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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 79. aukci v Brně 

16. září 2012 od 11 hodin 

 

 

 
 

 

ON-LINE KATALOG 

 
PROSPEKT 

 

 

 

 
Místo konání 

VÝSTAVNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI 

AAA s.r.o. Jílová 2, Brno 
 

Předaukční prohlídka v místě konání aukce 

 
ČTVRTEK  15 - 18  hod. 

PÁTEK  10 - 18  hod. 

SOBOTA  10 - 18  hod. 

NEDĚLE  9 - 11  hod. 

 

Kontakt 

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

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

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

fax 224 325 307, galerie.aukce@seznam.cz 
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zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 
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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. 

OBSAH 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1-20 

 

1   Drha Josef   (1912-2009) 

"Beskydské údolí" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1945, 49,5 x 70 (60 x 80)  
    

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) 

    

    

2   Beck Vladimír   (1897-1969) 

"Honosná kytice pivoněk ve váze" ..............................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské desce s povrchem plátna, signováno, kolem roku 1935, luxusní, široký zdobný rám francouzského typu, 

60 x 50 (80 x 70)  
    

Beck Vladimír  malíř a kreslíř, narozen v Kroměříži, syn slavného malíře Jana Becka, proslul svými květinovými zátišími, 

uváděn v publikaci "Výtvarné umění na Kroměřížsku" od L. Páleníčka, vystavoval s kroměřížskými výtvarníky, pořádal 

kurzy kreslení pro učitele (Toman, Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK04, Valašské Athény - Slovník 

osobností východní Moravy) 

    

    

3   Ošťádal Bohuslav   (1909-1996 /1995 ?) 

"Velké Cézannovské zátiší se stoly, soškou, nádobím a ovocem" .................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce se strukturou plátna, signováno, kolem poloviny minulého století, velká reprezentativní 

práce v řídkém olej, při které je dosaženo jemných odstínů, autorova inspirace a obdiv k Cézannovi je výrazný,, původní rám 

z doby, skvělá nabídka 

62 x 82 (77 x 97)  
    

Ošťádal Bohuslav  malíř, grafik a odborný učitel v Lošticích a na dalších moravských školách, později školní inspektor, 

narozen v Jockelsdorfu - dnešní Jakubovice u Šumperka, malířství studoval soukromě u slavného Adolfa Kašpara a spolu 

s ním i vystavoval v roce 1930 v Lošticích, účastnil se řady výstav spolu s malíři a učiteli Olomouckého kraje  

(Toman, Slovník Chagall, Vlastivědné muzeum v Šumperku - http://www.muzeum-

sumperk.cz/index.php?item=program/archiv/&viewprogram=469, http://aleph.vkol.cz/rego/ ) 

    

    

4   neurčeno    

"Panna Maria" .....................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, vzadu špatně čitelný text patrně se jménem autora a datací 1794, obraz je ve spodní části na ploše cca 

2x2 cm poškozen, restaurace není nutná, ale obrazu by prospěla. Obraz je rámován v biedermeierském rámu, který sám o sobě má 

cenu cca 7 000 Kč. Mimořádná nabídka, 67 x 52,5 (78 x 64) 

Obraz je v Řízení o kulturní památku ČR a může jej koupit pouze občan ČR proti podpisu. 
    

    

5   Fiala Josef   (1882-1963) 

"Chlapec - sběrač klásků v letní krajině" ................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, skvělá práce žáka Hynaise a absolventa Akademie v Mnichově, 

luxusní, ručně řezaný a zlacený rám, 35 x 50 (50 x 65)  
    

Fiala Josef  skvělý malíř, narozen v Praze, zemřel rovněž v Praze, studoval u profesora Hynaise v Praze a na Královské 

bavorské akademii výtvarných umění v Mnichově u profesora A. Janka, pobýval v Itálii, Paříži a Londýně, vystavoval 

s Jednotou výtvarných umělců v Praze, Dánsku, Norsku atd. (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

6   neurčeno    

"Zátiší s kyticí a skleněným pohárem" ......................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na malířské desce, signováno, nepřečteno, datováno patrně 1939, kvalitní profesionální práce, původní  rám, 45 x 34 (60 x 48,5)  

    

    

7   Javůrek Milan   (1924-1992) 

"Honosná kytice pivoněk" ..............................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno, kolem roku 1965, výborná práce malíře zastoupeného v galeriích u nás i v cizině, 

široký rám ve starozlaté barvě, 36,5 x 39,5 (55 x 58)  
    

Javůrek Milan  malíř, narozen v Ostravě, věnoval se krajinářské tvorbě, maloval především Ostravsko, Valašsko 

a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Baltu, vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk, řada obrazů 

u nás i ve sbírkách v zahraničí, o jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava (Slovník Chagall) 
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8   Stehlík Jindřich   (1905-1991) 

"Česká krajina od březového lesa" ................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, kvalitní krajinářská práce, 35,5 x 50 (41,5 x 57)  

 Párová k následující položce č. 9 
    

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) 

    

    

9   Stehlík Jindřich   (1905-1991) 

"Zimní krajina s potokem a vrbami" ............................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, mimořádně skvělé zachycení zimní krajiny, které je 

ze stejného místa známé z prací Kavána, Kalvody a dalších malířů, srovnání nabízeného obrazu s jejich díly nedopadá vůbec špat-

ně, 35 x 50 (42,5 x 58)  

 Párová k předcházející položce č. 8 

    

    

10   Zygmuntowicz - Wasilewski Czeslaw   (1875-1946/7) 

"Tetřevi na pasece v ranním oparu" ..........................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1925, široký rám stříbrné barvy, krásný sběratelský 

kus, 30,5 x 41 (42 x 52,5)  

 Obrazy tohoto autora podle ADEC dosahují cen 3 000 - 6 000 dolarů 
    

Zygmuntowicz - Wasilewski Czeslaw  polský malíř, narozen ve Varšavě, zemřel v Lodži, samouk, v roce 1911 se zapsal 

na varšavskou akademii, avšak o jeho studiích není více známo, mezi jeho pracemi se vyskytují i květinová či ovocná 

zátiší, převážně však maloval obrazy s loveckou tématikou, sáně s koňským trojspřežím, vojenské hlídky, častým objektem 

jeho tvorby byli koně, ale také losi, divočáci, tetřevi, divoké kačeny (webové stránky polského aukčního domu AGRA-

ART, www.artprice.com) 
    

    

11   Kutzer Viktor   (1885-1948) 

"V horách v zimě" ..............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, kolem roku 1920, ojedinělá skvělá práce vynikající technikou starého mistra, kvalitní, široký 

rám, zaskleno, 50 x 65 (67 x 82,5)  
    

Kutzer Viktor  malíř, žák prof. Preislera, řada výstav, převážně v Ostravě, delší dobu působil na Severní Moravě, jeden 

ze zakladatelů Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, uváděn mezi komunitou židovských malířů, zastoupen 

v Národní galerii (Toman, Lexicon of the CVA) 
    

    

12   neurčeno    

"Koupání pod starým stromem" .....................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská kolorovaná litografie, signováno, nepřečteno, datováno 1945 (?), velmi kvalitní práce v kvalitním rámku pod sklem 

42 x 52 (48 x 58)  

    

    

13   Orlov Alexander Konstantinovič   (1899-1979) 

"Mužík" ...................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1935, zajímavá práce ruského autora tvořícího v Praze a Paříži, široký stříbřený rám 

32 x 26 (46,5 x 40)  
    

Orlov Alexander Konstantinovič  malíř figuralista, narozen v Petrohradě, Rus, emigrant žijící v Praze a Paříži, žák 

profesora Sergeje Alexandroviče Mako na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze, uváděn ve světových 

katalozích, ceny jeho obrazů dosahují až 3 500 eur 

    

    

14   Orlov Alexander Konstantinovič   (1899-1979) 

"Karavana u pyramid v Gíze" ......................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno, kolem roku 1930, kvalitní a reprezentativní práce ruského autora tvořícího v Praze 

a Paříži, skvělá nabídka, 41,5 x 58,5 (56,5 x 73)  

    

    

15   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 

"Valašská krajina z okraje listnatého lesa" .........................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský galerijní pastel na kartonu, signum nenalezeno, kolem roku 1920, kvalitní zlacený rám, majitel je přesvědčen 

o Jaroňkově autorství, 48 x 64,5 (52,5 x 69)  

 Párová k následující položce č. 16 
    

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) 
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16   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 

"Valašská dřevěnice u lesa v letní krajině" ..........................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský galerijní pastel na kartonu, signum nenalezeno, kolem roku 1920, kvalitní zlacený rám, majitel je přesvědčen 

o Jaroňkově autorství, 48 x 64,5 (52,5 x 69)  

 Párová k předcházející položce č. 15 

    

    

17   Born Adolf   (1930-) 

"Hudebně vzdělaný kocour" ..........................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 90/200, vzadu štítek Galerie Patro, výborná umělecká adjustace, 

ve výřezu 12 x 15 (29,5 x 31)  
    

Born Adolf  slavný český grafik a malíř, současný přední ilustrátor, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, 

skupiny karikaturistů Polylegran, v roce 1977 na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet 

vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupení v Národní Galerii (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

18   Bauch Jan   (1898-1995) 

"Postavy" .............................................................................................................................................................................  28 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, pastel, kvaš, signováno tužkou, nedatováno, adjustováno v rámu stříbrné barvy 

a opatřeno antireflexním sklem, 40,5 x 55 (45,5 x 59,5)  
    

Bauch Jan  významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka 

u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých 

malířů 20. století (Slovník Chagall) 

    

    

