky 9cm  

Souprava Nefertiti byla v roce 1967 oceněna CID (Czechoslovak Industrial Design.) V polovině šedesátých let bylo 

v Československu inspirovaném Velkou Británií založeno Středisko výtvarné kultury výroby, které  mimo jiné každoročně 

vybíralo výrobky z celého průmyslového odvětví pro ocenění CID, vystaveno koncem šedesátých let v Londýně 

v obchodním domě Selfridges na výstavě českého porcelánu 
    

Ježek Jaroslav  keramik, designér, 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 na světové výstavě Expo 58 v Bruselu velkou cenu 

za porcelánové plastiky Klisnička a Hřebečkové a na téže výstavě zlatou medaili za porcelánovou soupravu Elka  

(Slovník Chagall, wikipedia, http://www.sypka.cz/souprava-nefertiti-9-ks/a47/d10959/ ) 

    

    

107   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Cukřenka a dva šálky s podšálky z mocca souboru "Nefertiti" .......................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný při okraji zdobený zlatým šachovnicovým pásem, značeno NEFERTITI - LOUČKY Czechoslovakia 

designed by Jaroslav Ježek, dále značeno 8/T, barevná varianta dle návrhu z roku 1964, výška cukřenky 11cm, šálků 7cm, průměr 

podšálků 14cm  

    

    

108   Kabelka s krátkým uchem ....................................................................................................................................  1 000 Kč  
krokodýlí kůže, mosazná přezka, čtyřicátá léta minulého století, perfektní stav, 17 x 24  

    

    

109   Víceúčelová souprava ke stolování ...................................................................................................................  3 700 Kč  
sklo tenkostěnné, bezbarvé čiré, zdobené pískováním motivem ženské postavy, MOSER, čtyřicátá léta minulého století 

celkem 37 kusů 

set kompotový: 1+6 misek, mísa s rozměry 5,5 x 21cm, misky 3 x 11 cm, 

set plochých mís na moučníky: 1+6 kusů, 2 x 25cm, resp. 2 x 15cm,  

sety sklenic, jejich výšky: 

6x pivní, 13cm,  

6x na vodu, 10cm,  

5x vinné, 11,5cm,  

6x odlivka na alkohol, 7,5cm  

    

    

110   Plastika "Svatý Wolfgang" ...............................................................................................................................  16 000 Kč  
řezba ve dřevě, barevně polychromovaná a zlacená, Rakousko, přelom 18. a 19. století, nádherná sběratelská a muzeální položka, 

V ŘÍZENÍ NA VYHLÁŠENÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU, zakoupit může pouze občan České republiky trvale žijící na území ČR 

výška 33cm  

Svatý Wolfgang - Wolfgang z Regensburgu - žil přibližně v letech 924-994, byl arcibiskupem v Regensburgu (Řezně,) zasloužil se 

o vznik samostatné pražské diecéze, vyobrazován bývá s kostelem v ruce, sekerou, berlou nebo jako poustevník, svátek 31. října, 

patron Regensburgu, tesařů, lodníků, nemocných 

    

    

111  Miska odkládací .........................................................................................................................................................  1 400 Kč  
bronz stříbřený, elipsovitý tvar, dno zdobeno reliéfem dívky na koni, luxusní umělecký skvost, podle stylu se může jednat o okruh 

Horejce, 12 x 9,5  

    

    

112  Konvička a mléčenka ..................................................................................................................................................  500 Kč  
kamenina glazovaná v barvě slonové kosti, zdobená zlacením a tiskem barevných květů se stonky, značeno tištěnou značkou 

LOUIS XV U&C SARREGUEMINES, počátek minulého století, výška konvičky 11 cm, mléčenky 5 cm  
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113   Šálek ...............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevnou malbou větvičky s listy a růží, značeno modrými zkříženými meči pod polevou - 

MÍŠEŇ a vtlačovaným písmenem S, kolem roku 1810, výška 5cm, průměr 8cm  

    

    

114   Pohárek s ouškem .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo matované, zdobené ruční malbou barevného stylizovaného květinového motivu a bohatým zlacením, pravděpodobně Čechy, 

kolem roku 1900, výška 8,5cm, průměr 5,5cm  

    

    

115  Plastika "Španělská tanečnice Pepita de Oliva" .........................................................................................  1 000 Kč  
porcelán ručně barevně malovaný, neznačeno, Čechy, kolem roku 1850, Pepita de Oliva žila v letech 1830-1871, starší drobný 

oklep na okraji podstavce, výška 11,5cm  

"... Pepita de Oliva se v roce 1852 objevila v Německu, kde slavila velké úspěchy zejména ve Stuttgartu, Lipsku, Berlíně 

a Mnichově. O rok později vystupovala také ve Vídni, v Praze a Brně, a konečně roku 1857 i v Opavě. Při pobytu 

v Praze bydlela v renomovaném hotelu U Zlatého anděla na rozhraní Templové a Celetné ulice,  v místech, kde dříve 

stával oblíbený zájezdní hostinec Na nové hospodě, kde v roce 1787 velmi často trávil své volné chvíle Wolfgang 

Amadeus Mozart. V souvislosti s jejím pobytem v Čechách se objevily její porcelánové plastiky, které byly vyráběny 

v Klášterci nad Ohří. Dochovaly se ve sbírkách našich muzeí a galerií, například ve sbírce porcelánu a keramiky 

Moravské galerie v Brně, a s největší pravděpodobností po ní bylo pojmenováno i pepito, to znamená dvoubarevná 

(často černobílá) drobně kostičkovaná látka..." napsal Oldřich Kašpar v příspěvku Španělská hudba v Čechách druhé 

poloviny 19. století (http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=128&id_clanku=1605 )  

    

    

116   Dózička - lékovka ........................................................................................................................................................  200 Kč  
postříbřený kov, víčko zdobené malbou rostlin barevným emailem, po obvodu zdobené drobným rostlinným reliéfem, první čtvrtina 

minulého století, výška 2cm  

    

    

117  Dózička ..............................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený ruční malbou barevných květů a motýla, značeno tištěnou značkou ZSOLNAY HUNGARY, 

PÉCS (Pětikostelí,) HAND PAINTED, kolem poloviny minulého století, výška 6cm, 11 x 11cm  

    

    

118   Dóza v kovové montáži .............................................................................................................................................  500 Kč  
keramika barevně glazovaná, neznačeno, Čechy - Znojmo (?), první polovina minulého století, 13,5 x 20 x 12  

    

    

119   Miska a šest talířků ....................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným rostlinným tiskem a bohatým zlacením, značeno tištěnou značkou, patrně Německo, 

kolem poloviny minulého století, průměr misky 15,5cm, talířků 7,5cm  

    

    

120   Feretti    

Reliéf nástěnný "Na lovu" ...............................................................................................................................................  1 500 Kč  
sádra patinovaná na bronz, signováno, druhá polovina minulého století, 34,5 x 147  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 121-140 

 

121   Dvořák Miloslav   (1870-) 

"Mistr Jan Hus na hranici s éterickou postavou Krista" .................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vzadu, datováno 1913, vzadu nalepen posudek PhDr. Petra Holého z roku 1972, původní 

černý umělecký rám, 107 x 72 (115,5 x 81)  

V posudku se konstatuje: "Dílo je erudované, velkoryse malované a má nepochybně značnou výtvarnou hodnotu. 

Obraz je malován pod vlivem severských expresionistů, zejména Edvarda Muncha, po jeho pražské výstavě r. 1905, 

ovlivnil silně mladou generaci naších nejlepších malířů 

    

    

122   neurčeno    

"Štír" ........................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - olej a pískování na plátně, signováno značkou, nedatováno, dle majitele se jedná o malířku, která místo 

podpisu používala symbol stylizované opičky, zajímavá ukázka experimentální práce moderního umění, pouze na blind rámu , 

nabízeno za původní cenu, 55 x 55  

    

    

123   Rubáš    

"Chalupa s polem kvetoucích rudých máků" ........................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1925, původní poškozený rám, práce spadá do insitního umění, 36 x 53 (41 x 58)  
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124   Černý Václav   (1872-1947) 

"Kytice polních a lučních květů v malované váze" .............................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, původní rám zlaté barvy z doby, 47 x 39 (54 x 46)  
    

Černý Václav  malíř, studia na vídeňské akademii u profesora Bergra, před válkou žil ve Vídni, kde maloval hlavně pro 

kostely a divadla, za války byl čtyři roky v ruském zajetí, během této doby maloval obrazy s vojenskou tématikou 

a s náměty z ruského života, od roku 1920 žil a tvořil na Moravském Slovácku, motivy k tvorbě čerpal z lidového života, 

ale i z dějin a bible, v Tomanovi výčet výstav a významných obrazů (Toman) 

    

    

125   Urban Martin   (1951-1993) 

"Malířské zátiší" .................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1976, autorský rám, skvělá nabídka, 60 x 45 (64 x 50)  
    

Urban Martin  restaurátor, sochař, malíř, grafik, narozen v Praze, absolvent Akademie v Praze u Paderlíka  

(Slovník Chagall) 

    

    

126   Rolín Viktor   (1887-1942) 

"Zátiší s hroznovým vínem a broskvemi" ................................................................................................................  5 700 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno, kolem roku 1930, luxusní, široký zlacený rám francouzského typu, 

reprezentativní celek, mimořádná nabídka, 36 x 44,5 (50 x 59)  
    

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

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

    

    

127   Drha Josef   (1912-2009) 

"V polích" ...............................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1955, výborná práce významného autora Severní Moravy, 

vzadu štítek a razítko Komise, široký, velmi kvalitní umělecký rám, 25 x 44 (41,5 x 61)  
    

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

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

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

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

    

    

128   Drha Josef   (1912-2009) 

"Jaro pod zámkem" ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1954, další vynikající práce významného autora Severní 

Moravy, vzadu štítek s názvem, jedná se patrně o ostravský zámek, široký, velmi kvalitní umělecký rám, zaskleno 

26 x 36 (42 x 51)  

    

    

129   monogramista    

"Šlechtična s modrou draperií a perlami" ............................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu (resp. jemném plátně lepeném na lepence,) signováno monogramem, patrně St. M., přelom 

18. a 19. století, luxusní, široký zlacený rám vyžadující na několika místech drobnou povrchovou restauraci, obraz je v pořádku 

38 x 25 (52 x 39)  

    

    

130   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Bárky u ostrova s palmami" .....................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - pastel, kvaš, tempera, signováno monogramem J.Z., datováno 1962, vzadu věnování podepsané 

J. Zrzavým z roku 1963, komorní práce v luxusní adjustaci, ve výřezu 8 x 13 (32 x 43) 

 

Majitel konzultoval pravost s dr. Zeminou, který souhlasil s uvedením této skutečnosti  
    

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších 

českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči 

je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

131   Richards, Eoard of    

"Vodní mlýn" ........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská podmalba olejovou temperou na skle, signováno, datováno 1889, rámováno v původním zlaceném klasicistním rámu, 

který je na hodně místech poškozen, vlastní obraz je ve velmi dobrém stavu, zajímavá rarita, 42 x 32 (48 x 38)  
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132   Mezerová - Winterová Julie   (1893-1980) 

"Blatouchy" ...........................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, značeno značkou, nedatováno, podle majitele jde o Julii Mezerovou, velmi kvalitní práce, kvalitní soudobá adjusta-

ce, 24 x 32 (37,5 x 45,5)  
    