19   Kliunkov Ivan Vasiljevič   (1873-1943) 

"Geometrická kompozice" .........................................................................................................................................  120 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, akvarel, pastel, signováno v azbuce I. Kljun, nedatováno, práce vysoké světové 

třídy, moderní adjustace pod antireflexním sklem. Případný kupec si může dohodnout lhůtu pro konzultaci se svými znalci 

ve výřezu 19 x 15 (47 x 4)  

 Ceny obdobných prací se ve světových katalozích pohybují mezi 50 000 - 100 000 eur 
    

Kliunkov Ivan Vasiljevič  také Kliun, Kljun, Klioune Ivan Wasiljewitsch 

    

    

20   Javlenskij Georgijevič Alexej   (1865-1941) 

"Nemesis IV" ....................................................................................................................................................................  300 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno A.J., datováno vzadu 1920, vzadu dále uveden název a jméno malíře, vše psáno 

latinkou, práce světové třídy. Případný kupec si může dohodnout lhůtu pro konzultaci se svými znalci 

36 x 27 (51 x 42)  

 Oleje tohoto autora se pohybují v rozmezí 20 000 - 850 000 eur (ADEC) 
    

Javlenskij Georgijevič Alexej  ruský malíř, narozen nedaleko Toržoku, zemřel ve Wiesbadenu, v Rusku byl žákem Ilji 

Repina, působil převážně v Německu, na jeho umění mělo výrazný vliv především přátelství s Vasilijem Kandinským, 

s kterým spoluzakládal expresionistickou skupinu Der Blaue Reiter a s fauvistou Henri Matissem 

    

      

OBRAZOVÁ ČÁST položky 21-40 

 

21   Kříž - Voska Karel   (1911-) 

"Z Jižních Čech" .................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno špatně čitelně, datováno 1956, znovu signováno vzadu na autorském štítku, vzadu rovněž 

autorovo razítko a povídání o malíři, zaskleno, 25 x 35 (36 x 45,5)  
    

Kříž - Voska Karel  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval u Ludvíka Vacátka, výborný malíř krajin Českomoravské 

Vysočiny a Jižních Čech, člen S.V.U. Mánes a jiných spolků (informace na zadní straně obrazu) 

    

    

22   Kříž - Voska Karel   (1911-) 

"Jižní Čechy" ........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1956, vzadu signatura na autorském štítku, autorovo razítko a povídání o malíři, 

zaskleno, 30 x 40 (43,5 x 54)  

    

    

23   Žvak Julius    

"Jeseníky" .................................................................................................................................................................................  900 Kč  
komorní olej na malířské desce se strukturou plátna, signováno ŽVAK, datováno 1977, vzadu stručně jméno autora, technika, 

název a datace, 15,5 x 19 (22 x 25,5)  
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24   Prukner Štefan   (1931-) 

"Jesenné zátišie" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce, signováno, datováno 1974, reprezentativní práce slovenského autora, vzadu štítek Diela 

z Bratislavy s původní, vysokou cenou 3 750 Kčs, což bylo skutečně hodně peněz, 50 x 70 (61,5 x 81,5)  
    

Prukner Štefan  grafik, pedagog, narozen v Stratené u Rožňavy, studoval u B. Hofstädtera a D. Millyho na VŠVU 

v Bratislavě, věnuje se volné grafice, designu, tvoří práce z kovu, 1989-1991 působil jako docent na PedF v Banské 

Bystrici, zastoupen v řadě galerií včetně SNG v Bratislavě (Slovník Chagall) 

    

    

25   Holeček Jaroslav   (1902-1953) 

"Chalupy ve slunečném podzimu" ..............................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický olej na malířské lepence, signováno, reprezentativní práce významného autora z jeho pobytu 

na Slovensku, skvělé zachycení barev a světel slunného podzimního dne, 49,5 x 68 (60,5 x 80)  
    

Holeček Jaroslav  malíř krajinář, studium na uměleckoprůmyslové škole u profesora Schüssera, působil na Slovensku 

a v Jižních Čechách, byl členem UB v Bratislavě, potom přesídlil do Příbrami, řada výstav, včetně Zlínských salonů, 

v Bratislavě, Bánské Štiavnici, Bánské Bystrici, v Komárně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

26   Chadima Jiří   (1923-) 

"Bílá loďka" ..........................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, kvaš, tempera, signováno, datováno 1994, vzadu autorský štítek s popisem, 

výborná komorní práce malíře zastoupeného v řadě galerií, 15 x 21,5 (19,5 x 26,5)  
    

Chadima Jiří  malíř, grafik, studia na VŠUP u profesora Fišárka, vystavoval jako host na členských výstavách SČUG 

Hollar (Slovník Chagall) 

    

    

27   Pernica Vojtěch   (1886-1977) 

"Portrét dívky ve slováckém kroji" ............................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1930, kvalitní černý rám se zlatou linkou, rám holandského 

typu, 28 x 24,5 (34,5 x 31,5)  
    

Pernica Vojtěch  malíř, studia na pražské UMPRUM u Hampeyse, tvořil zejména portréty, např. rodinu hrabat Stolbergů 

ve Slezsku v Kyjovicích (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

28   Anderle Jiří   (1936-) 

"Jak se máme dívat na duhu" .......................................................................................................................................  3 950 Kč  
mistrovská galerijní grafika, signováno v desce i tužkou, nedatováno, zajímavá práce ve stylu starých mistrů, autorská adjustace 

pod sklem, speciální odpovídající pasparta a rámek z textilní pásky, ve výřezu 27,5 x 18,5 (40 x 30)  
    

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

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

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

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

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

současnosti, u příležitosti státního svátku obdržel 28. října 2006 od prezidenta republiky medaili za zásluhy  

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

    

29   Malý Václav   (1874-1935) 

"Chalupy mezi břízami" ...............................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, kolem roku 1920, výborný malíř, žák Brožíka a Schweigera, od něho i darovaný 

obraz prezidentu Masarykovi, široký rám starozlaté barvy, 25 x 33 (44 x 52)  
    

Malý Václav  malíř, narozen v Praze, studoval na pražské akademii u Brožíka a Schweigera, maloval Prahu a pražská 

zákoutí, potom odešel na Chodsko, kde se kamarádil s Baarem, kromě krojovaných scén proslul i pracemi ze života 

sedláků, polních prací apod., na výstavě Hagenbundu ve Vídni roku 1910 vzbudily jeho práce senzaci, londýnské The 

Studio reprodukovalo jeho obrazy, velký ohlas zaznamenal rovněž ve Francii, kde byl také reprodukován v časopisech, 

sám publikoval krajiny z Čech, Moravy a Slovenska (Toman) 
    

    

30   neurčeno    

"Z bitvy" a "Přepadení"...............................................................................................................................................  47 000 Kč  
dva samostatné obrazy, každý z nich je mistrovský olej na plátně nalepeném na dřevěné desce, signatury na obou vpravo dole 

špatně čitelné, přelom 18./19. století, široké staré zdobné rámy starozlaté barvy, skvělá nabídka, každý 17 x 31 (37 x 51)  

 Cena za oba obrazy 
    

    

31   Štolbová - Franková Renata   (1958-) 

"Krajina s Madonou - Betlém" ....................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, značeno vzadu autorským štítkem a ještě nápisem, datováno 2011, skvělá 
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práce významné umělkyně, která studovala u Zdeňka Sklenáře, vzadu štítek s původní cenou 17 000 Kč, 40 x 35 (44 x 39)  
    

Štolbová - Franková Renata  ilustrátorka, grafička, malířka, narozena v Dobré Vodě u Českých Budějovic, studovala 

ateliér ilustrace a grafiky u profesorů Z. Sklenáře a Mikuly na VŠUP v Praze, je výtvarnicí ve svobodném povolání, 

orientuje se na knižní ilustraci pro různá nakladatelství (Slovník Chagall) 

    

    

32   nesignováno    

"Život na břehu jezera" ................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, přelom 18. a 19. století, vzadu na blind rámu německy špatně čitelně patrně 

název místa, výjimečný luxusní rám holandského typu, široký, profilovaný, černý se stříbrnou linkou, velmi působivý celek 

19 x 28 (39,5 x 48,5)  

    

    

33   F. de Fiou    

"Život na ulici ve starém městě" ...............................................................................................................................  38 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, první polovina 19. století, luxusní zdobný rám ze stejné doby, velmi reprezentativní 

48 x 39 (62 x 52,5)  

    

    

34   neurčeno    

"Večerní práce před chalupou u jezírka" .............................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, příjmení špatně čitelné, jméno Jozef, přelom 19. a 20. století, vzadu razítka, velmi zajímavá 

práce v širokém zdobném rámu zlaté barvy, tento obraz svou kvalitou stojí za další určení, 32 x 49 (48 x 61)  

    

    

35   Písecký Josef   (1878-1954) 

"Jadranská nálada" ........................................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1920, vystavováno v roce 1935 v Domě umění 

Ostrava, vzadu razítko, typický široký rám, skvělý celek, 50 x 60 (71,5 x 81,5)  
    

Písecký Josef  malíř, narozen v Kroměříži, studium na Quastově soukromé škole v Písku, člen KVU Aleš, časté souborné 

výstavy, známý malíř přímořské krajiny a pražských témat (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

36   Pardy Pavel   (1955-) 

"Kouzelník" ........................................................................................................................................................................  13 400 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, vzadu štítek Galerie Patro s původní cenou 25 000 Kčs, skvělá 

nabídka práce malíře s řadou výstav u nás i ve světě, 53,5 x 54,5 (68,5 x 69)  
    

Pardy Pavel  malíř, restaurátor, narozen v Opavě, soukromě studoval kresbu a malbu, malířské techniky a restaurování, 

věnuje se malbě, v jeho tvorbě se spojuje naivní výraz s humorem a intelektuální ironií (Slovník Chagall) 

    

    

37   Dostalík    

"Mladí kuřáci" .....................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, bravurní profesionální práce, 47,5 x 51,5 (63 x 67)  

    

    

38   nesignováno    

"Romantická horská krajina s figurální stafáží a chalupou u potoka" ..................................................  19 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1870, rentolováno, kvalitní práce romantické školy v původním zdobném rámu zlaté 

barvy, 55,5 x 68 (74,5 x 87,5)  

    

    

39   Delling (?)    

"Srnec se srnkou" ............................................................................................................................................................  11 000 Kč  
galerijní olej na plátně lepeném na desce, signováno, nedatováno, luxusní široký rám, skvělý celek, 66 x 65,5 (85,5 x 85,5)  

    

    

40   Pistorius Jan Ferdinand   (1899-1985) 

"Kůň a hříbě" ....................................................................................................................................................................  13 600 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1935, výborný ručně řezaný rám, působivý celek 

59 x 71,5 (71 x 85,5)  
    

Pistorius Jan Ferdinand  kreslíř, grafik, narozen v Plzni, soukromě studoval v malířské škole F. Engelmüllera v Praze, 

u J. Proškovice v Plzni a na Škole dekorativního umění v Praze, věnoval se malbě, především koní, květin a krajiny, 

vystavoval se západočeskými výtvarníky (Slovník Chagall) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 41-60 

 

41  Kachel "Golgota" .....................................................................................................................................................  12 000 Kč  
fajáns, na bílém podkladu modrá malba, Delft, kolem roku 1650, kachel je v dřevěné závěsné montáži, proto nelze zjistit zda je 

malba signovaná, v každém případě jde o muzeální sběratelskou položku starého Delftu, unikát, průměr kruhového výřezu 12,5cm, 

celé 21 x 21,5  

    

    

42  Hodinky kapesní SCHAFFHAUSEN ..................................................................................................................  7 900 Kč  
stříbrné tříplášťové, ciferník bílý smalt, číslice arabské černé, dále červeně 13 - 24 hodin, nápis INTERNATIONAL WATCH Co, 

stroj zlacený, značený IWC, číslovaný 260 221, na vnitřním plášti nápis v azbuce K. i N. BRAKA Z. POPOVIKI - BEOGRAD, 

hodinky jsou funkční, stav dobrý až velmi dobrý, kolem roku 1890, na ciferníku vlasové praskliny viditelné lupou  

ryzost stříbra 900/1000, výška 7,5cm, průměr 5,2cm  

    

    

43  Hodinky kapesní osmidenní ....................................................................................................................................  4 900 Kč  
niklové, značené na ciferníku LOUISINE SWISS MADE, na vnitřní straně zadního pláště "PUR NICKLE GARANTI", na ciferníku 

dvě vlasové praskliny, na dvou místech při rámečku tmelení, kolem roku 1910, funkční, výška 7cm, průměr 5cm  

    

    

44  Hodinky kapesní ...........................................................................................................................................................  4 600 Kč  
dvouplášťové niklové, značené na ciferníku OMEGA, číslováno 683 397 8, ciferník bílý email, číslice černé arabské, vedle červeně 

13 - 24 hodin, u číslice 4 je ciferník opravovaný, jinak stav velmi dobrý až výborný, kolem roku 1925, funkční, výška 6,5cm, 

průměr 5cm  

    

    

45 Hodinky dámské závěsné tzv. jeptišky.................................................................................................................  3 500 Kč  
zlato, bílý porcelánový ciferník, číslice arabské, vnitřní plášť metal, vnější plášť a skelet zlato, stroj zlacený, značeno 

rakouskouherskou puncovní značkou AV, puncovní úřad Praha, kolem roku 1895, funkční, výborný stav, skvělá nabídka , ryzost 

zlata 585/1000, hmotnost 18,47g btto, výška 4cm  

    

    

46 Hodinky kapesní pánské ............................................................................................................................................  3 500 Kč  
značené OMEGA, ciferník bílý smalt, číslice arabské, ručičky zlacené, stroj zlacený, značený rovněž OMEGA, funkční, číslo 

7360816, plášť niklový, Švýcarsko, kolem roku 1920, nepatrné oklepy na ciferníku v místě zasazení do pláště, jinak stav velmi 

dobrý, průměr 5cm. Pro přenos jsou hodinky umístěny ve starším kovovém pouzdře  

    

    

47 Hodinky náramkové dámské i pánské - střední velikost .............................................................................  1 500 Kč  
značené CITIZEN AUTOMATIC JAPAN, vodotěsné, datumovka, centrální vteřinová ručička, ciferník v odstínech žlutohnědé 

barvy, kovový pásek, původní etue, Japonsko, kolem roku 1975, luxusní stav, nenošené, průměr 4cm  

    

    

48  Souprava kompotová ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, olovnaté, bohatě moderně broušené, Čechy, kolem poloviny minulého století,  

v sestavě: velká mísa a šest malých misek, průměr velké mísy 23cm, malých 12,5cm  

    

    

49  Mísa čtvercová, plochá ..............................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, olovnaté, zdobené mimořádně kvalitním mistrovským brusem, nízký okraj, zcela unikátní ukázka českého broušeného 

skla nejvyšší kvality, Čechy, třicátá léta minulého století, 26 x 26  

    

    

50 Váza štíhlá na jeden květ ...........................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo jantarové barvy, broušené do osmi vertikálních ploch, značeno MOSER KARLSBAD made in Czechoslovakia, ve dvou 

třetinách výšky figurální zlacená oroplastika, ojedinělý tvar, kolem roku 1925, krásný sběratelský kus, výška 30,5cm  

    

    

51 Dóza s víkem .......................................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo čiré olovnaté bohatě broušené, válcovitá s průřezem ve tvaru květu s osmi lístky, Čechy, kolem roku 1935, velmi dobrý stav, 

výška 5,5cm, průměr 12,5cm  

    

    

52  Souprava likérová ...........................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, olovnaté, bohatě broušené, tělo karafy zploštělé, z předního pohledu kruhové, Čechy, kolem roku 1935 

v sestavě: karafa se zabrušovanou zátkou a šest odlivek na masivních nožkách 

výška karafy se zátkou 27cm, odlivek 5,5cm  
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53 Sada šesti číší na víno na broušených stopkách ...............................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, olovnaté, broušené, Čechy, kolem poloviny minulého století, výška 17cm, průměr 7,5cm  

    

    

54  Lampa petrolejová..........................................................................................................................................................  500 Kč  
tělo lampy ručně malované sklo, sklárna Karolínka, 19. století, stínítko pozdější, předěláno na elektrickou lampu, pro doplnění 

sbírky, výška s cylindrem 55cm  

    

    

55 Honosná váza na nízké patce ...................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo kobaltové, bohatě ručně malované barevnými emaily, motiv růží a zlatý dekor, Čechy, kolem roku 1930, velmi dobrý stav, 

krásný sběratelský i funkční kus, výška 32cm, průměr 15cm  

    

    

56 Váza ........................................................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo temně fialové, bohatě zdobené zlacením a skleněnými nálepy - květinový dekor, značeno nálepkou výrobce BOHEMIA 

CZECHOSLOVAKIA HAND CUT LEAD CRYSTAL OVER 24% PbO, vzorový design určený na export, Čechy, poslední třetina 

minulého století, výborný stav, výška 30cm, průměr 18,5cm  

    

    

57 Miska odkládací ................................................................................................................................................................  200 Kč  
sklo temně fialové bohatě zdobené zlacením a skleněnými nálepy - květinový dekor, značeno nálepkou výrobce BOHEMIA 

CZECHOSLOVAKIA HAND CUT LEAD CRYSTAL OVER 24% PbO, vzorový design určený na export, Čechy, poslední třetina 

minulého století, výborný stav, výška 6,5cm, průměr 16cm  

    

    

58 Mísa - nástolec ve tvaru gondoly, na servírování ovoce .................................................................................  500 Kč  
porcelán bílý, povrch po obvodu svisle žebrovaný, okraj zoubkovaný, zdobeno pravým zlatem, značeno THOMAS BAVARIA, 

Německo, kolem poloviny minulého století, velmi reprezentativní, výška 16,5cm, délka 39cm, šířka 20cm  

    

    

59 Těžítko na psací stůl "Medvěd u dřevěné ohrady" ..........................................................................................  950 Kč  
patinovaný bronz na onyxovém podstavci, Střední Evropa, kolem roku 1920, oklepy na rohu desky, jinak dobrý stav, výška 14cm, 

délka 21,5cm  

    

    

60 Dělo na dubové lafetě s koly, ráže 48mm ............................................................................................................  5 500 Kč  
plastický znak dvojhlavé orlice, stáří děla neurčeno, lafeta pozdější, na lafetě připevněn stojánek na kouli se sběratelskou 

poznámkou BRNO 1645, ve stojánku je umístěna kamenná koule značená kamenickou značkou ráže cca 120mm, datace se patrně 

týká koule, celková délka i s lafetou 102cm, vlastního děla 65cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 61-80 

 

61   Plesnivý Vincent   (1879-1944) 

"Krojovaný pár" .................................................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovský galerijní barevně sytý akvarel, signováno, kolem roku 1920, vzadu štítek, hodnota dokumentační i umělecká 

od absolventa pražské i mnichovské akademie, adjustováno v paspartě pod sklem, ve výřezu 29 x 47 (52,5 x 68,5)  
    

Plesnivý Vincent  narozen v Praze, malíř figuralista v Boršicích u Blatnice pod sv. Antonínkem na Moravě, žák pražské 

akademie, dále u profesora H. Knirra v Mnichově, dále rok studoval v Paříži, jeho figurální akvarely jsou v muzeích 

v Čechách i na Moravě (Toman) 

    

    

62   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Moře u skalnatého pobřeží" .....................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1924, nádherná mořská scenérie zpracovaná s typickou 

Jamborovou precizností, z výborného období, vysoká umělecká i sběratelská hodnota, adjustováno v kvalitním rámu, zaskleno 