Mezerová - Winterová Julie  malířka, narozena v Úpici, studovala u profesorů E. Krostové, J. Schussera a J. Beneše 

na UMPRUM v Praze, byla členkou řady pařížských skupin, s nimiž vystavovala, zúčastňovala se rovněž výstav Kruhu 

výtvarných umělkyň v Praze, zastoupena ve sbírkách GHMP, Museum Jeu de Paume v Paříži, Národního muzea 

v Lucembursku a jinde (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

133   Arněv    

"Krajina se stromy a vodou" .........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, údajně signováno pod rámkem, má jít o ruského autora, nedatováno, 33 x 37,5 (41,5 x 45,5)  

    

    

134   Gutaljázy N. Gyula (?)    

"Na selském trhu" ............................................................................................................................................................  24 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, nedatováno, skvělá práce maďarského autora, pozdější, široký rám zlaté 

barvy, 20 x 33 (34 x 47)  

    

    

135   nesignováno    

"Panna Maria Pomocná s Ježíškem" .........................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na plechu, Čechy, resp. Bavorsko, 19. století, velmi kvalitní široký rám, na obraze jsou drobná poškození, k obrazu je 

OSVĚDČENÍ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, které platí jako povolení k vývozu 

33 x 26 (46 x 39)  

Panna Maria Pomocná - Ochránkyně života 

Our Lady, Help of Christians and Protector of Life 

Maria Hilf - Beschützerin des Lebens 

    

    

136   nesignováno    

"Život ve starém městě" ................................................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signum nenalezeno, patrně německý malíř, přelom 19. a 20. století, kvalitní 

černo-zlatý rám, výborná nabídka, 41,5 x 31,5 (55 x 45)  

    

    

137   Stehlík Jindřich   (1905-1991) 

"Kopcovitá česká krajina" .............................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kolem roku 1935, původní úzký černý rám, 35,5 x 50 (38,5 x 53)  
    

Stehlík Jindřich  malíř v Praze, studium na pražské akademii u O. Nejedlého, v jeho tvorbě převažovala krajinomalba, 

zachycoval také záběry denního života a pracovní náměty (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

138   Radimský Václav   (1867-1946) 

"Krajina s řekou a mostem" ..........................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovská kresba uhlem, akvarelem a kvaší, signováno, nedatováno, ve výřezu 21 x 30 (35 x 47)  
    

Radimský Václav  významný malíř impresionista, studia na pražské akademii, dále na akademii vídeňské, dlouho žil 

a tvořil ve Francii v Barbizonu a v pobřežní vesnici Giverny v Normandii, prošel školou barbizonských mistrů, takže 

zpočátku tvořil pod vlivem barbizonské školy, přihlásil se k MONETOVI, otci francouzského impresionismu, již od roku 

1892 vystavoval v Pařížském saloně, dále výstavy po celé Evropě, v Rouenu roku 1895 obdržel zlatou medaili, zlatou 

rovněž na světové výstavě v Paříži 1900, již v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Pařížském 

saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden 

z mála malířů, u kterého rostou ceny jeho obrazů, na aukcích v Praze šly v posledních letech některé jeho obrazy přes 

1 milion Kč (v Tomanovi 3 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

139   Vaic Josef   (1884-1961) 

"Dům U Rotta v Praze" ......................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno, kolem roku 1925, nádherný grafický list mistra leptů se staropražskými motivy, velmi kvalitní 

adjustace, ve výřezu 21 x 22 (32 x 33)  
    

Vaic Josef  významný malíř, grafik a kreslíř, narozen v Domažlicích, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. 

Neuhause, Haagu a Paříži, vydáván v Curychu, Paříži, Amsterodamu atd., vynikající malíř Prahy, jeho grafiky jsou 

propracovány až na úroveň fotografie, mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě 

evropských galerií, jeden z nejlepších našich i evropských grafiků (Toman, Slovník Chagall) 
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140   Tikal Václav   (1906-1965) 

"Hlad" .................................................................................................................................................................................  499 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno, datováno 1944, vzadu věnování dědovi současného majitele podepsané 

autorem, vzadu rovněž původní cedulka s názvem, obraz má vysokou uměleckou hodnotu, poškozený rám, obraz v pořádku 

20 x 35,5 (32 x 46,5)  

Mistrovské surrealistické dílo z výborného období autora. Kus masa v opuštěné krajině, do masa je vetnut jídelní příbor - 

nůž a vidlička, na kuse masa sedí velká moucha, vpravo jsou dvě ptačí péra zapíchnutá do kostky - patrně kousek chleba 
    

Tikal Václav  malíř, keramik, designér, narozen v Pteníně u Přeštic, zemřel v Praze, studoval u profesorů J. Obrovského 

a V. Nechleby na AVU v Praze, zaměřoval se na surrealistickou a veristickou malbu, řada výstav, široký výběr literatury 

o tomto umělci (Slovník Chagall 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 141-160 

 

141  Barometr nástěnný s teploměrem .........................................................................................................................  900 Kč  
přístroje jsou vloženy do bohatě řezané dřevěné montáže, teploměr rtuťový se stupnicí Celsia a Reomíra (Réaumura,) vše funkční, 

kolem roku 1890-1900, výška 39cm  

    

    

142   Sucharda Stanislav   (1866-1916) 

"Vrba z Kytice K.J. Erbena" ........................................................................................................................................  2 800 Kč  
litinová nástěnná reliéfní deska, signováno, lito v železárnách Komárovských, děláno pro členy Umělecké besedy v roce 1899, 

krásná sběratelská položka od jednoho z naších nejlepších sochařů, 60,5 x 16,5  
    

Sucharda Stanislav  sochař a medailér, otec Antonín sochař a řezbář v Nové Pace, bratr Vojtěch rovněž sochař a řezbář, 

oba bratři působili v Praze, Stanislav krátce studoval na vídeňské akademii, potom na umělecko průmyslové škole 

u Myslbeka, tvořil v různých materiálech - mramor, bronz, cín, dřevo, kost, ke stěžejním dílům patří pomník Františka 

Palackého, za jeho návrh obdržel v roce 1898 I. cenu, v Tomanovi věnován tomuto umělci jeden a půl odstavce s dlouhým 

výčtem realizovaných děl, ve výčtu je uveden i reliéf s pohádkovým motivem Vrba… (Toman) 

    

    

143  "Hlava koně s uzdou"..............................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská práce z pleteného proutí, vhodné k zavěšení na stěnu i k postavení na stůl, krásná ukázka umění starých košíkářů, 

Tyrolsko, 19. století, umělecká rarita, výška 36,5cm, šířka 32cm  

    

    

144   Mísa servírovací čtvercová .....................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bílý, zdobený modrým cibulovým dekorem, značeno modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ, kolem roku 1925, výborný 

stav, výška 6,5cm, půdorys 18 x 18  

    

    

145   Souprava dezertních talířků šestiosobní ........................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán bílý zdobený modrým cibulovým dekorem a prostřihovanými okraji, značeno modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ, první 

polovina minulého století, výborný stav, vysoce reprezentativní, průměr 21cm  

    

    

146   Mísa plytká, elipsovitá ..............................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bílý, zdobený modrým cibulovým dekorem, značeno modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ, první polovina minulého 

století, výborný stav, výška 4,5cm, délka 26,5cm, šířka 18,5cm  

    

    

147   Terina s poklopem ....................................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán bílý, zdobený modrým cibulovým dekorem, značeno modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ, minulé století, velmi dobrý 

stav, výška 24cm, délka 33cm, hloubka 22cm  

    

    

148   Pohár - miska na noze na servírování zmrzliny, kompotu apod. .......................................................  1 100 Kč  
sklo poháru je lité a broušené, horní část - culpa zdobena osmi medailony, v nichž je sklo bezbarvé čiré přejímané fialovým, 

v medailonech jsou řezané symboly lásky, věrnosti, přátelství, štěstí atd. a německé nápisy, výška 15cm, horní průměr 13,5cm  
    

    

149  Pohárek - miska na noze ............................................................................................................................................  500 Kč  
sklo alabastrové, broušené, se zlacenými okraji, vše ve stylu biedermeier, Čechy, kolem roku 1840, krásný sběratelský kus 

výška 9,5cm, horní průměr 7,5cm  
    

    

150  Mísa velká ..................................................................................................................................................................  17 000 Kč  
stříbro bohatě zdobené prořezáváním, značeno německou puncovní značkou, přepuncováno puncovní značkou platnou pro naše 

území od roku 1920, luxusní, funkční i investiční kus, velmi dobrý stav, ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 1098,00g 

výška 12 cm, průměr 33 cm  OBSAH 
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151   Souprava likérová šestiosobní ............................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo bezbarvé čiré, částečně přejímané rubínovým, broušené a řezané, vše v čistém slohu ARTDEKO, Čechy, kolem roku 1925, 

na jedné odlivce oklep, jinak velmi dobrý stav, v sestavě: karafa se zabrušovanou zátkou a šest odlivek na silných nožkách 

výška karafy 23,5cm, odlivek 6,5cm  

    

    

152   Plastika "Dívka s kloboukem" ...........................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, značeno modrým žezlem pod polevou - KPM Berlín, Německo, 19. století, drobná poškození předmětů v ruce 

výška 15cm  

    

    

153  Plastika "Oslík" ............................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán bílý, značeno NYMPHENBURG, kolem roku 1920, oklep na přehozu na hřbetě oslíka, jinak velmi dobrý stav 

výška 12cm  

    

    

154   Plastika "Kamzík" ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý, značeno NYMPHENBURG, 19. století, poškození růžků a špiček uší, výška 13cm  

    

    

155   Čajová panenka "Dáma v ARTDEKO oblečení" ........................................................................................  900 Kč  
porcelán malovaný, sukně textilní, kolem roku 1920, tyto tzv. čajové panenky se pořizovaly na přiklopení šálku s čajem, aby se 

udržel čaj teplý, sběratelský i muzeální kus, výška 27cm, porcelánová část 9cm  

    

    

156   Luxusní kniha "Kniha o císaři" ........................................................................................................................  3 500 Kč  
28 heliogravurních uměleckých příloh, 3 barevné umělecké listy a 100 celostránkových uměleckých reprodukcí, vydáno nákladem 

Maxe Herziga ve Vídni a Lipsku, tato kniha je v češtině, je vázaná v bohatě zdobené bílé kůži, kolem roku 1900, pouzdro na knihu 

je silně poškozeno, samotná kniha je v dobrém stavu 

45 x 37, hmotnost cca 9 kg  

    

    

157  Vázička Gallé, původní ...........................................................................................................................................  4 500 Kč  
sklo vrstvené v různých odstínech fialové barvy, broušené a řezané bohatým florálním motivem, signováno Gallé, počátek minulého 

století, nejedná se o kopii, skvělá sběratelská maličkost, výška 8,5cm  

    

    

158   Vázička .............................................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo jantarové barvy broušené do 2x osmi vertikálních ploch tzv. papežským brusem, neznačeno, MOSER, kolem roku 1935 

výška 10cm, průměr 11cm  

    

    

159   Talířek - podšálek .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán, zdobeno uprostřed ruční malbou emailem s hlavou římského vojáka ve zlatém kruhu a další luxusní ruční malbou, 

značeno, patrně Francie nebo Rusko, 19. století, průměr 12cm  

    

    

160    Luxusní souprava na podávání alkoholických koktejlů po golfu ......................................................  3 900 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené figurální malbou barevnými emaily, na šejkru a skleničkách je malířem "odvyprávěn" příběh, 