50 x 70 (60,5 x 80,5)  
    

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

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

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

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Wikipedie, www stránky města Tišnova) 
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63   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Lyžařský pár na zimní Vysočině" ..........................................................................................................................  39 000 Kč  
výjimečný mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence se strukturou plátna, signováno, datováno 1928, vzácná krajinářská 

práce významného malíře s figurální stafáží, ojedinělý obraz z výborného období malíře, precizně zachycená zimní atmosféra 

v otevřené krajině Vysočiny 

50 x 70 (64 x 84)  

    

    

64   Hartinger Ilja   (1935-) 

"Zima na valašských pasekách" ...................................................................................................................................  8 000 Kč  
velký mistrovský galerijní sytý akvarel, signováno, datováno 1978, vzadu autorský štítek, výjimečná reprezentativní práce, 

adjustováno ve světlém širokém rámu, zaskleno, 40 x 102 (53 x 115)  
    

Hartinger Ilja  malíř, grafik, narozen v Novém Hrozenkově, studoval na ŠUŘ v Brně, dále na VŠUP v Praze u profesora 

A. Strnadela a J. Baucha, po studiích se vrátil do Karolínky, kde trvale žije a pracuje, dlouhou dobu byla středem jeho 

zájmu valašská krajina, v poslední době přibývají figurální motivy, vytvořil řadu mozaik a skleněných vitráží, řada 

samostatných i kolektivních výstav (Slovník Chagall) 

    

    

65   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Dívčí akt s maskou a střevícem na hlavě" .............................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, datováno 1985, mimořádně luxusní adjustace v plátěné paspartě pod sklem 

s textilní páskou místo rámku, ve výřezu 19 x 10,5 (34,5 x 24)  
    

Liesler Josef  ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha 

u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí 

skupiny 58 (1958,) skupiny Radar, Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie 

(1969,) zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy 

v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

66   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 58/200, umělecká adjustace pod sklem s textilní páskou 

místo rámku, ve výřezu 15,5 x 32 (28 x 43)  

    

67   neurčeno    

"Návštěva Gejši I" ..............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, malba na papíře, signováno, nepřečteno, přelom 19. a 20. století, rámováno, pod sklem 

24 x 18 (29 x 22,5)  

 Párová k následující položce č. 68 

    

    

68   neurčeno    

"Návštěva Gejši II" ............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, malba na papíře, signováno, nepřečteno, přelom 19. a 20. století, rámováno, pod sklem 

24 x 18 (29 x 22,5)  

 Párová k předcházející položce č. 67 

    

    

69   Kiesewetter Josef   (1934-) 

"Kouzelná noc" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná grafická technika, signováno, nedatováno, vlastní obraz je v kruhu, vysoce kvalitní umělecká 

adjustace, vzadu štítek Díla s původní cenou 3 300 Kčs, průměr ve výřezu 42cm (64 x 64)  
    

Kiesewetter Josef  malíř, grafik, narozen v Novém Jičíně, studoval užitou a propagační grafiku u K. Hofmana, J. Jaška, 

J. Kořínka na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, do roku 1975 výtvarník Slováckého muzea 

v Uherském Hradišti, pak musel z politických důvodů odejít (Slovník Chagall) 

    

    

70   Tichý František   (1896-1961) 

"Paganini hrající na housle" .......................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno, datováno 1942, kvalitní umělecká adjustace s antireflexním sklem, na trhu tento list vzácný, 

ve výřezu 36 x 20 (63 x 43)  
    

Tichý František  vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 

20. století, studium na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké 

zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném 

malíři, např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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71   Beránek Václav   (1932-) 

"Hlava zlatovlasé dívky" .................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - olej, kvaš, tempera, signováno, nedatováno, ovál v paspartě a umělecké adjustaci, precizní 

práce, ovál ve výřezu 19 x 26 (42 x 50,5)  

 Párová k následující položce č. 72 
    

Beránek Václav  narozen ve Zhoři u České Třebové, studia na PU v Olomouci, výtvarný redaktor nakladatelství Profil 

v Ostravě, člen tvůrčí skupiny Kontrast, jeho díla jsou v majetku MG Brno, Baruch Gallery Chicago, Cory Galleries San 

Francisco (Slovník Chagall) 

    

    

72   Beránek Václav   (1932-) 

"Hlava jinocha" ...................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - olej, kvaš, tempera, nesignováno, nedatováno, ovál v paspartě a umělecké adjustaci, precizní 

práce, ovál ve výřezu 19 x 26 (42 x 50,5)  

 Párová k předcházející položce č. 71 

    

    

73   Koller Samo   (1909-) 

"Portrét muže s baretem a bílou šálou"....................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno SAMO, datováno 1945, vzadu štítek s určením autora s popisem, mimořádně kvalitní 

portrétní práce na úrovni mistra Nechleby, 52 x 47 (64 x 59)  
    

Koller Samo  narozen v Lublani, od roku 1938 v Praze, žák profesora Nechleby 

    

    

74   nesignováno    

"V krčmě" ..............................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plechu, signum nenalezeno, 19. století, luxusní zlacený rámek, velmi dekorativní, 13 x 17 (25 x 29,5)  

    

    

75   Chaba Karel   (1925-) 

"Procházka se psem po nábřeží" ..............................................................................................................................  55 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, sedmdesátá léta minulého století, skvělá nabídka práce malíře snových maleb Prahy, majitelem 

zakoupeno přímo v prodejně Dílo, vzadu štítek s razítkem, nerámováno, pouze pasparta na blind rámu, 55 x 46  

 I mezi Chabovými obrazy se jedná o jednu z nejlepších prací. 

Pochází ze sbírky, která byla pořízena koncem sedmdesátých let před odchodem majitele do emigrace, část této výborné 

sbírky byla nabídnuta do aukce naší společnosti 
    

Chaba Karel  malíř, narozen v Sedlci - Prčicích, výtvarně se vzdělával soukromě, své obrazy Prahy vytvářel ne jako opisy 

skutečností, ale jako své sny o Praze, jeho vidění je romantické, řada výstav v zahraničí - Švýcarsko, Belgie, Egypt, 

Polsko, Německo, v roce 1964 vystavoval v Boymansově muzeu v Rotterdamu, ve stejném roce v Muzeu moderního 

umění v Paříži atd., jeho práce před revolucí byly velmi ceněny a prakticky se nedaly sehnat, i dnes jsou na trhu velmi 

vzácné (Slovník Chagall) 

    

    

76   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Zápasící tygři" ...................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
komorní mistrovský lept, signováno, nedatováno, adjustováno pod sklem s textilní páskou místo rámečku, 9 x 7 (21 x 17,5)  
    

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

v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 

grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

77   Mucha Alfons   (1860-1939) 

"Portrét mladého muže v kožichu" ..........................................................................................................................  55 000 Kč  
mimořádná mistrovská kresba sépiovým inkoustem, signum nenalezeno, vzadu Alfons Mucha "Dekorativní medailon", luxusní 

adjustace, kruhová pasparta, skvělá práce, Ke kresbě je potvrzení od Jiřího Muchy ze dne 27.9.1981 

průměr výřezu 12,5cm (26,5 x 26)  

Pochází ze sbírky, která byla pořízena koncem sedmdesátých let před odchodem majitele do emigrace, část této výborné 

sbírky byla nabídnuta do aukce naší společnosti 
    

Mucha Alfons  malíř secesního období, umělec užitého umění, sochař, fotograf, herec, jedna z nejpozoruhodnějších 

postav konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století, rodák z Ivančic, jehož kresby vzbudily pozornost již během 

studia na gymnáziu v Brně, umělec, který nebyl přijat ke studiu na pražské Akademii, složitou životní cestou přes práci 

ve Vídni, studium v Mnichově a Paříži se stal „přes noc“ světoznámým díky zakázce na plakát pro Sarah Bernhardt. 

Navrhoval známky, bankovky, plakáty, viněty na nejrůznější výrobky - cigarety, sušenky, čokolády, láhve, maloval zástěny 

i návrhy jídelních menu, navrhoval nádobí, šperky, interiéry. Fotografie, které si pořizoval, sloužily jako předloha 

k malířské tvorbě, fotodokumentace z cest po předrevoluční Rusi byla podkladem pro Slovanskou epopej  

(Toman, Lexicon of the CVA, wikipedie, www.ivancice.cz) 

    OBSAH 



 
KATALOG 79. AUKCE – BRNO – 16. 9. 2012 

 

 

_ 18 _    

 

78   Pelc Antonín   (1895-1967) 

"Z Casablanky - Spahi Ahmed Taibi" ....................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský kvaš - akvarel, signováno, datováno Casablanca 1941, galerijní úroveň, ve výřezu 38 x 33 (61 x 49)  
    

Pelc Antonín  malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, pedagog, soukromá studia u Reisnera, na pražské akademii 

u Bukovace a Pirnera, později sám profesorem na akademii, v letech 1939-1945 tvořil ve Francii a USA, člen SVU Mánes, 

široké zastoupení v Národní galerii Praha a v dalších galeriích po celém světě, vystavoval v Praze, Brně, New Yorku, 

Montrealu, Bělehradě, Berlíně atd., národní umělec, významný moderní malíř (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

79   Ecrelman O.    

"Svatební pár ve dvojkolce tažené běloušem" .......................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovská modrobílá malba na desce z fajánse, signováno, vzadu značeno mistrovskou značkou a nápisem DELFT, dále písmeny 

VL. T. a vtlačovanou dílenskou značkou se jménem, kolem roku 1890-1910, kvalitní původní rámek z masivu, výborný stav 

30,5 x 20,5 (38 x 27,5)  

 Na našem trhu naprosto ojedinělé 

    

    