ARTDEKO, kolem roku 1930, velmi dobrý stav, sbírkové i funkční, pro golfisty "nepostradatelné" 

v sestavě: šejkr a osm skleniček 

výška šejkru 30cm, skleniček 7,5cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 161-180 

 

161   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Žně" .....................................................................................................................................................................................  22 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 46 x 70 (59 x 83)  
    

Mervart Augustin  významný moravský malíř krajinář, narodil se v Krásně nad Bečvou, studoval sochařství u profesora 

F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se 

účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, 

včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

162   Drápal Vladimír   (1921-) 

"Býk" ........................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
barevný pastel, signováno, datováno 2009,adjustováno v plátěné paspartě, zaskleno, 21,5 x 31 (35 x 42,5)  
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Drápal Vladimír  malíř, grafik, sochař, keramik, narozen v Tvarožné u Brna, studoval na ŠUŘ v Brně a VŠUP v Praze, 

byl docentem na katedře věd o umění na FF MU v Brně (1974-1982), řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

163   Drápal Vladimír   (1921-) 

"Studie postav" ....................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kresba barevnými pastelkami, signováno, datováno 2010, 21 x 36 (25,5 x 52,5)  

    

    

164   Drápal Vladimír   (1921-) 

"Skupinka postav"..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevný pastel, signováno, datováno 2010, volný list, 20 x 29,5  

    

    

165   Kotík Jan   (1916-2002) 

"Zátiší se sklenicí zavařeniny a košíkem ovoce" ...................................................................................................  2 500 Kč  
kresba uhlem, signováno, datováno 30. září 1934, 25 x 32 (41 x 47)  
    

Kotík Jan  malíř, kreslíř, grafik, pedagog, věnoval se rovněž užitému 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 Paříži 

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

1970 žil 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) 

    

    

166   Kotík Jan   (1916-2002) 

"Krajina" ................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika - lavírovaná kresba tuší, akvarel, kvaš, signováno, první polovina minulého století, 20 x 28 (36 x 41,5)  

    

    

167   Kotík Jan   (1916-2002) 

"Holub a slepička" ..............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, první polovina minulého století, 20,5 x 28 (36 x 41,5)  

    

    

168   Urban Vladislav   (1937-) 

"Transparence" ...................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně fixovaném na lepence, signováno, datováno 2012, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem, 52,5 x 35 (63,5 x 46)  
    

Urban Vladislav  sklářský výtvarník a designér, šperkař, narozen v Plzni, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově 

a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného 

a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 

    

    

169   Urban Vladislav   (1937-) 

"Úděl Chárona" ...................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem V.U., datováno 2012, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem, 33 x 22 (44,5 x 33,5)  

    

    

170   Urban Vladislav   (1937-) 

"K modré planetě" .............................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na plátně fixovaném na lepence, signováno monogramem V.U., datováno 2000, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 

34 x 26 (47 x 39)  

    

    

171   Vojtek Antonín   (1934-) 

"Čekání" .................................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2005, vzadu autorský štítek, 70 x 60 (72,5 x 62,5)  
    

Vojtek Antonín  malíř, grafik, galerista, narozen v Horních Bojanovicích, studoval na PedF UJEP v Brně, výtvarně se 

vzdělával soukromě, řada výstav (Slovník Chagall) 
    

    

172   Roubalík Bohumír   (1845-1928) 

"Portrét ženy v červené blůzce" ................................................................................................................................  28 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, datováno římskými číslicemi, čteno jako 1904, jde o práci skvělého českého malíře 

generace Národního divadla, naprosto unikátní široký galerijní rám francouzského typu, výjimečně skvělá nabídka 

47 x 37 (69,5 x 59,5)  

 Samotný rám hodnotíme částkou 20 000 Kč 

Roubalík Bohumír  malíř generace Národního divadla, studia na pražské akademii u Lhoty, Roma, žák ateliéru Trenkwalda a 

Sweertse, studijní a pracovní pobyty v zahraničí (Toman) 
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173   Kačírek Vlastimil   (1895-1970) 

"Postavy na břehu rybníka" ..........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, nesignováno, vzadu uvedeno jméno autora a název místa s datem: Jevany 21. září 1937, 25 x 33 (32 x 40)  
    

Kačírek Vlastimil  malíř, narodil se v Pavlovci v Jugoslávii, studoval v Jugoslávii a v Praze, byl členem Výtvarné družiny 

v Praze a obesílal její výstavy, uspořádal výstavy v Jugoslávii, kde nějakou dobu žil, usadil se v Jevanech, kde v létě 1934 

vystavoval spolu se svou ženou, malířkou Jožkou Kačírkovou - Ježkovou (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

174   Jaroš Petr   (1859-1929) 

"Rybník u lesa" .......................................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1914, 33,5 x 42,5 (42 x 52,5)  
    

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

a Drážďanech (Toman, THIEME BECKER) 

    

    

175   neurčeno    

"Pastva v horách" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 52,5 x 63,5 (67,5 x 77,5)  

    

    

176   Kubík Kamil   (1930-2011) 

"Central Park - New York" ...........................................................................................................................................  2 000 Kč  
barevná serigrafie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 35 x 44,5 (57 x 65,5)  
    

Kubík Kamil  narozen v Olomouci, zemřel v New Jersey, studoval v Praze, v roce 1948 emigroval, žil v Německu, Anglii 

i v Austrálii, nakonec se usadil v New Yorku, ve Spojených Státech byl uznávaným umělcem, známé jsou např. jeho 

oficiální vánoční pohlednice Bílého domu z let 1991 a 1992, jeho obrazy mimo jiné vlastní bývalý americký prezident 

George Bush, realitní magnát Donald Trump, někdejší starosta New Yorku Rudolph Givliani, monacký kníže Rainer, 

britská královna Alžběta II. a mnoho dalších významných osobností 

    

    

177   Minařík Josef Mathias   (1939-) 

"Podzimní krajina" ............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, 47 x 55 (65 x 75)  
    

Minařík Josef Mathias  malíř, narozen v Ronově nad Doubravou, studoval výtvarnou výchovu u profesorů C. Boudy 

a M. Salcmana na PedF v Hradci Králové, věnuje se poeticky laděné krajinomalbě a intimním přírodním motivům, od roku 

1997 působí jako galerista a spolumajitel Galerie D - Mathias v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

178   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Námořnické zátiší" ...........................................................................................................................................................  2 000 Kč  
dřevoryt, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 18 x 38 (37 x 55,5)  
    

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 

v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, sáhodlouhý výčet výstav v Lexiconu, řada 

publikací o tomto umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, 

Německu, Dánsku, vynikající český umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

179   Neprakta - Winter Jiří   (1924-2011) 

"Adam a Eva - Pf 1987" ...................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kresba tuší, signováno, 29 x 15 (46 x 32)  
    

Neprakta - Winter Jiří  vynikající český malíř a kreslíř, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku 

stojí, že u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení 

jsou vždy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinessově knize rekordů se 

svými 35 000 kreslenými vtipy 

 

V prosinci 2004, v roce dožitých osmdesátin Jiřího Wintera, uspořádala naše společnost prodejní výstavu kreseb dodaných 

přímo autorem. Všechny vystavované exponáty jsou vyobrazeny v katalogu Nepraktových kreseb z prosince 2004 

    

    

180   Rolín Viktor   (1887-1942) 

"Krajina před bouří" .....................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, první polovina minulého století, lehce poškozený rám, 40 x 50 (57,5 x 68)  
    

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

Sambergera, zastoupen v řadě významných sbírek, zemřel v koncentračním táboře v Mauthausenu (Toman) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 181-200 

 

181   Reklamní dóza na kakao ODE ..............................................................................................................................  300 Kč  
plech ve tvaru kvádru, na bočních stěnách i na víčku obrázky plachetnic plujících pod vlajkou ODE, kolem roku 1900, stav 

přiměřený stáří, sběratelská položka, výška 32cm, základna 18,5 x 18,5  

    

    

182   Souprava likérová tzv. opilá ................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré, zdobené žlutými puntíky, vše ve stylu ARTDEKO, v sestavě: karafa se zátkou a osm odlivek, které se dají postavit jen 

prázdné, výška karafy 16cm, šířka 15cm, hloubka 8cm, výška odlivek cca 6,5cm  

    

    

183  Souprava likérová, přátelská ..................................................................................................................................  900 Kč  
sklo světle modré, ARTDEKO, kolem roku 1935, v sestavě: karafa se zátkou a dvě odlivky, výška karafy 21cm, odlivek 6cm  

    

    

184   Šálek s podšálkem a dezertním talířkem ...........................................................................................................  300 Kč  
porcelán bílý, zdobený pásem barvy lila a zlacením, značeno BAVARIA, kolem roku 1965, výška šálku 6cm 

průměr podšálku 15cm, dezertního talířku 20cm  

    

    

185   Šálek s podšálkem .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, zdobený zeleným měditiskem motivem hradu na podšálku a postavami před hradní bránou na šálku, značeno 

vtlačovanou značkou PRAG, Praha kolem roku 1850, velmi dobrý stav, krásná sběratelská, muzeální i funkční položka 

výška šálku 7cm, průměr podšálku 14cm  

    

    

186   Šálek s podšálkem .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, zdobený zeleným měditiskem motivem kláštera na podšálku a horského sídla na šálku, značeno vtlačovanou značkou 

PRAG, Praha kolem roku 1850, velmi dobrý stav, krásná sběratelská, muzeální i funkční položka 

výška šálku 7cm, průměr podšálku 14cm  

    

    

187   Šálek s podšálkem a dezertním talířkem ...........................................................................................................  250 Kč  
porcelán bílý, zdobený světle modrými soustřednými kruhy a zlacením, značeno ARZBERG BAVARIA, kolem poloviny minulého 

století, velmi dobrý stav, výška šálku 6cm, průměr 11cm, průměr podšálku 16cm, dezertního talířku 20cm  

    

    

188   Konvice na čaj...............................................................................................................................................................  600 Kč  
alpaka silně stříbřená, zdobená rytým květinovým dekorem, značeno WILCOX SILVER PLATE CO., QUADRUPLE PLATE, 

MERIDEN.CONN, vtlačené číslo 5365, Meriden, Connecticut, luxusní provedení, USA kolem roku 1900, výborný stav 

výška 23cm  

    

    

189   Luxusní kabelka ........................................................................................................................................................  1 600 Kč  
krokodýlí kůže tmavě hnědá, uvnitř kůže semišová, uvnitř dvě velké a dvě malé přihrádky, značeno KIM'S, stav velmi dobrý až 

výborný, rozměr z čelního pohledu 17 x 24  

    

    

190   Kryštůfek Jiří   (1932-) 

Plastika "Personifikace hudby - Stojící dívka s houslemi" ...........................................................................  10 000 Kč  
bronz patinovaný žlutozelenou barvou, signováno, skvělá sochařská práce, bylo odlito 10 kusů jako ceny na hudební festival 

Pražský podzim. Sochu odléval umělecký slévač Karel Viktorin. Podle majitelky stálo jedno odlití 5 000 Kč, výška 34cm  

 Tento hudební festival Pražský podzim se konal 23 let, poslední v roce 2008 
    

Kryštůfek Jiří  sochař, pedagog, narozen v Praze, studoval u profesora J. Laudy na AVU v Praze, od roku 1969 byl 

aspirantem u Karla Lidického, od roku 1972 vedl speciálku reliéfu a medaile na AVU v Praze, 1982 získal docenturu 