80   Rapin Jan   (1956-) 

"Hráči karet" .....................................................................................................................................................................  34 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2004, velký reprezentativní obraz, 70 x 80,5 (85,5 x 95,5)  

 Obraz byl dražen na 65. aukci v Brně za 49 000 Kč, vyvolávací cena byla podstatně snížena o 15 000 Kč  
    

Rapin Jan  malíř a sklářský výtvarník, narozen v Praze, studia na Akademickém gymnáziu v Praze u profesora Kepky, 

pak anatomii na střední zdravotnické škole rovněž v Praze a soukromě malbu u P. Hany, přes osmdesát samostatných 

výstav, z toho více jak dvacet v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81-100 

 

81   Ochrymčuk Leonid   (1929-2005) 

"Vysočina" .............................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na sololitu, signováno monogramem L.OCH., druhá polovina minulého století, 46 x 56 (57,5 x 67,5)  
    

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

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

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

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

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

    

    

82   Jícha Václav   (1874-1950) 

"Zimní vesnice" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel a kvaš, signováno, první polovina minulého století, 39 x 49 (48 x 58)  
    

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

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

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

    

    

83   Jícha Václav   (1874-1950) 

"Kopcovitá krajina se stromy" .....................................................................................................................................  2 500 Kč  
kresba pastelem, signováno, první polovina minulého století, 28 x 42 (50 x 64,5)  
    

    

84   nesignováno    

"Portrét mladé šlechtičny" .............................................................................................................................................  8 700 Kč  
olej na plátně, kopistická práce z konce 19. století, vzadu na plátně uvedeno "Grassy cop. M. v Viebahn MCHN", poškozeno - 

neodborně restaurováno, 80 x 62 (87 x 69)  
    

    

85   Krejčí František   (1896-) 

"Krajina před bouří" ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1946, 51 x 64 (60 x 74)  
    

Krejčí František  malíř, narozen ve Znojmě, studoval u profesora I. Kulce na Ukrajinské akademii v Praze, dále soukromě 

v Brně a na Slovensku, byl členem Spolku výtvarných umělců Slovenska v Bánské Bystrici (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

86   Klos Jan   (1883-) 

"Portrét ženy v černé toaletě s výraznou broží" ...................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1933, poškozeno, 80 x 68 (98 x 86)  
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Klos Jan  malíř, soukromá studia u Al. Kalvody a Josefa Šilhavého, věnoval se krajinářské tvorbě, maloval podobizny 

a zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

87   Bezděk František   (1906-1983) 

"Krajina o žních" ................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1952, 58,5 x 64,5 (76,5 x 83,5)  
    

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) 

    

    

88   Zeman Antonín   (1911-) 

"Slunečnice ve váze" ..........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, 66,5 x 51 (80 x 65)  
    

Zeman Antonín  malíř, narozen v Neštěticích u Benešova, studoval u profesorů F. Thieleho a V. Nowaka na AVU 

v Praze, věnoval se malbě, zúčastnil se řady kolektivních výstav se Spolkem výtvarných umělců Aleš  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

89   Šimůnek Karel   (1869-1942) 

"Co bodlák zažil" ................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno tužkou, číslováno 26, 29 x 19 (45 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) 

    

    

90   Křížek Václav   (1920-1981) 

"Práce u šicího stroje s výhledem na Prahu" .........................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní kvaš - tempera, značeno vzadu autorovým štítkem, motiv švadlen je zmiňován ve slovníku Chagall, obrázek 

datován do roku 1943, výborná práce významného malíře, jehož díla se na trhu vyskytují zcela výjimečně, 30 x 20  
    

Křížek Václav  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval u J. Bendy, Františka Tichého, Václava Špály a V. Sychry, 

zastoupen ve Středočeské galerii a GHMP, Galerii v Bukurešti, Galerii v Petrohradě, Národní galerii v Londýně a jinde 

(Slovník Chagall) 

    

    

91   Loydolt Fridrich   (1908-1982) 

"V laboratoři" ......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - kresba barevnými tužkami, kvaš, signováno monogramem FL, datováno 1937, 26 x 21 (38 x 32)  
    

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) 

    

    

92   Kubašta Vojtěch   (1914-1992) 

"Prostranství před barokním kostelem" .....................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno v desce, kolem poloviny minulého století, 30 x 20 (35,5 x 26,5)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

93   Stehlík Karel   (1912-1985) 

"Přístav v Orientu" ............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno, mohlo by se jednat o práci Karla Stehlíka z doby kolem roku 1960, kdy podnikl cesty do tehdejšího 

Sovětského Svazu, Egypta, Indie a Iráku, Turecko navštívil v roce 1962. Obraz byl původně označen jako Istanbul. Porovnáním 

kupolí mešit  a minaretu se získanou fotografií se přikláníme k názoru, že na obraze je zachycen přístav v Basře (Irák) 

paspartováno, 40 x 57,5 (59,5 x 76)  
    

Stehlík Karel jihočeský malíř a kreslíř, narodil se v Milevsku, zemřel v Českých Budějovicích, učil se u milevského 

malíře Oldřicha Pejši, v letech 1945-1948 studoval na AVU Praha u prof. Otakara Nejedlého, vyučoval výtvarnou 

výchovu, v roce 1941 člen Spolku výtvarných umělců v Praze a Syndikátu výtvarníků československých, později člen 

Sdružení jihočeských výtvarníků a SČVU, v roce 1982 jmenován národním umělcem, mimo Prahu vystavoval převážně 

v Jižních Čechách, ale také v zahraničí - Berlín, Norimberk, Djakarta, Sofia (Lexicon of the CVA, wikipedia, Informační 

systém abART ) 
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94   Sigmund Karel Jan   (1897-1959) 

"Strom v krajině" ............................................................................................................................................................  13 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, 60 x 70 (70 x 80,5)  
    

Sigmund Karel Jan  malíř krajinář, studoval v Drážďanech u prof. Schöna, později v Praze u prof. Otakara Nejedlého, 

studijní cesty po Itálii, Francii, Jugoslávii, Německu, Rakousku, malířské náměty čerpal z okolí Heřmanova Městce, 

vynikající malíř skal a lomů, řada výstav, jeho obrazy bývají často přesignovány a vydávány za práce O. Blažíčka  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

95   Drha Josef   (1912-2009) 

"Kytice z tulipánů, bílých a žlutých narcisek a větviček s růžovými květy ve džbáně" ..................  15 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1960, ručně řezaný stříbřený luxusní rám, vysoce reprezentativní 

70 x 49,5 (87 x 67,5)  
    

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) 

    

    

96   Drha Josef   (1912-2009) 

"Kytice tulipánů a šeříků ve skleněné váze" .......................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1960, ručně řezaný zlacený luxusní rám, 70 x 50 (87 x 67)  

    

    

97   Čejka Jan   (1888-1934) 

"Mladá žena v prozářeném pokoji" ........................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na lepence, signováno Jan ČEJKA 1920, skvělá galerijní práce, plná pohody a impresionistické barevnosti, krásný sběratelský 

obraz, 51 x 43,5 (72 x 65)  
    

Čejka Jan  pražská akademie u Maxe Pirnera, vystavoval v Rubešově salonu (Toman) 

    

    

98   Ulšmíd Václav F.   (1903-) 

"Seník u Rožnova" .............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1955, vzadu autorský štítek, 55,5 x 65 (74 x 84)  
    

Ulšmíd Václav F.  malíř, narozen v Praze, studoval u Aloise Kalvody, dále na Ukrajinské akademii u Ivana Kulece, 

studijně pobýval ve Francii a na Balkánském poloostrově (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

99   Hůrka Otakar   (1889-1966) 

"Sázava" ...............................................................................................................................................................................  27 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1925, výborná práce žáka Kalvody, nositele členství "Salon 

d' automne", malba spolu s rámem tvoří reprezentativní celek, zaskleno, 52 x 58 (74 x 80,5)  
    

Hůrka Otakar  malíř, grafik, ilustrátor, 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) 

    

    

100   Emler František   (1912-1992) 

"Zátiší s melounem, jablky a hrozny modrého vína" ......................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, kolem poloviny minulého století, 50 x 70 (59 x 79)  
    

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, narodil se v Přelouči, studium na pražské akademii 

u Nejedlého, po válce u Pukla, dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia 

u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka 

Emlera vznikla Galerie Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je 

umístěno 17 obrazů a 78 grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl 

Radovan Lukavský, čestný občan města Přelouče (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    

    

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 101-120 

 

101 Váza ..................................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
sklo hyalitové, zdobené oroplastikou se stylizovaným rostlinným ornamentem, první polovina minulého století, výška 27cm  
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102  Miska se skleněnou vložkou, na bonbony ..........................................................................................................  800 Kč  
sklo modré, okraj misky přehnutý a zvlněný, korpus mosazný, na čtyřech nožkách, po obvodu zdobený drobným ornamentem 

rozvilin, ouško zdobené listy břečťanu a navýšené postavou chlapce, druhá polovina 19. století, výška 10cm včetně figurky chlapce, 

průměr 10,5cm  

    

    

103  Sada šesti šálků s podšálky .......................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán tenkostěnný bíle glazovaný zdobený tištěným dekorem drobných růžových růžiček, značeno tištěnou značkou STARÁ 

ROLE a tištěnou značkou HABSBURG, přelom 19. a 20. století, na jednom šálku prasklina, výška šálku 5cm, průměr 9cm, výška 

podšálku 3cm, průměr 13cm  

    

    

104 Jídelní souprava šestiosobní s úchyty ve tvaru květu bodláku ..............................................................  3 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, s tištěným a ručně domalovávaným květinovým dekorem, dále plastické rokaje a zlacení, značeno tištěnou 

značkou SLAVKOV, značka z let 1888-1896, drobné oklepy, na menší terině prasklina 

v sestavě:  

2 terina, výška 23cm/16cm, 

1 solnička, v=3,5cm,  

1 omáčník, v=12cm, 

mísy: 

2 oválná, délka 40cm/37cm, 

1 trojhranná, 26 x 27 x 30cm, 

talíře, průměry: 

1 servírovací, průměr 23cm, 

6 dezertní, 18,5cm, 6 hluboký, 24cm, 6 plytký, 24,5cm  

    

    

105 Sada šesti likérek na tácku.........................................................................................................................................  300 Kč  
obecný kov, likérky na štíhlých nožkách zakončených kruhovými patkami, zvýšený okraj oválného tácku symetricky profilovaný 

do oblouků, první polovina minulého století, výška odlivek 10 cm, tácek ovál 26,5 x 20,5cm  

    

    

106 Cukřenka s ouškem .......................................................................................................................................................  250 Kč  
obecný kov, kovové obloukové ouško upevněno ke korpusu napříč nad miskou, skleněná vložka, sklo bezbarvé, čiré, první 

polovina minulého století, výška 13cm, průměr 10cm  

    

    

107 Váza se stylizovaným folklórním rostlinným motivem a zlacením .......................................................  3 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený bohatou ruční malbou, značeno zelenou tištěnou značkou STARÁ ROLE - koncern C.M. 