(Slovník Chagall) 

    

    

191   Luxusní šálek s podšálkem ......................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán, povrch kobalt a bohaté zlacení i uvnitř šálku, ručně malováno, značeno ATELIERKUNST SMM, HANDGEMALT, 

ateliérová práce, Německo, kolem roku 1960, velmi dobrý stav, výška šálku 4,5cm, průměr 7cm, průměr podšálku 11cm  

    

    

192   Luxusní šálek s podšálkem ......................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán, povrch kobalt a bohaté zlacení i uvnitř šálku, ručně malováno, značeno ATELIERKUNST SMM, HANDGEMALT, 

ateliérová práce, Německo, kolem roku 1960, velmi dobrý stav, výška šálku 4,5cm, průměr 7cm, průměr podšálku 11cm  
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193   Luxusní šálek s podšálkem ......................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán, povrch kobalt a bohaté zlacení i uvnitř šálku, ručně malováno, značeno ATELIERKUNST SMM, HANDGEMALT, 

ateliérová práce, Německo, kolem roku 1960, velmi dobrý stav, výška šálku 4,5cm, průměr 7cm, průměr podšálku 11cm  

    

    

194   Šálek s podšálkem ........................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán zdobený zlacením a květinovým dekorem, značeno PIRKENHAMMER, Čechy, kolem roku 1960, výborný stav, sbírkový 

kus, výška šálku 5cm, průměr 6cm, průměr podšálku 11,5cm  

    

    

195   Šálek s podšálkem ........................................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bílý, bohatě zdobený motivem růží a zlacením, značeno ROSENTHAL, kolem poloviny minulého století 

výška šálku 3,5cm, průměr 6cm, průměr podšálku 10,5cm  

    

    

196   Dóza s víkem ...............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
vyrobeno z kosti a rohoviny, bohatě zdobeno rytím a malbou převážně s figurálními motivy, na spodní části je rytý a malovaný 

hrad, na horní chlapec s dívkou a květiny, po obvodu je osm převážně figurálních miniatur, minulé století 

výška 3,5cm, šířka 6cm, hloubka 5,5cm  

    

    

197   Popelník reklamní .......................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo barvy jantarové s reklamou 20th CENTURY FOX, drobný oklep, výška 4cm, délka 12,5cm, šířka 8cm  

    

    

198   Dóza s víkem ..................................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán bílý, zdobený ruční malbou květinovým dekorem a zlacením, signováno CŽ (nebo ČZ,) datováno 1934, elipsovitý tvar, 

velmi dobrý stav, skvělá nabídka, výška 5cm, šířka 13cm, hloubka 11cm  

    

    

199   Souprava kávová ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán růžový, zdobený stříbrnou linkou, značeno MZ - Stará Role, Čechy, původní výroba kolem poloviny minulého století, 

velmi dobrý stav, v sestavě: cukřenka s víčkem, šest šálků s podšálky 

výška cukřenky 10cm, průměr 9,5cm, výška šálku 4cm, průměr 6,5cm  

    

    

200  Toaletní přenosná dámská skříňka ...................................................................................................................  1 800 Kč  
dřevo s povrchovou úpravou černým čínským lakem, zdobené ruční malbou, po otevření je k dispozici zrcadlo, kartáč na vlasy, 

hřeben, kazety na šperky a líčidla atd., značeno MYNGHEI VIETNAM B-M, kolem roku 1960, dobrý stav 

v zavřeném stavu výška 11cm, délka 39cm, hloubka 29cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 201-220 

 

201   nesignováno    

"Vítání válečné lodi" ......................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, přelom 19. a 20. století, kvalitní práce v široké černé holandské liště, svou velikostí 

reprezentativní, 101 x 76 (124 x 100)  

    

    

202   Balíček Karel   (1904-1985) 

"Letní potok v lese"............................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1928, velmi hodnotný, svou velikostí reprezentativní obraz české 

krajinářské školy, vznikl patrně při pobytu u Gustava Macouna v Kameničkách, obraz je v dobrém stavu, 80 x 100 (96 x 116)  

 Na širokém rámu z doby jsou oklepy 
    

Balíček Karel  malíř, skvělý krajinář, narozen v Chrasti u Chrudimi, na náměstí ve Svratce vlastnil dům čp.23, kde žil 

a měl i ateliér, působil jako odborný učitel, v letech 1947-1961 byl ředitelem základní školy ve Svratce, soukromě studoval 

u prof. Ferd. Pochobradského, několik let maloval u Gustava Macouna v Kameničkách, patřil do malířské kolonie, která 

malovala Českomoravskou Vysočinu, procestoval Německo, Jugoslávii, Slovensko, Maďarsko, vystavoval od roku 1931, 

v letech 1936-56 se zúčastnil 25 výstav, z toho bylo 6 souborných, zapsán mezi výtvarnými umělci na webových stránkách 

Svratky (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web.svratka.cz) 

    

    

203   Dědina Jan   (1870-1955) 

"Zátiší s loveckou puškou, zajícem a svazkem cibule"....................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, vzadu autorův text o pravosti, hodnotná práce vynikajícího malíře 

srovnatelného s Maroldem, v dolní části rovná trhlina, asi 4cm, lehce restaurovatelná, obrazu by prospělo vyčištění 

90 x 70 (105 x 85)  

 Lovecké zátiší od Dědiny je sběratelským skvostem 
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Dědina Jan  významný český malíř, studia u profesora Františka Ženíška a Josefa Myslbeka, na akademii u profesora 

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

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

ocenění a vyznamenání (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

204   Ondříček Otokar    

"Jízda králů z Vlčnova" ...................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, nedatováno, vlevo dole se nachází název obrazu, vpravo dole text "DLE ÚPRKY ONDŘÍČEK 

OTOKAR", 90 x 71 (101 x 83)  

    

    

205   Réon    

"Hlava Mefista" ................................................................................................................................................................  15 500 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1694 (malíř tvrdí, že žije v 17. století - obraz byl tedy malován 1994), výborná 

práce extravagantního malíře, který v devadesátých letech velmi rozvířil trh s uměním, v obraze je věnování Ireně 

80 x 60 (92,5 x 73)  

 Odpovídající kvalitní rám, výborná nabídka 
    

Réon  prezentace jeho bohatého díla se nachází v MAGICKÉ JESKYNI na http://www.reon.cz/vstup.htm 

    

    

206   Poš Jaroslav   (1894-1970) 

"Zátiší s bažanty"................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo nahoře, datováno 1927, další ze série výtečných loveckých zátiší od skvělého 

malíře, reprezentativní práce, obrazu by prospělo drobné restaurování, skvělá nabídka, 71 x 57,5 (85 x 73)  
    

Poš Jaroslav  malíř, pedagog, galerista, studoval na pražské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, v roce 1924 

studijně pobýval u malíře Colarossiho v Paříži, později sám provozoval malířskou školu, významný malíř první poloviny 

20. století (široký text v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

207   Koutný Josef   (1905-) 

"Zátiší s bažanty a zelenou drapérií" ........................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, klem roku 1935, původně luxusní rám francouzského typu vyžaduje opravu 

(chybějící části jednoho rohu jsou k dispozici), obraz v dobrém stavu, 64 x 47 (86 x 70)  

 Tento obraz uzavírá skvělou kolekci loveckých zátiší 
    

Koutný Josef  architekt, malíř, narozen v Praze, studoval ČVUT v Praze, portrétní malbu u S. Svobody  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

208   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) 

"Struktury" ........................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská rozmývaná tuš, signováno tužkou, nedatováno, luxusní náročná umělecká adjustace, velmi působivý celek,  

ve výřezu 36 x 23 (82 x 64)  
    

Případný kupec si může dohodnout lhůtu na konzultaci se svým znalcem  

 

Toyen - Čermínová Marie  malířka, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříži, členka 

Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 

vystavovala se Štýrským v Paříži, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany 

a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo 

zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, 

představitelka surrealismu v celoevropském měřítku (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

209   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Benátské zátiší" ..............................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovská barevná litografie z roku 1961, nesignováno, práce Jana Zrzavého, vzácný zkušební tisk, skvělá litografie v modré, 

růžové, fialové, hnědé a zelené barvě, velmi vzácné, v soupise profesora Františka Dvořáka pod číslem 30 

ve výřezu 34 x 50 (59 x 72)  
    

 Majitel konzultoval pravost s dr. Zeminou, tento dal souhlas se zveřejněním této skutečnosti 

 

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších 

českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči 

je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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210   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Lodičky a Slunce"..........................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovský pastel, signováno monogramem J.Z., nedatováno, mimořádně luxusní adjustace, skvělý působivý celek,  

ve výřezu 15 x 21 (50 x 55)  
  

 Případný kupec si může dohodnout lhůtu na konzultaci se svým znalcem 

    

    

211   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Růže" ...................................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní malba (olej, zlatá barva, tempera, akryl ?) na plátně, signováno vzadu, datováno 2008, práce skvělého malíře, 

dosahujícího vysokých cen, napnuto na blind rámu, nerámováno, skvělá nabídka pro sběratele moderního umění, 110 x 85  
    

Špaňhel Jakub  malíř, narozen v Karviné, studoval na SUPŠ v Ostravě, dále v ateliéru vizuální komunikace u J. Davida 

a ateliéru intermediální tvorby u M. Knížáka na AVU v Praze, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

212   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Ženský poloakt ve zlaté barvě" ...............................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera, zlatá barva na plátně, signováno vzadu, datováno 2003, velká reprezentativní práce skvělého 

malíře, dosahujícího vysokých cen, napnuto na blind rámu, nerámováno, výtečná nabídka pro sběratele moderního umění, 160 x 50  

    

    

213   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Zlatovláska" .....................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní malba na plátně - olej, zlatá barva, tempera, akryl, signováno vzadu, datováno 2003, velká reprezentativní 

práce skvělého malíře, dosahujícího vysokých cen, napnuto na blind rámu, nerámováno, 150 x 60  

 Výtečná nabídka pro sběratele moderního umění 

    

    

214   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Poloakt plavovlásky" ...................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní malba na plátně - olej, zlatá barva, tempera, akryl(?,) signováno vzadu, datováno 2003, velká reprezentativní 

práce skvělého malíře, dosahujícího vysokých cen, napnuto na blind rámu, nerámováno, 150 x 55  

 Výtečná nabídka pro sběratele moderního umění 

    

    

215   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Lustr" ..................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní malba na plátně - olej, zlatá barva, tempera, akryl(?,) signováno vzadu, datováno 2009, práce skvělého malíře, 

dosahujícího vysokých cen, napnuto na blind rámu, nerámováno, 70 x 50  

 Výtečná nabídka pro sběratele moderního umění 

    

    

216   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Benzina" ............................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní malba (olej, zlatá barva, tempera, akryl ?) na plátně, signováno vzadu, datováno 2009, práce skvělého malíře, 

dosahujícího vysokých cen, napnuto na blind rámu, nerámováno, výtečná nabídka pro sběratele moderního umění, 50 x 70  

    

    

217   Sozanský Jiří   (1946-) 

"Incident" ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní velký reprezentativní grafický list, signováno, datováno 1989, autorský tisk, kvalitní adjustace, na trhu v této 

kvalitě vzácné, ve výřezu 67 x 51 (87 x 68,5)  
    

Sozanský Jiří  malíř, sochař, grafik, tvůrce objektů a instalací, narozen v Praze, studoval u profesora F. Jiroudka na AVU 

v Praze, je mnohostranně zaměřeným výtvarníkem, množství výstav a realizací, zastoupen v řadě světových i našich galerií 

včetně Národní galerie Praha (Slovník Chagall) 

    

    

218   Sozanský Jiří   (1946-) 

Z cyklu "Běsi" I ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní velký reprezentativní grafický list, signováno, datováno 1999, číslováno 1/50, nabídka prvního otisku 

z padesáti je raritou, kvalitní adjustace, ve výřezu 67 x 52 (87 x 68,5)  

    

    

219   Sozanský Jiří   (1946-) 

Z cyklu "Běsi" II ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní velký reprezentativní grafický list, signováno, datováno 1999, číslováno 1/50, nabídka prvního otisku 

z padesáti je raritou, kvalitní adjustace, ve výřezu 67 x 52 (87 x 68,5)  
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220   Sozanský Jiří   (1946-) 

Z cyklu "Běsi" III ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní velký reprezentativní grafický list, signováno, datováno 1999, číslováno 1/50, nabídka prvního otisku 

z padesáti je raritou, kvalitní adjustace, ve výřezu 52 x 67 (72 x 83,5)  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 221-240 

 

221   Švarc J.    

"Východ slunce v zimní krajině" ..............................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1906, skvělá krajinářská práce českého autora v duchu barbizonské školy, 

mimořádná nabídka, 45 x 71 (52 x 78)  

    

    

222   Kubík - Kdolská Věra   (1946-) 

"Světlo v lese s potokem a můstkem" ......................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno KUBÍK, nedatováno, velmi kvalitní práce krajinářské školy, vzadu razítko malířky 

s názvem "Ráno v lese", kvalitní odpovídající rám, 70 x 50 (83 x 63)  
    

Kubík - Kdolská Věra  malířka, studovala Střední výtvarnou školu v Olomouci, od roku 1970 byla žačkou 

K. Svolinského, dále se vzdělávala soukromě u A. Procházky, realizovala řadu vitráží autorů Svolinského, Jíry a Jiřičky, 

ve vlastní tvorbě se věnuje především malbě pražských zákoutí, kytic a krajin, je členkou výboru Sdružení výtvarníků ČR 

(Slovník Chagall) 

    

    

223   Zámečník Zdeněk   (1949-) 

"Dvojitý půlakt" ..................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský akryl na plátně, signováno, vzadu signováno znovu, datováno 2010, 50 x 70 (52 x 73)  
    

Zámečník Zdeněk  současný malíř a galerista 

    

    

224   Trnka Jiří   (1912-1969) 

"Dáma v modrém kostýmu a kloboučku" .............................................................................................................  23 000 Kč  
velká mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, signováno, nedatováno, patrně jde o kostýmní návrh, 

na trhu vzácné, ve výřezu 45 x 30 (63 x 48)  
    

Trnka Jiří  světově proslulý český loutkař, malíř, řezbář, sochař, animátor, studium na UPŠ v Praze u Bendy, řada výstav, 

široké zastoupení v Národní galerii, národní umělec, v roce 1968 obdržel cenu ministerstva kultury a cenu H. Ch. 

Andersena, velký počet cen obdržel na filmových festivalech v Karlových Varech, Benátkách, Montevideu, Bergamu, 

Oberhausenu, Cannes, Paříži, Locarnu, v roce 1940 byl poctěn cenou České akademie vědy a umění v Praze, dlouhý výčet 

uveden v Lexiconu (Lexicon of the CVA) 

    

    

225   Walla August   

"Děvčátko v modrých šatech" ....................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1974, vzadu ukázka z aukce Dorothea, na které práce autora stejného 

jména, velikosti 29 x 41 dosáhla částky 5 192 eur, umělecká adjustace, 42 x 32 (61 x 51)  

    

    

226   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"První výlet do světa" .......................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - uhel, tužka, akvarel, signováno, datováno 1943, skvělá práce naší přední kreslířky, nejlepší 

ilustrátorky Babičky B. Němcové, vzadu věnování podepsané autorkou, nerámováno, barevná část 14 x 20, celý list 25 x 23  
    

Fischerová - Kvěchová Marie  malířka, ilustrátorka, kreslířka, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesora 

Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. 

Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 

vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií 

lidových krojů a další skvělé práce, většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, 

leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži (Toman, Slovník Chagall) 
 

Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více než 650 různých pohlednic 

s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdržela v roce 1988 v pražském Klubu sběratelů kuriozit 

ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá (z příspěvku 

sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na http://www.filokartie.cz/?cla=340) 
 

V březnu 2011 jsme dostali mail  
 

... je to radost si při prohlížení katalogu znovu zavzpomínat na její práce i na setkání s ní při štaflích. Jsem  šťastna, že se 

její tvorba těší tak velkému zájmu, je znovu vydávaná, vyhledávaná a sbíraná ... Květuše Veselá, majitelka diplomu z KSK 

Praha: Pozoruhodná sbírka MFK a zakladatelka muzea pohlednic ORBIS PICTUS ve Svitavách, nyní se sbírka nachází 

v Pardubicích a také v Kanadě, kde žiji... Děkujeme za milý dopis. 
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227   malíř barbizonské školy    

"Portrét muže v klobouku" .........................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, podle restaurátorské zprávy se pravděpodobně jedná o okruh barbizonské školy, kolem 

roku 1870, dále se restaurátor domnívá, že jde o mladého ruského Žida, nerámováno, rentolováno, restaurátorská zpráva přiložena 

45,5 x 36  

    

    

228   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Kristus" ..............................................................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tužkou a pastelkami, nesignováno, kresba je jen jemně nastíněná, vzniká tím dojem éterické bytosti, 

jednoznačně velká galerijní hodnota, ručně řezaný rám francouzského typu, ve výřezu 21 x 16 (59 x 50)  

 Publikováno v Katalogu neznámých prací Jana Zrzavého pod číslem 144 
    

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších 

českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči 

je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of 

the CVA) 

    

    

229   Kočár Ondřej   (1964-) 

"Poselství" ..............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence s povrchem plátna, signováno, nedatováno, vzadu malířův štítek s původní cenou 

5 600, spolu s rámem kvalitní a působivý celek, skvělá nabídka, 32 x 32 (40 x 40)  
    

Kočár Ondřej  malíř, grafik, člen skupiny X, kolektivně vystavoval v mnoha galeriích v Praze, Brně, Olomouci, Českých 

Budějovicích, Přerově, Bratislavě, Mnichově, Tusconu - USA, zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí 

(Slovník Chagall) 

    

    

230   Podešva František   (1893-1979) 

"Zátiší s kvetoucím bodlákem a jablky" ...................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem poloviny minulého století, cenově skvělá nabídka 

33 x 70 (44 x 80,5)  
    

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

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

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

v Tomanovi, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

231   neurčeno    

"Touha" ...................................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu na plátně, datováno 1986, 70 x 61,5 (83,5 x 74)  

    

    

232   Brandt F.    

"Povoz s koněm na poli" ..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1927, 26 x 28,5 (30 x 33)  

    

    

233   neurčeno    

"Sedící dívka v kroji" ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na překližce, kopie dle Uprky, autor kopie neurčen, kolem poloviny minulého století, 24 x 33 (31,5 x 40)  

    

    

234   Hruška Jan   (1918-) 

"Klouzanda na rybníku" .................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na sololitu nanášený injekčními stříkačkami, signováno, datováno Léta páně 1993, 24,5 x 38,5 (37 x 51)  
    

Hruška Jan  naivní malíř, narodil se 29.5.1918 v Lysicích, autodidakt, malovat začal v polovině šedesátých let bez 

odborné přípravy, maloval výhradně olejem na rubovou stranu sololitu, aby vynikla hrubá struktura, vlastní barvu nanášel 

injekční stříkačkou. 

V lexikonu dlouhý výčet výstav z let 1968 až 1988 počínaje výstavami v Brně, Litoměřicích, Znojmu, Liberci, a dalších 

domácích městech. V zahraničí vystavoval v Itálii, Holandsku, Švýcarsku, Rakousku, Francii, Finsku, Jugoslávii, USA, 

Iráku, Ecuadoru, Austrálii. 

Zastoupení ve sbírkách: Galerie výtvarného umění Litoměřice, Slovenská národní galerie Bratislava, Galerie Trebnje, Las 

musée A. Jakovski Nizza, Muzeum naivního umění Paříž, France, Centre G. Pompidou Paříž, France, Galerie Torino, 

Florencie, Morges, Víděň, Boston, Quito, Melbourne 

(více viz Lexicon of the CVA, Chagall) 
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235   Bezděk František   (1906-1983) 

"Krojovaní tanečníci" .......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 32 x 48,5 (44 x 60)  
    

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

uměleckých řemesel v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

236   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 

"Pohled na Štramberskú Trúbu" ................................................................................................................................  7 800 Kč  
mistrovský barevný dřevoryt, signováno tužkou, počátek minulého století, 57 x 41 (74 x 62,5)  
    

Jaroněk Bohumír  vynikající malíř a grafik, autodidakt, rodák ze Zlína, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil 

a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy 

a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř 

vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava  

(Toman, Lexicon of the CVA, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 

    

    

237   Netík Miroslav   (1920-) 

"Košíky II" .............................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1976, vzadu autorský štítek s názvem obrazu, 39 x 55 (59 x 74,5)  
    

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

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

    

    

238   Bakulin Nikolaj   (1896-1962) 

"Portrét Kozáka s šedivým plnovousem" ................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na dřevěné desce, nesignováno, jméno autora uvedeno vzadu, vzadu také datováno 1944, 28 x 21 (36 x 28,5)  
    

Bakulin Nikolaj  malíř, Rus narozený v Moskvě, zemřel v Praze, studia na Akademii v Moskvě 1914-1915, vysoké učení 

technické v Praze 1921-1922, Akademie výtvarného umění v Praze u Obrovského 1922-1928, byl přednostou malířské 

školy při Ruské akademii věd v Praze, dále starosta Svazu ruských výtvarných umělců (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

239   Richter Jan   (1906-) 

"Slezské Beskydy - Pod Bílým Křížem".......................................................................................................................  700 Kč  
barevný dřevo - linoryt, signováno tužkou Jan Richter ml., navrhl a ryl Jan Richter ml., vytištěno v Přiborské knihtiskárně Jana 

Richtera, kolem poloviny minulého století, 32 x 27,5 (54,5 x 42)  
    

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

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

    

    

240   Velčovský Josef   (1945-) 

"Hřbitov Père Lachaise" .................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší, signováno, datováno PÉRE LACHAISE PARIS 1975, kvalitní adjustace, 30 x 23 (51 x 42)  

Père Lachaise je největší pařížský hřbitov, je také jedním z nejznámějších hřbitovů na světě. V roce 1993 byl zařazen mezi 

francouzské národní památky. Je zde pohřbena řada osobností, mezi nimi básník Guillaume Apollinaire, operní zpěvačka 