HUTSCHENREUTHER, značka z let 1909-1922, dále značení malírny Telč, vzor F67, dvacátá léta minulého století, výška 38cm  

    

    

108 Souprava likérová ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo fialové, masivní dna, kulovitá těla, po obvodu vybroušené kapky, čtyřicátá léta minulého století,  

v sestavě: karafa a šest odlivek, na těle karafy drobný oklep, výška karafy 20cm, odlivek 5,5cm  

    

    

     

109 "Tři grácie" - šálek s podšálkem se dvěma barevnými medailony ..........................................................  350 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, zlacený, plasticky zdobený rokaji, na šálku protilehle dva medailony s tématikou tří 

ženských postav, značeno tištěnou značkou BERNADOTTE CZECHOSLOVAKIA, PORCELAINE FINE DE BOHEME, čísly 37 

a 68, uprostřed značky CL s korunkou, karlovarský porcelán, porcelánka LESOV, polovina minulého století 

výška šálku 6,5cm, průměr 11,5cm, průměr podšálku 17,3cm  

    

    

110 Nástěnná maketa vesnické světnice .......................................................................................................................  690 Kč  
dřevo ručně barevně malované, přelom 19. a 20. století, drobná poškození - schází např. stropní trám, některé předměty, 16 x 22,5  

    

    

111 Plastika "Sedící Buddha" ..........................................................................................................................................  600 Kč  
sklo malachitové, čtyřicátá léta minulého století, drobný oklep, výška 28cm  

    

    

112 Flakonek na parfém s balonkem .............................................................................................................................  150 Kč  
sklo malachitové, po stranách zdobené plastickým motivem růží, první polovina minulého století, výška 9cm  

    

    

113 Dóza ve tvaru želvy .......................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo malachitové, čtyřicátá léta minulého století, drobný oklep při okraji, výška 7cm, délka 21cm  
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114 Plastika "Abstraktní motiv" ..................................................................................................................................  1 800 Kč  
řezba v mořeném dřevě, umístěno na čtvercovém dřevěném podstavci, nesignováno, šedesátá léta minulého století, výška 32cm  

    

    

115 Korschann Karel   (1872-1943) 

Plastika "Stojící kachna".................................................................................................................................................  1 500 Kč  
litina, signováno na podstavci K. KORSCHANN, shora na podstavě značeno liteckou značkou Brněnské slévárny Ignáce Storka, 

třicátá léta minulého století, výška 18cm, podstavec 7,2 x 6,8  
    

Korschann Karel  sochař a docent vysoké školy technické v Brně, narozen v Brně, žák vídeňské akademie a vysoké školy 

výtvarných umění v Berlíně, od dvacátých let minulého století odléval své práce ze slitiny ve Štorkově slévárně  

(Toman, http://www.zdarskevrchy.cz/osobnosti/5377-ignac-storek-podnikatel-z-vysociny) 

    

    

116 Nástěnná plastika "Podobizna Jana Evangelisty Purkyně" ...................................................................  1 800 Kč  
litina, odlito u příležitosti Národopisné výstavy českoslovanské, která se konala v Praze v roce 1895, na reversní straně vyryt 

určující text a jméno Br. Čermákové v Hořovicích, průměr 20,8cm  

    

    

117 Nástěnná plastika "Podobizna Pavla J. Šafaříka" ......................................................................................  1 800 Kč  
litina, odlito u příležitosti Národopisné výstavy českoslovanské, která se konala v Praze v roce 1895, na reversní straně vyryt 

určující text a jméno Br. Čermákové v Hořovicích, průměr 20,8cm  

    

    

118 Štábla Ferdinand   (1916-1979) 

Nástěnný reliéf "Chlapec v kroji" ............................................................................................................................  12 000 Kč  
keramika barevně glazovaná, postava chlapce ve svátečním lidovém kroji z Hodonína, signováno FERDA, vzadu otisk dílenské 

značky "Ferda Štábla" a erbu s nápisem Hodonín, druhá polovina minulého století, drobné oděrky neruší celkový dojem, 32 x 40  

 Pochází z širší tematické kolekce ztvárněných postav v lidových krojích Jižní Moravy 
    

Štábla Ferdinand  sochař, narozen v Hodoníně, studoval u profesorů Dvořáka a Mařatky na UMPRUM v Praze 

a speciální školu u profesora K. Dvořáka tamtéž, pracoval také s majolikou, věnoval se dřevořezbě, vystavoval od roku 

1940 se SVUM v Hodoníně, zastoupen ve sbírkách KGVU ve Zlíně a GVU v Hodoníně (Slovník Chagall) 

    

    

119 Vázička tvaru dvou prolínajících se hranolů ....................................................................................................  550 Kč  
sklo jantarové barvy, značeno zespodu  rytým MOSER, čtyřicátá léta minulého století, drobné oklepy, výška 6,3cm  

    

    

120 Gobelín "Portrét Napoleona Bonaparte" .....................................................................................................  12 000 Kč  
zakázková práce francouzské provenience, pořízená ve dvou provedeních k příležitosti 125. výročí bitvy u Slavkova z roku 1805, 

dole vetkaný text "1805 SLAVKOV 1930", Gobelíny byly určeny jako dar účastníkům slavnostního aktu - prezidentovi T.G. 

Masarykovi a tehdejšímu hejtmanovi města Vyškov Otakaru Přikrylovi. Nabízený kus je majetkem z pozůstalosti dědiců 

po druhém z obdarovaných. 90 x 52  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 121-140 

 

121   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Po marmeládě S OPEKTOU tvářičky dětí rozkvetou" ......................................................................................  900 Kč  
barevná umělecká reprodukce na úrovni barevné litografie, signováno v desce, kolem roku 1930, rámováno, zaskleno 

36 x 29 (41 x 33,5)  

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 
    

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) 

    

    

122   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Malá tenistka" ....................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 
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pod sklem, 39 x 30 (45 x 34)  

 Jedinečná nabídka. Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

123   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Andělíček - trumpetista" ...............................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 17 x 13 (35 x 25)  

 Jedinečná nabídka.Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

124   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Motýlek - dítě" ...................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 10 x 11 (24,5 x 25)  

 Jedinečná nabídka. Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

125   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Děvčátko v kroji I" ..........................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 15 x 11 (32 x 24)  

 Jedinečná nabídka. Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

126   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Děvčátko v kroji II".........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1955, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 20 x 11 (37 x 27)  

 Jedinečná nabídka. Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

127   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Bum - bum - tratatá" ......................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1969, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 29 x 24 (50 x 41,5)  

 Jedinečná nabídka 

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

128   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Naše děti - andělíčci" .......................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1952, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 28 x 24 (43,5 x 40)  

 Jedinečná nabídka 

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

129   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Dvanáct našich andílků při hře" ...............................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 11 x 41,5 (25,5 x 57)  

 Jedinečná nabídka 

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

130   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Žasnoucí děti před vánoční výlohou firmy ZDAR" ..........................................................................................  8 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 32 x 23 (49,5 x 39,5)  

 Jedinečná nabídka 

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 
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131   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Fotografování Kašpárka" .............................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 20 x 23 (34 x 37,5)  

 Jedinečná nabídka. Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

132   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Pět dětí - andílků" ............................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 22,5 x 30,5 (36 x 44)  

 Jedinečná nabídka. Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

133   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Děvčátko s velikonočním beránkem" ......................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika- tuš, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1978, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 28 x 21 (42 x 34)  

 Jedinečná nabídka. Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

134   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Narodil se Ježíšek, kópíme mu kožíšek, hodně dlóhé, chlopaté, aby ho měl na pate. Z Hané" .....  4 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 31 x 22 (42,5 x 32,5)  

 Jedinečná nabídka 

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

135   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Rodný list z roku 1928" .................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky 

a ilustrátorky zejména motivů ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno 

pod sklem, ve výřezu 24 x 21 (41 x 35)  

 Jedinečná nabídka 

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

136   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Malí výletníci"....................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce naší skvělé malířky a ilustrátorky zejména motivů 

ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", rámováno pod sklem, jedinečná nabídka 

ve výřezu 24 x 25 (38 x 38)  

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

137   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Malé rybářky" ...................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, nedatováno, skvělý grafický list skvělé malířky a ilustrátorky zejména motivů 

ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", volný list, jedinečná nabídka, 36 x 42  

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

138   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Na kolotoči".........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, nesignováno, nedatováno, skvělý grafický list skvělé malířky a ilustrátorky zejména motivů 

ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", volný list, jedinečná nabídka, 36 x 42  