Maria Callas, šansoniérka Edith Piaf, spisovatel Honoré de Balzac, malíř Eugène Delacroix, spisovatel Oscar Wilde, 

hudební skladatel Frederik Chopin, zpěvák Yves Montand, herečka Simone Signoret, herec a mim Marcel Marceau, 

básník a bajkář Jean de la Fontaine, herečka Sarah Bernhardt 
    

Velčovský Josef  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, sklář, keramik, narozen ve Václavovicích u Frýdku, studoval ateliér 

monumentální malby u profesora K. Součka na AVU v Praze a u S.W. Heytera v Atelieru 13 v Paříži, byl na stáži 

v Bretagni a Provenci, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších sbírkách, řada výstav u nás i v zahraničí, dlouhý výčet 

výstav v Lexiconu počínaje účastí na výstavách ve Francii v roce 1970 a individuální výstavou v Galerii mladých Mánes, 

Praha 1971 (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 241-260 

 

241  Talíř dekorativní ...........................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bílý, plasticky zdobený a ručně malovaný květinovým a rostlinným dekorem, značeno vtlačovanou značkou CF - Cristian 

Fischer - Čechy, Březová, kolem roku 1850, velmi zachovalý, sbírkový a muzeální kus, průměr 21,5cm  

    

    

242  Dóza s víkem ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo s fialovou lazurou bohatě zdobené plastickým zlacením a barevnými skleněnými nálepy ve tvaru květů, výrobek Novoborských 

skláren určený ve druhé polovině 20. století na export, Čechy, kolem roku 1975, výška 15cm  

 Tyto výrobky se v té době daly dost těžce sehnat v prodejnách TUZEX 
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243  Váza .................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo s fialovou lazurou, bohatě zdobené plastickým zlacením a barevnými skleněnými nálepy ve tvaru květů, výrobek 

Novoborských skláren určený ve druhé polovině 20. století na export, Čechy, kolem roku 1975, výška 20cm  

 Tyto výrobky se v té době daly dost těžce sehnat v prodejnách TUZEX 

    

    

244   Zvonek stolní .................................................................................................................................................................  300 Kč  
sklo rosalinové vrstvené sklem mléčným, probrušované, bílé plochy ručně malované motivem květů, Čechy, kolem roku 1970, 

na skleněném úchopu oklep, výška 13cm  

    

    

245   Váza ................................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
sklo kobaltové, vrstvené sklem mléčným, probrušované, bílé plochy ručně malované motivem květů, mimořádně kvalitní luxusní 

provedení, kolem poloviny minulého století, výška 23cm, průměr 12,5cm  

    

    

246   Váza ...................................................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo zelené, ručně malované bílým emailem a zlatem, květinový dekor, značeno BOHEMIA CRYSTAL, druhá polovina minulého 

století, výška 21cm, průměr 12cm  

    

    

247   Lampička stolní .........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kov niklovaný, kruhové vertikální stínítko z matného skla, ARTDEKO, kolem roku 1925, katalogový kus, doporučujeme revizi 

elektrického vedení, výška 20cm, šířka 16cm  

    

    

248   Tác obdélníkový, servírovací .................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bílý, zdobený barevným květinovým dekorem a zlacením, značeno ROSENTHAL, druhá polovina minulého století, velmi 

dobrý stav, 28,5 x 18,5  

    

    

249   Mísa ve tvaru košíku ..................................................................................................................................................  450 Kč  
keramika bíle glazovaná, značeno vtlačovanou značkou a vtlačovanou datací 1877, velmi dobrý stav, sběratelský a muzeální kus, 

výška 9,5cm, průměr 22cm  

    

    

250   Dámská souprava DRIMEX v kazetě .............................................................................................................  2 500 Kč  
jde o dámské švýcarské hodinky rovněž značené DRIMEX, SWISS, v soupravě jsou k dispozici výměnná pouzdra, pět ve zlaté 

barvě, pět ve stříbrné barvě a jedno závěsné na krk, každé pouzdro je jinak barevně řešené, k dispozici je rovněž deset různě 

barevných, kožených pásků, vše v kazetě, nepoužité, druhá polovina minulého století pod vlivem Bruselu, hodinky jsou 

mechanické, funkční, RARITA 

kazeta 24 x 13 x 3  

    

    

251  Talíř ozdobný závěsný "Loučení s námořníkem" ......................................................................................  1 900 Kč  
keramika glazovaná, modrý dekor, značeno DELFTS, ROYAL SPHINX MASTRICHT, minulé století, velmi dobrý stav, průměr 

22cm  

    

    

252  Plastika "Krojovaný chlapec jedoucí na huse" ...........................................................................................  1 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno HEREND HUNGARY, kromě modré značky je ještě značka vtlačovaná, první polovina 

minulého století, velmi dobrý stav, skvělá nabídka, výška 20cm, šířka 24cm  

    

    

253  Plastika "Dívka s kůzletem" .................................................................................................................................  2 800 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno modře pod polevou, ve značce azbukou ZF - zavod farforovyj, Rusko, kolem poloviny minulého 

století, velmi dobrý stav, výška 18cm, průměr základny 12cm  

    

    

254  Pistole perkusní ..........................................................................................................................................................  6 000 Kč  
anglický námořník, kolem roku 1820-1830, hlaveň bronzová, zdobená, sbírkový kus, délka 18cm  
    

    

255   Pistole jezdecká s pouzdrem .............................................................................................................................  24 000 Kč  
křesadlová, rakouskouherská, vzor 1793, drobně restaurovaná, stav B-C, v tomto souboru hodnotíme závěsné kožené pouzdro 

částkou 6 000 Kč, celková cena je velmi vstřícná, délka 41cm  
    

    

256   Kasa obchodní ...........................................................................................................................................................  6 500 Kč  
pultová, na kliku, podstavec dřevěný, kapota plech patinovaný na dřevo, značeno SIR, kolem roku 1910-1920, funkční, navíc 

vysoce dekorativní a reprezentativní, dobrý stav, výška 51,5cm, šířka 38,5cm, hloubka 40,5cm  
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257   Pistole perkusní, předělaná z křesadlové, .....................................................................................................  4 500 Kč  
transformace byla provedena kolem roku 1830, hlaveň oktogonální, drážkovaná, damascénská ocel, pažba ořechová, na desce 

zámku ryté špatně čitelné signování, kovové části čištěny a mořeny na černo, funkční, stav po restaurování dobrý, délka 30cm  

 Nízká vyvolávací cena 

    

    

258   Bajonet ..........................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
s kovovou pochvou a originálním koženým vzadu značeným závěsem, vzor 1924, čepel značena ČSZ E, stav dobrý 

délka čepele 29,5cm, celková délka 44,5cm  

    

    

259   Bajonet vycházkový MAUSER ..........................................................................................................................  1 200 Kč  
v kovové pochvě, čepel značena ROBERT KLAAS SOLINGEN, Německo, 2. světová válka, pochva restaurovaná, na rukojeti 

ve střence velmi drobný odštěpek, jinak stav dobrý, délka čepele 25cm, celková délka 39,5cm  

    

    

260   Šavle důstojnická ......................................................................................................................................................  5 800 Kč  
rakousko-uherská, vzor 1869, pochva čištěná, na čtyřech místech lehce promáčklá, stav dobrý, délka čepele 80cm, pochvy 83cm, 

celková délka 98cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 261-280 

 

261   Schadt Karel   (1888-1952) 

"Tatranská krajina" ..........................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 28 x 41 (41,5 x 55,5)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

262   Hůrka Otakar   (1889-1966) 

"Krajina s chalupou o žních" ........................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 28 x 42 (42 x 55,5)  
    

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

ve Francii, patří mezi představitele mařákovy školy, již v roce 1921 vystavoval na jarním Saloně v Paříži, v Paříži 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) 

    

    

263   Bauer Rudolf    

"Romantická krajina se siluetou hradu v pozadí" ............................................................................................  10 500 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem RB, první polovina minulého století, 80 x 115 (97 x 131)  

    

    

264   Odvárka Jan   (1943-) 

"Zima v Jimramově" .........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
akvarel, signováno, vzadu autorský štítek, druhá polovina minulého století, 51,5 x 88,5 (72 x 109)  
    

Odvárka Jan  malíř, narozen ve Dvoře Králové nad Labem, studoval SUPŠ, do roku 1978 pracoval ve Žďáru nad Sázavou 

jako výtvarník propagace v Domě kultury, přes práci se železem, mědí, dřevem a hlínou se propracoval k malbě, které se 

věnuje od roku 1977 profesionálně, patří mezi nejlepší současné malíře inspirované krajinou Vysočiny, maluje také 

květinová a věcná zátiší, o jeho mistrovství svědčí převážně používaná technika akvarelu  

(Slovník Chagall, http://www.v-atelier.cz) 

    

    

265   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Karel Hynek Mácha"......................................................................................................................................................  9 000 Kč  
litografie, signováno tužkou, první třetina minulého století, 61 x 47 (74 x 60)  
    

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších 

českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči 

je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

266   Procházka Antonín (?)    

"Alegorie podzimu - Bakchus s číší" ..........................................................................................................................  2 000 Kč  
litografie, nesignováno, přelom dvacátých a třicátých let minulého století, 19 x 17,3 (41 x 34)  
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267   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"Kladno od Kročehlav" ...................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu uveden název obrazu a datace 1942, poškozený rám, 48 x 62 (54 x 68,5)  
    

Gabriel Karel  malíř, grafik, pedagog, žák profesora Mako, skvělý malíř pražských motivů, v roce 1944 získal cenu 

za olej Vltava (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

268   Janoušek Josef    

"Kytice lílií a kosatců ve váze" .....................................................................................................................................  4 200 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1956, luxusní široký rám francouzského typu, 66,5 x 46,5 (84,5 x 63)  

    

    

269   Janoušek Josef    

"Kytice pivoněk ve váze".................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1955, luxusní široký rám francouzského typu, 66,5 x 40,5 (82 x 65,5)  

    

    

270   Procházka Jaro   (1886-1949) 

"Z Prahy - Malá Strana" ..............................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1925, luxusní, zlacený rám v klasicistním stylu, 

skvělá nabídka, 59 x 50 (73 x 64,5)  
    

Procházka Jaro  významný malíř měst a figuralista, narozen v Praze, žák profesora Jakesche, již v roce 1931 obdržel 

výroční cenu Akademie věd a umění za soubor obrazů evropských měst, řada studijních cest po Evropě, řada výstav doma 

i v cizině, jen namátkou - Bergen, Oslo, Kodaň, Belgie, Londýn atd. (v Tomanovi celostránkový text, Lexicon of the CVA) 

    

    

271   Brunner Antonín   (1881-1958) 

"Portrét ženy v černých šatech" ..................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1939, 50,5 x 39,5 (63 x 53)  
    

Brunner Antonín  malíř, grafik a restaurátor obrazů, narozen v Praze, žák prof. Lišky v Praze, v Paříži u profesorů 

Laurense a Simona, maloval podobiznu T. G. Masaryka, řada výstav u nás i ve Francii, v Paříži vystavoval v Saloně v roce 

1905 a 1906, mistr secesní kresby (široký text v Tomanovi) 

    

    

272   Sedláček Stanislav    

"Pohled na Brno" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno, datováno 2011, 38 x 56 (54 x 71)  

    

    

273   Tunkr Ludvík   (1955-) 

"Basová krajina" .................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1991, vzadu uvedeny informace o obraze, 50 x 34 (59 x 43)  
    

Tunkr Ludvík  malíř, v malbě autodidakt, věnuje se fantazijně a symbolicky laděné krajině, inspiraci však čerpá v reálné 

krajině Vysočiny (Slovník Chagall) 

    

    