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

139   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Koupání ve škopku" ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, nedatováno, skvělý grafický list skvělé malířky a ilustrátorky zejména motivů 

ze světa dětí, proslula ilustracemi "Babičky" B. Němcové a Karafiátových "Broučků", volný list, jedinečná nabídka, 36 x 42  

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 
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140   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Chytrá pecička" ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský originál návrhu na titulní stranu - akvarel - tempera, signováno uprostřed MFK, podle tiskařských značek bylo tohoto 

originálu použito pro realizaci knihy, volný list, 27 x 19,5  

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 141-160 

 

141   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Jéňova nehoda" .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský originál návrhu na titulní stranu - akvarel - tempera, signováno uprostřed MFK, podle tiskařských značek bylo tohoto 

originálu použito pro realizaci knihy, volný list, 27 x 19,5  

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

142   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Strakatý pudlíček" ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský originál návrhu na titulní stranu - akvarel - tempera, signováno uprostřed MFK, podle tiskařských značek bylo tohoto 

originálu použito pro realizaci knihy, volný list, 27 x 19,5  

 Pochází ze skvělé sbírky prací slavné malířky a ilustrátorky 

    

    

143   Pokorný Josef   (20.2.1895-20.6.1986) 

"Z Rožnovského skanzenu" ...............................................................................................................................................  300 Kč  
komorní mistrovský akvarel, signováno, kolem roku 1975, kvalitní adjustace, zaskleno, ve výřezu 11,5 x 16 (30,5 x 33,5)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Pokorný Josef  malíř z Rožnova pod Radhoštěm, legionář 

    

    

144   Kellner Petr   (1956-) 

"Střechy - Malá Strana" ..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, vzadu signováno a rovněž uveden název, kolem roku 1985, působivá práce, kvalitní adjustace, 25,5 x 20,5 (40 x 35)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Kellner Petr  malíř, narozen v Chomutově, výtvarně se vzdělával soukromě, autodidakt, maluje městské motivy a krajiny, 

často doplněné figurální stafáží (Slovník Chagall) 
    

    

145   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Rozhovor u chlebové pece" .......................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, velmi kvalitní práce pro galerie i sběratele, skvělá nabídka, 

45 x 33 (57 x 45)  
    

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

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

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

    

146   Vlodek Ladislav   (1907-1996) viz 146, 154, 181 - 189, 191 - 193 

"Sedící dívka v kroji" ........................................................................................................................................................  5 900 Kč  
velký mimořádně kvalitní mistrovský pastel vysoké galerijní hodnoty, signováno, třicátá léta minulého století, velmi luxusní, široký 

rám stříbrné barvy, jen cenu rámu odhadujeme částkou 12 000 Kč, 90 x 61 (117 x 90)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
 

Vlodkovy práce jsou rozebrány, na trhu se vyskytují ojediněle, výjimku tvoří tato aukce, do které nám byla nabídnuta velká 

moravská sbírka, kde je bohaté zastoupení právě i Ladislava Vlodka, vzácná příležitost pro sběratele k doplnění sbírky  
    

Vlodek Ladislav  malíř, grafik, sochař, narodil se v Ostravě, zemřel v Hranicích na Moravě, žil ve Spojených státech, 

studoval na Chicago Academy of Fine Arts v oddělení figurální kresby, po návratu do Čech žák Mařatky a Štipla 

na UMPRUM v Praze, v Lexiconu řada výstav z období čtyřicátých až šedesátých let, v roce 1997 byla uspořádána 

posmrtná výstava v Teplicích nad Bečvou a v Hranicích na Moravě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

147   Mareček Bohumil   (1884-1962) 

"Sedící dívčí akt v přepychovém interiéru" ............................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno špatně čitelně 1920 (?), je zřejmé, že autor byl žákem Ženíška, 

luxusní široký rám černozlaté barvy, působivý celek, 53,5 x 46 (72 x 64)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

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

a Ženíška, soukromě pak v Mnichově a Římě, výborný český malíř první poloviny 20. století (Toman, Slovník Chagall) 
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148   Hofman Karel   (1906-1998) 

"Ze zimního Valašska" .....................................................................................................................................................  7 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, velmi kvalitní reprezentativní práce národního umělce, kvalitní 

umělecký rám, 66 x 80 (86 x 101)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

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) 

    

    

149   Tomaštík Josef    

"Zátiší s hřiby" .....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, 47 x 64 (59 x 76)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

150   Oliva Viktor   (1861-1928) 

"Mnich sedící na skále v mořském příboji při východu slunce" ..............................................................  137 000 Kč  
velký mimořádně kvalitní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1900, velká reprezentativní práce 

srovnatelná s prací Schikanedera a dalších českých mistrů, mezi něž koneckonců Oliva patří, luxusní široký rám z ořechového 

masivu se zlatou vložkou, 92 x 120 (120 x 150)  

 Jedinečná nabídka 
    

Oliva Viktor  skvělý malíř, kreslíř, ilustrátor, navrhoval plakáty a knižní vazby, žák pražské a vídeňské akademie, studia 

dále v Mnichově a Paříži, proslulý ilustrátor výletů pana Broučka, pracoval pro pražské nakladatelství Jan Otto, byl 

redaktorem obrazové části časopisu Zlatá Praha, zastoupen v řadě světových galerií, široké zastoupení v Národní galerii, 

zastoupen ve sbírkách Středočeské galerie, lze jej řadit po bok Marolda (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

151   Strážnický František   (1913-1985) 

"Život u valašské chalupy" .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1982, dobrá cenová nabídka, 57 x 81 (70 x 94)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Strážnický František  malíř, pedagog, narozen v Olomouci, studia na pražské akademii u Obrovského a Nechleby, dále 

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

objektem byla valašská krajina, významný malíř Blažíčkovy krajinářské školy  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

152   Hartinger Ilja   (1935-) 

"Předjaří na Valašsku" ....................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský kvaš - akvarel, signováno, datováno 1993, vzadu razítko Fondu, štítek Galerie Patro, autorský štítek, výborná adjustace 

pod sklem, 36 x 102 (60 x 116)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Hartinger Ilja  malíř, grafik, narozen v Novém Hrozenkově, studoval na ŠUŘ v Brně, dále na VŠUP v Praze u profesora 

A. Strnadela a J. Baucha, po studiích se vrátil do Karolínky, kde trvale žije a pracuje, dlouhou dobu byla středem jeho 

zájmu valašská krajina, v poslední době přibývají figurální motivy, vytvořil řadu mozaik a skleněných vitráží, řada 

samostatných i kolektivních výstav (Slovník Chagall) 

    

    

153   Baruch Josef   (1892-1966) 

"Svatý Lukáš maléř boží vymaloval obraz boží" .................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský barevný linoryt, signováno v desce B, nedatováno, velmi kvalitní adjustace, ve výřezu 37 x 30 (59 x 50,5)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Baruch Josef  grafik, malíř, vynikající ilustrátor a kreslíř, narozen v Krásnu nad Bečvou, studoval na UPŠ Praha u Dítěte 

a Kysely, studia započal před první světovou válkou, dokončil je v letech 1918 - 1921, tvořil volnou, užitou a knižní 

dekorativní grafiku, jeho oblíbenou technikou byl dřevoryt, převážná většina námětů jeho prací vychází z Valašska 

a Slezska, nalézal inspiraci v díle Petra Bezruče, člen KVU Aleš, Koliba, vystavoval mj. na zlínském salonu v roce 1948, 

účastnil se členských výstav KVU Aleš (Toman, Lexicon of the CVA, http://www.jozkabaruch.cz/uvod) 

    

    

154   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"V naší zahradě - Rodný dům autorův" ...................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1923, adjustováno pod sklem, příležitost získat do sbírky práci velmi kvalitního 

a zajímavého umělce, ve výřezu 23,5 x 28 (46 x 50,5)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Vlodek Ladislav viz 146, 154, 181 - 189, 191 - 193 
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155   Šindelář František   (1887-1947) 

"Dívka v kroji na rozkvetlé louce" ...........................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, dole vpravo věnování "Drahé mamince 1932", kvalitní široký rám stříbrné barvy, skvělá 

nabídka, 61,5 x 73,5 (83 x 95)  

 Pochází z pečlivě vybrané soukromé sbírky 
    

Šindelář František  žák malíře Jaroslava Kubína, prošel a vystavoval v celé Itálii, tvořil figurální kompozice 

mytologického obsahu a italské krajiny, působil jako středoškolský profesor v Moravských Budějovicích, řada výstav 

a zastoupení, široký text v Tomanovi o tomto významném krajináři (Toman) 

    

    

156   Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Ostrov radosti" ...............................................................................................................................................................  65 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na tvrzené desce, signováno, nedatováno, výjimečná reprezentativní práce výrazného a významného 

malíře, ze série vodních krajin, kvalitní adjustace, skvělá nabídka, 71 x 101 (86 x 116)  

 Pochází z pečlivě vybrané soukromé sbírky 
    

Červinka - Targus Zdeněk  malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, rodák z Uherského Hradiště, vystudoval Střední umělecko-

průmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval 

ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní cenu města Uherské Hradiště (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

157   Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"G - DUR - Saxofonista a kytarista" .......................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, další skvělá práce, 85 x 50 (88 x 53)  

 Pochází z pečlivě vybrané soukromé sbírky 
    

Červinka - Targus Zdeněk  malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, rodák z Uherského Hradiště, vystudoval Střední umělecko-

průmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval 

ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní cenu města Uherské Hradiště (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

158   Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Černošští hudebníci - Bubeník a saxofonista" ..................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, další výjimečná práce, kvalitní adjustace, 51 x 57 (66 x 72)  

 Pochází z pečlivě vybrané soukromé sbírky 
    

Červinka - Targus Zdeněk  malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, rodák z Uherského Hradiště, vystudoval Střední umělecko-

průmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval 

ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní cenu města Uherské Hradiště (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