274   Vystydová - Řepková Anna   (1935-) 

"Stará ulička" .......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, barevný pastel, signováno, datováno 1964, 30 x 43 (48,5 x 60,5)  
    

Vystydová - Řepková Anna  designérka, pedagožka, narozena v Suchově, studovala na SUPŠ ve Zlíně u V. Hrocha, 

J. Berana a K. Hofmana a na SUPŠ v Uherském Hradišti (Slovník Chagall) 

    

    

275   Raška Milan   (1956-) 

"Hlava I" .................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kombinovaná technika - koláž, akvarel, olej na kartonu, signováno, vzadu štítek Díla, konec minulého století, 39 x 29,5 (42 x 31,5)  
    

Raška Milan  malíř, grafik, pedagog, narozen v Kyjově, studoval výtvarnou výchovu u profesora O. Laštůvky na PedF 

MU v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

276   Vrzal Bohumil   (1940-2004) 

"Moravská vesnice II" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1984, vzadu štítek Díla, 60 x 45,5 (62,5 x 48)  
    

Vrzal Bohumil  malíř, grafik, textilní výtvarník, narozen v Náchodě, zemřel v Brně, výtvarný obor studoval soukromě 

u malíře K. Černého v Praze a u profesorů B. Laciny a B. Vořecha v Brně, zúčastnil se studijních stáží u Dr. T. Sella 
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v Hamburger Kunsthaus v Hamburku, u A. Caneta na Cuba La Habana Vieja Casa de la Negra na Kubě a u profesora 

B. Freimarka na Grass Valley Studios v Morgan Hill v USA, zastoupen v řadě galerií doma i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

277   Havlíčková Daniela   (1946-) 

"Myšlenka" ............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - lept, suchá jehla, signováno tužkou, číslováno 119/125, sedmdesátá léta minulého století, vzadu štítek 

Díla, adjustováno v textilní paspartě, rámováno textilní páskou, 33 x 29 (60,5 x 54)  
    

Havlíčková Daniela  grafička, ilustrátorka, narozena v Praze, studia na Střední uměleckoprůmyslové škole, potom 

na VŠUP V Praze u Jiřího Trnky, Zdeňka Sklenáře a Františka Muziky, výstavy u nás i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

278   Procházka František   (1879-) 

"Žně - Ukládání snopů pod střechu" .........................................................................................................................  4 000 Kč  
akvarel na kartonu, signováno, datováno 1928, 60 x 45 (82 x 67)  
    

Procházka František  malíř a hudební skladatel v Praze, malířství studoval u Víta Skály a Oty Bubeníčka (Toman) 

    

    

279   Rajlich Jan   (1920-) 

"Rybník po výlovu" ...........................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1957, vzadu autorský štítek, 27,5 x 41,5 (41,5 x 55,5)  
    

Rajlich Jan  sochař, malíř, grafik, jeden ze symbolů kulturního života v Brně, narodil se v Dírné, okres Tábor, studoval v 

letech 1939 - 1944 ve Škola umění Zlín, v Lexiconu neskutečně dlouhý výčet výstav, ocenění a zastoupení ve sbírkách 

(Lexicon of the CVA) 
 

Je autorem vzpomínkové knihy Přistřižená křídla vydané v roce 2005. "... Jan Rajlich patřil k prvním studentům, kteří 

vstoupili na Soukromou Baťovu uměleckou školu založenou Janem A. Baťou v r. 1939. Vzpomínková kniha s výstižným 

názvem „Přistřižená křídla“ mapuje dobu brutálního uzavření všech českých vysokých škol německými okupanty v 

listopadu 1939. To však poskytlo zlínské škole možnost, aby se pokusila nabídnout mladým adeptům umění z celého tzv. 

Protektorátu vzdělání na nejlepší úrovni. Do Zlína přijížděli studovat mladí adepti umění z celého tzv. protektorátu, nejen z 

Moravy, ale i z Čech a ze Slezska. Jako profesoři byli Baťou získáni vynikající představitelé českého umění jako např. 

sochaři Luděk Havelka, Jiří Jaška a Vincenc Makovský, malíři a grafici Rudolf Gajdoš, Karel Hofman, Vladimír Hroch, 

Josef Kousal, Eduard Milén, Jan Sládek, Richard Wiesner a další..."  

(viz http://www.czechdesign.cz/index.php?status=c&clanek=898&lang=1 ) 
    

    

280   Kobzáň Jan   (1901-1959) 

"Studie - Zbojníci z Valašska" ......................................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel na kartonu, signováno, datováno 1948, patrně se jedná o předlohu ke gobelínu nebo vitráži, 32,5 x 87 (77 x 140)  
    

Kobzáň Jan  narozen v Liptále, studoval na Akademii v Praze, žák Schüssera, Kysely, Švabinského, pracoval jako 

reklamní kreslíř firmy Baťa, patří vedle Uprky a B. Jaroňka k nejvýraznějším představitelům osobité výtvarné linie, 

významný valašský umělec (Slovník Chagall) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 281-300 

 

281   Drtikol František   (1883-1961) 

"Akt s dýkou" ....................................................................................................................................................................  28 000 Kč  
fotografie, značeno slepotiskovou značkou Copyright Drtikol Prague, stejná značka vytlačena i na paspartě, kolem roku 1927 

25,5 x 17  
    

Drtikol František  světově proslulý český fotograf první poloviny 20. století, znám je i jako malíř, v roce 1935 prodal svůj 

fotoateliér a začal se plně věnovat malování, jeho práce jsou v Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně, 

Muzeu v Benátkách nad Jizerou, Národním muzeu či Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ve výčtu v Lexiconu jsou 

další galerie v městech Chicago, Paříž, Kolín nad Rýnem, New York, Rochester, Houston, San Francisco, Vídeň, 

Amsterdam, Tokyo (Slovník Chagall) 
    

    

282   Drtikol František   (1883-1961) 

"Portrét mladé ženy s korálky" ....................................................................................................................................  2 800 Kč  
fotografie, značeno vtlačovanou značkou Drtikol - spol. Praha, přelom dvacátých a třicátých let minulého století, 12 x 7 (32 x 25)  
    

    

283   Drtikol František   (1883-1961) 

Dvě portrétní fotografie mladých mužů ....................................................................................................................  1 500 Kč  
jedna označena vtlačovanou značkou Drtikol - spol. Praha a vzadu věnování: Babičce na památku Karel, Praha 9. července 1919, 

druhá fotografie neoznačena, vzadu věnování: V upomínku na společná studia gymnazijní věnuje Ti Tvůj přítel Josef Bláha, rozměr 

jedné 12,3 x 7,3, rozměr druhé 12,3 x 6,5 

 Dle majitele pochází i neoznačená fotografie z fotoateliéru Fr. Drtikola  
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284   Drtikol František   (1883-1961) 

"Portrét Tomáše G. Masaryka" ...................................................................................................................................  1 500 Kč  
pohlednice, značeno Drtikol Prague - Bromografia Poděbrady, vzadu rukou psaný text: Darováno ve 3. třídě ve Svorotci od uč. 

Havlíčka, dále datum 1927, 13,6 x 8,5  

    

    

285   Drtikol František   (1883-1961) 

"Duše poznává Boha" .......................................................................................................................................................  1 000 Kč  
pohlednice, vzadu: Poznání duše proniknuté paprskem Božího poznání, Copyright by Drtikol, Nakladatel V.B. - Hollarotypie V. 

Neubert a synové, Praha XVI, období 1. republiky, 10,3 x 14,5  

    

    

286   Drtikol František   (1883-1961) 

"Dvůr domu U zlaté koruny, čp. 249-III., Nerudova ul." ....................................................................................  800 Kč  
pohlednice, I. série "Dvorů a dvorečků pražských," dle uměleckých fotografií Drtikol a spol. vydala Grafia, Praha II, období první 

republiky, 9 x 14  

    

    

287   Drtikol František   (1883-1961) 

"Dvůr domu U Horkých čp. 1182-II, Lodecká ul." ................................................................................................  800 Kč  
pohlednice, I. série "Dvorů a dvorečků pražských," dle uměleckých fotografií Drtikol a spol. vydala Grafia, Praha II, období první 

republiky, 9 x 14  

    

    

288   Drtikol František   (1883-1961) 

"Dvůr domu U Lišků čp. 425-III., Újezd" ..................................................................................................................  800 Kč  
pohlednice, I. série "Dvorů a dvorečků pražských," dle uměleckých fotografií Drtikol a spol. vydala Grafia, Praha II, období první 

republiky, 9 x 14  

    

    

289   Drtikol František   (1883-1961) 

"Portrét Aloise Jiráska" ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
pohlednice vydaná u příležitosti Jiráskových sedmdesátin, ve prospěch stavby Masarykovy chaty na horách Orlických vydal odbor 

KČST v Hradci Králové, vzadu razítko: Hory Orlické chata Masarykova, 1010m, Šerlich, vpředu datováno 1928, 13,5 x 8  

    

    

290  "Busta Antonína Dvořáka", "Portrét L. Dvořáčka",  

"Sedící žena ve společenských šatech" .........................................................................................................................  600 Kč  
tři pohlednice, první A. Dvořák, vzadu opatřena razítkem: Praha Nusle 328, druhá L. Dvořáček, opatřena slepotiskovým razítkem 

Bromografia Poděbrady, třetí, Sedící žena, opatřena vtlačovanou značkou Schlosser Wenisch Prague 1920 

14 x 8,7, 13,6 x 8,3, 13,8 x 8,5  

    

    

291   Tichý Miroslav   (1926-2011) 

"Dvě dívky v rozhovoru"..............................................................................................................................................  20 000 Kč  
černobílá fotografie, v pozadí osobní automobil ŠKODA FAVORIT, poprvé představený na brněnském strojírenském veletrhu 

v roce 1987, původní stav, 18 x 13  
    

Tichý Miroslav  malíř, fotograf, narozen v Nětčicích u Kyjova, studoval u profesora A. Želibského na AVU v Praze, 

věnoval se malbě, kresbě a fotografii, od konce šedesátých let začal experimentovat s fotografií, věnoval se tématice dívek 

a žen převážně z Kyjovska (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

292   Tichý Miroslav   (1926-2011 

"Za výčepem" ....................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
černobílá fotografie, sedmdesátá až osmdesátá léta minulého století, původní stav, 18 x 13  

    

    

293   Tichý Miroslav   (1926-2011 

"Dívka na plovárně" .......................................................................................................................................................  19 000 Kč  
černobílá fotografie, sedmdesátá až osmdesátá léta minulého století, původní stav, utržený spodní okraj, 17 x 11  

    

    

294    Příbor servírovací ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinace stříbra a pozlaceného obecného kovu, rukojeti plasticky zdobené rostlinnými ornamenty, zbývající části bohatým 

jemným rytým rostlinným vzorem, značeno platnou rakouskouherskou puncovní značkou AV, konec 19. století, ryzost stříbra 

800/1000, hmotnost 198,79g btto, délka nože 28,5cm, vidličky 26cm  

    

    
OBSAH 



 
KATALOG 78. AUKCE – BRNO – 13. 5. 2012 

 

 

_ 39 _    

 

295   Příbor podávací moučníkový .................................................................................................................................  900 Kč  
kombinace stříbra a pozlaceného kovu, rukojeti plasticky zdobené barokními rozvilinami, značeno platnou rakouskouherskou 

puncovní značkou hlava psa, konec 19. století, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 79,43g btto  

    

    

296    Plastika "Hlava Buddhy"....................................................................................................................................  2 500 Kč  
masa barevně glazovaná, Asie, kolem poloviny minulého století, výška 19cm  

    

    

297   Plastika "Sedící myška" ........................................................................................................................................  3 500 Kč  
řezba v drahém kameni - tygřím oku, Asie, kolem poloviny minulého století, výška 7cm  

    

    

298   Souprava na psací stůl ...........................................................................................................................................  4 900 Kč  
sklo tmavě modré s šedým melírováním, zdobené ruční malbou a zlacením, přelom 19. a 20. století, dvě vázy a miska, celkem tři 

kusy, výška každé vázy 15cm, výška misky 6cm  

    

    

299   Plastika "Žena při toaletě - Venuše" ...............................................................................................................  6 000 Kč  
dřevo, neznačeno, konec 19. století, výška 55cm  

    

    

300   Plastika "Božstvo s ptačí hlavou a hadem obtočeným kolem rukou" ..............................................  9 500 Kč  
bronz, Indie, počátek minulého století, výška 21cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 301-320 

 

301   Reinerová Jana   (1946-) 

"Ulička v podvečer" ..............................................................................................................................................................  800 Kč  
barevná akvatinta, signováno tužkou, číslováno 47/50, konec minulého století, vzadu štítek Díla, kvalitní adjustace, plátěná 

pasparta, 35 x 39 (50 x 52,5)  
    

Reinerová Jana  malířka, narozena v Praze, studovala sochařství u profesorů Sutera a Stanulise na École des Beaux Arts 

v Ženevě, zprvu se věnovala abstraktní plastice, později v její tvorbě převážila malba a grafika s městskými náměty, vedle 

městských motivů nachází často inspiraci v hudbě (Slovník Chagall) 

    

    

302   Vitouš František (?)    

"Vysokohorské údolí" .......................................................................................................................................................  1 100 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1937, 37,5 x 28,5 (46,5 x 37)  

    

    

303   Sedláček J.    

"Vinetou" ................................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, šedesátá léta minulého století, 47 x 30 (56,5 x 38,5)  
    

Sedláček Josef  podle majitele jde o malíře, který tvořil v oblasti Kyjova a Hodonína 

    

    

304   Sedláček J.    

"Old Shaterhand" ...............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, šedesátá léta minulého století, 47,5 x 29,5 (56,5 x 38,5)  
    

Sedláček Josef  podle majitele jde o malíře, který tvořil v oblasti Kyjova a Hodonína 

    

    

305   Koudelka Josef - Joža   (1877-1960) 

"Stojící bosá dívka, v kroji, se srpem" ...................................................................................................................  27 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence s povrchem plátna, signováno, nedatováno, kolem roku 1915, impresionistická práce, 

jedna z nejlepších, která byla na trhu, původní, velmi kvalitní široký profilovaný rám starozlaté barvy, 73 x 50 (87 x 64)  

 Skvělá nabídka do sbírky 
    

Koudelka Josef - Joža  malíř, narozen v Kloboukách u Brna, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka 

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

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

folklórním malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka již za svého života  

(Toman, Slovník Chagall) 
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306   nesignováno    

"Ze zimní noční Prahy" .................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signum nenalezeno, jde o následovatele Jakuba Schikanedera, nedatováno, luxusní, široký zdobný 

rám francouzského typu ve zlaté barvě, 36 x 46 (53 x 63)  

    

    

307   Jaroš Josef   (1909-) 

"Moře u skalnatého pobřeží" ........................................................................................................................................  1 700 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, kvalitní práce absolventa Akademie v Praze u Loukoty a Obrovského 

56 x 80 (68 x 95)  
    

Jaroš Josef  malíř, pedagog, narozen v České Lípě, studoval u profesorů Obrovského a Loukoty na AVU v Praze, byl 

středoškolským profesorem, věnoval se také návrhům scén pro divadelní představení (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

308   neurčeno    

"Hlava muže s náušnicí" ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, dále značeno červeným razítkem, Asie, kolem poloviny minulého století, 27 x 24 (32,5 x 32,5)  

    

    

309   Vojna    

"Ve staré aleji" ........................................................................................................................................................................  600 Kč  
akvarel, kvaš, signováno, datováno 1969, 40 x 55,5 (47,5 x 62)  

    

    

310   Neydhart Francis   (1860-) 

"Myslivec se zástěrou"...................................................................................................................................................  19 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno F. Neydhart, datováno München 1884, vynikající práce ze druhé poloviny 

19. století, kvalitní černý rám holandského typu, vzadu text "BUNDES PINA …., WIEN," skvělá nabídka 

24 x 12 (38,5 x 26,5)  
    

K obrazu je přiložen posudek historika umění PhDr. Václava Pajurka, v posudku je stanovena cena tohoto obrazu částkou 

55 000 Kč  
 

Neydhart Francis  narozen ve Vídni, studoval v Mnichově, pak působil jako malíř žánru a ilustrátor v Paříži 

    

    

311   Croll Carl Robert   (1800-1863) 

"Žena na cestě kolem vysokého hrázděného domu" ........................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno C. Croll, kolem roku 1840, širší černý rám holandského typu, obraz byl určen 

majitelem - sběratelem, krásný sbírkový obraz, skvělá nabídka, 29 x 23 (42 x 36,5)  
    

Croll Carl Robert  německý malíř, zastoupen ve sbírkách muzea v Teplicích, v Teplicích založil rodinu a strávil tam 

okolo dvaceti let, zemřel v Praze, na trhu se vyskytuje ojediněle, mladší bratr, rovněž malíř, připojil ke jménu písmeno "a" 

- podepisoval se Crolla 

    

    

312   Knoblochová Jaromíra   (1945-) 

"Zátiší se sněženkami" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu štítek Díla, 50 x 42 (59 x 50)  
    

Knoblochová Jaromíra  malířka, narozena v Dolních Dubňanech u Znojma, studovala u profesora J. Lukeše na SUPŠ 

v Brně a u profesorů K. Součka a J. Smetany na AVU v Praze, věnuje se krajinomalbě, maluje také figurální obrazy, 

zabývá se tematikou dětských panenek, maluje zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

313   nesignováno    

"Portrét sedící mladé ženy s náhrdelníkem" ..........................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš a akvarel, vzadu datace 1820, razítka a štítky, mezi jinými štítek Národopisné 

muzeum Plzeňska, číslo položky 3790, pod textem "Vráceno původnímu majiteli 2/3 1940" razítko muzea, luxusní biedermeier 

rám., Na zadní straně obrazu je text s určením jména portrétované: "Má prateta Anna Einviehová, rozená Reilová - choť poštmistra 

z Vídně z roku 1820," skvělý sběratelský i muzeální kus 

24,5 x 18,5 (31 x 26)  

    

    

314   Vaner    

"Z Prahy" ...............................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, nedatováno, mimořádně luxusní, ručně řezaný široký rám francouzského 

typu, skvělý celek, 30 x 35 (48 x 53)  

 Párová k položce č. 317 
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315   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Chalupa u řeky" .............................................................................................................................................................  38 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, výborná práce z impresionistického období malíře s využitím 

barvy podkladu, luxusní mimořádný ručně řezaný rám francouzského typu, výjimečný celek. Cenu rámu odhadujeme na 6 000 Kč  

32 x 41,5 (45 x 55)  
    

Bubeníček Ota  malíř, loutkář, narozen v Uhříněvsi, maloval krajiny z Valašska, Tater a Krkonoš, jeden z nejznámějších 

představitelů Mařákovy školy, studia na pražské akademii u Mařáka a Slavíčka, dále v Mnichově a Paříži, výstavy 

v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen v Národní galerii Praha, GHMP, VČG Pardubice, 

MU Olomouc, AJG Hluboká (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

316   Holas Miroslav   (1938-1993) 

"Dívka" .................................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1977, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, 70 x 50 (82 x 62)  
    

Holas Miroslav  malíř, grafik, studia na výtvarné katedře UP v Olomouci (Slovník Chagall) 

    

    

317   Vaner    

"Na schodech u kostela" ..................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, nedatováno, mimořádně luxusní, ručně řezaný široký rám francouzského 

typu, skvělý celek, 35 x 30 (53 x 48)  

 Párová k položce č. 314 
    

    

    

318   Schröder Ella    

"Pohled na Liberec(?)".....................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mimořádná mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, tuš, akvarel, signováno vlevo dole, datováno 1900, podle majitele 

jde o pohled na Liberec, neuvěřitelně precizní práce, špičková sběratelská, galerijní i muzeální položka 

ve výřezu 23,5 x 28 (42 x 46,5)  

    

    

319   monogramista JH    

"Kožná ulička ve Staré Praze" .....................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, pastel, akvarel, signováno monogramem, který čteme jako JH, přelom 19. a 20. 

století, mimořádně kvalitní práce, kvalitní adjustace, špičkový sběratelský i galerijní obraz, ve výřezu 36,5 x 25 (55 x 43)  

    

    

320   Srna F.    

"Loďka s plachtou u paláce" .........................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1965-1970, námětem je snová krajina, zajímavá experimentální malba, 45 x 32 (47 x 34)  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 321-325 

 

321   Valeš Jiří   (1957-) 

"Praha - Jánský vršek" .......................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1995, výborná práce skvělého malíře a fotografa, známého svými komorními oleji 

Prahy, vynikající nabídka, 35 x 29 (40 x 35)  
    

Valeš Jiří  kreslíř, malíř, fotograf, narozen v Benátkách nad Jizerou, studoval Výtvarnou konzervatoř v Praze a soukromě 

akt u J. Svobodové na AVU v Praze, zachycuje portréty, realistickou krajinu, město v noci, centra historických českých 

a evropských měst, figurální kompozice, vydal knihu s portréty známých československých osobností (Slovník Chagall) 

    

    

322   Schwaiger Hanuš   (1854-1912) 

"Landsknecht" .....................................................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovská galerijní lavírovaná kresba tuší a kvaš, signováno, datováno vzadu 1878, vzadu německý text s datem 11. december 

1878, 40 x 30 (45 x 36)  
    

Schwaiger Hanuš  malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii 

v Praze, významný a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - 

nejznámější gobelíny valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky 

Oldřich Blažíček, Jaroslav Grus, František Hanuš Hérink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, 

Oldřich Lasák, Josef Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín 

Procházka, František Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie  

(v Tomanovi více než čtyři celostránkové sloupce) 
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323   Hofman Karel   (1906-1998) 

"Občerstvení v zimě na Valašsku" ...........................................................................................................................  27 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, kvalitní, široký rám hnědostříbrné barvy, sbírková práce 

národního umělce, absolventa pražské akademie u Nejedlého a Obrovského, 40 x 60 (54 x 74)  
    

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 motivů, široké zastoupení v řadě 

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

malíř severní Moravy (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

324   Ronek Jaroslav   (1892-) 

"Dvě parní lokomotivy" ................................................................................................................................................  39 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, kolem roku 1930, spolu s rámem velký 

reprezentativní celek, 60 x 80 (80 x 100)  
    

Ronek Jaroslav  malíř, studoval soukromě u profesorů Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraží 

a průmyslových objektů, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

325   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Česká kvetoucí krajina s figurální stafáží" ........................................................................................................  87 500 Kč  
improsionistický mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, kolem roku 1908, z autorova impresionistického období, luxusní 

rám francouzského typu stříbrozlaté barvy, vzácná práce reprezentující Mařákovu školu, 50 x 65 (60 x 75)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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