159   Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Dáma v klobouku" ........................................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené desce, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, 39 x 30 (53 x 44,5)  

 Pochází z pečlivě vybrané soukromé sbírky 
    

Červinka - Targus Zdeněk  malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, rodák z Uherského Hradiště, vystudoval Střední umělecko-

průmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval 

ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní cenu města Uherské Hradiště (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

160   Vojkůvka Libor   (1947-) 

"Rozmarné léto" .............................................................................................................................................................  580 000 Kč  
velký mimořádný mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1980, jedna ze stěžejních prací malíře inspirovaného 

Vančurovým "Rozmarným létem" a jeho filmovým zpracováním, obraz byl mnohokrát publikován v tisku i v televizi, je přímo 

vyobrazen, ve Slovníku Chagall, díl 20, strana 141, výborná adjustace, vynikající reprezentace 

112 x 65 (138 x 93)  

 Pochází z pečlivě vybrané soukromé sbírky 

 Mimořádná sběratelská příležitost 
    

Vojkůvka Libor  malíř, narozen v Rychnově u Bystřice pod Hostýnem, výtvarně se vzdělával soukromě, obdobně jako 

Jan Zrzavý je autodidakt, malířské tvorbě se věnuje od roku 1973, sám sebe označuje za fantaskního realistu, pracuje 

neuvěřitelně vypracovanou technikou starých mistrů, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 161-180 

 

161 Váza ..................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo hyalitové, zdobené zlatou malbou postavy dívky v dlouhých šatech, zlatými pásy a hnědým pásem při spodním okraji, první 

třetina minulého století, výška 18cm  
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162 Souprava likérová na kruhovém tácu, šestiosobní ......................................................................................  2 500 Kč  
sklo matné, tónované v odstínu zelené s přechodem do skla bezbarvého, zdobené barevnou ruční malbou, karafa motivem jelena 

v zimní krajině, odlivky motivem zimní krajiny, okraje zlacené, počátek minulého století, drobné oklepy 

v sestavě: karafa a šest odlivek, výška karafy 30,5cm, odlivek 7,5cm, průměr tácu 21cm  

    

    

163 Ukřižovaný Kristus - krucifix ...............................................................................................................................  6 500 Kč  
řezba ve dřevě, polychromie - hnědý nátěr, práce lidového řezbáře, Čechy, přelom 18. a 19. století, značně poškozeno,  

výška 153,5cm, šířka 77cm, VÝVOZNÍ POVOLENÍ PŘILOŽENO 

    

    

164 Prsten.............................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
bílé zlato, hlava osazena přírodním modrým safírem, okolo centrálního safíru 12 diamantů s briliantovým brusem, značeno 

současnou platnou CZ puncovní značkou, přelom 20. a 21. století 

velikost prstenu 49-50, ryzost zlata 750/1000 (18K), hmotnost 6,15g btto 

safír 1,2 x 0,9cm, hmotnost cca 3ct 

brilianty 12x cca 0,12ct, celkem cca 1,44ct  

    

    

165 Prsten................................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
růžové zlato, vysoká hlava osazena 25 čirými kameny imitujícími brilianty, značeno současnou platnou CZ puncovní značkou 

pro zboží podzákonné ryzosti, třetí čtvrtina minulého století 

velikost prstenu 50, ryzost zlata 540/1000 (cca 13K), přezlaceno zlatem ryzosti 14K, hmotnost 4,46g btto  

    

    

166 Prsten.............................................................................................................................................................................  10 500 Kč  
žluté a bílé zlato, centrální ozdobná část osazena třemi řadami diamantů s briliantovým brusem, v každé řadě je pět kusů, značeno 

zlatnickou značkou GJ a britskou značkou pro zlato 18K, Birmingham, rok 1992, dále značeno současnou platnou CZ puncovní 

značkou, čtvrtá čtvrtina minulého století 

velikost prstenu 64-65, ryzost zlata 750/1000 (18K), hmotnost 8,04g btto 

brilianty 5x cca 0,03ct, 10x cca 0,01ct, celkem cca 0,25ct 

    

    

167 Prsten................................................................................................................................................................................  7 700 Kč  
žluté a bílé zlato osazeno diamantem s briliantovým brusem, značeno současnou platnou CZ puncovní značkou, kolem poloviny 

minulého století 

velikost prstenu 70, ryzost zlata 585/1000 (14K), briliant cca 0,12ct, hmotnost 8,73g btto  

    

    

168   Křivánková - Eretová Marie   (1883-1936) 

Jehlice do kravaty ...............................................................................................................................................................  2 300 Kč  
žluté zlato stylizované do tvaru kosočtverce, plasticky zdobené, osazeno akvamarínem a červeným spinelem, práce Marie 

Křivánkové, nesignováno, opatřeno zásobní značkou "včela" z roku 1921, první třetina minulého století  

ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 1,51g btto, délka 6,3cm  

přiloženo osvědčení Puncovního úřadu ČR (atest) 
    

Křivánková - Eretová Marie  návrhářka šperků a galanterie, od roku 1918 vedla vlastní klenotnický a starožitnický 

obchod v Praze a navrhovala šperky, které oscilovaly mezi pozdní secesí a inspirací byzantským zlatnictvím 

a langobardským dekorativním uměním (Dana Stehlíková: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, 

Libri, Praha 2003) 

    

    

169 Jehlice do kravaty .......................................................................................................................................................  2 300 Kč  
žluté zlato stylizované do tvaru lilie, osazeno třemi říčními perličkami a dvěma pravděpodobně syntetickými rubínky, 

rakouskouherská práce, čtvrtá čtvrtina 19. století, označeno současnou platnou CZ puncovní značkou 

ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 2,71g btto, délka 5,3cm  

    

    

170 Náušnice .......................................................................................................................................................................  13 500 Kč  
bílé zlato, každá osazena dvanácti diamanty s briliantovým brusem, moderní zpracování, označeno současnou platnou CZ puncovní  

značkou, přelom 20. a 21. století 

ryzost zlata 750/1000 (18K), hmotnost 3,89g btto, výška 1,4cm  

brilianty 24x cca 0,02ct, celkem cca 0,48ct 

    

    

171 Přívěs ................................................................................................................................................................................  5 600 Kč  
žluté zlato ve tvaru miniaturní konvice, osazeno 21 bleděmodrými kameny (pravděpodobně imitace tyrkysů), značeno současnou 

platnou CZ puncovní značkou, třetí třetina minulého století 

ryzost zlata 750/1000 (18K), hmotnost 8,10g btto, výška cca 4cm  
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172 Přívěs ................................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
žluté zlato, kapkovitý ověsek osazený sedmi čirými kameny imitujícími brilianty, značeno současnou platnou CZ puncovní 

značkou, přelom 20. a 21. století 

 ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 1,71g btto, výška 2,6cm  

    

    

173 Znak do klopy saka ....................................................................................................................................................  4 300 Kč  
žluté zlato osazené diamantem s briliantovým brusem, znak SAF - Alitalia - okřídlený šíp (první logo Alitalia v letech 1946-1969, 

symbol rychlosti), značeno italskou značkou pro zlato 18K, Firenze, Florence, období 1968-1970, dále značeno současnou platnou 

CZ puncovní značkou, třetí čtvrtina minulého století, původní etue 

 ryzost zlata 750/1000 (18K), briliant cca 0,08ct, hmotnost 2,83g btto, délka 1,6cm  

    

    

174 Brož ...................................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
žluté a růžové zlato plasticky zdobené, osazeno diamantovou routou, rakousko-uherská práce, značeno zlatnickou značkou CM, 

dále rakousko-uherskou platnou puncovní značkou Liška, třetí třetina 19. století 

 ryzost zlata 580/1000 (14K), hmotnost 9,88g btto, délka cca 4,5cm  

    

    

175 Prsten................................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
stříbro zdobené gravírováním, osazeno gemou (intaglií) v karneolu, motiv - profil mužské hlavy v helmě, značeno současnou 

platnou CZ puncovní značkou, první třetina minulého století 

 velikost prstenu 61, ryzost stříbra 800/1000, karneol 1,9 x 1,4cm, hmotnost 10,30g btto  
    

    

176 Přívěs ...................................................................................................................................................................................  790 Kč  
stříbro ve tvaru knížečky - památníku se čtyřmi pohyblivými destičkami, dvě vnější stříbro, dvě vnitřní slonovina, horní destička 

s nápisem Památník zdobená bleděmodrým květinovým dekorem, značeno rakousko-uherskou platnou puncovní značkou, přelom 

19. a 20. století 

 ryzost stříbra 750/1000, hmotnost 4,44g btto, rozměr 2,1 x 1,4cm  
    

    

177 Přezka na pásek ..............................................................................................................................................................  830 Kč  
stříbro, značeno britskou značkou pro stříbro, Chester, 1906, stříbrník Cornelius Desormeaux Saunders & James Francis Hollings-

Frank-Shepherd, dále značeno platnou rakousko-uherskou puncovní značkou AV pro cizí zboží, první čtvrtina minulého století, 

minimální ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 33,20g netto, rozměr 7 x 4cm  
    

    

178  Miska se dvěma uchy ...............................................................................................................................................  2 600 Kč  
stříbro částečně zlacené, v centru plastická ozdoba - vinařský znak a nápis (dle majitele volný překlad "Pijte na zdraví"), značeno 

Cyprus Silver 830 G.S. pro stříbro 830/1000, Kypr, Designed and Made by G. Stephanides Son Co., přeznačeno současnou CZ 

puncovní značkou pro nejbližší nižší ryzost 800/1000, druhá polovina minulého století 

hmotnost 161,10g btto, průměr 13,5cm  
    

    

179 Miska ................................................................................................................................................................................  4 600 Kč  
stříbro, v centru plastická ozdoba - olivová ratolest a nápis (dle majitele volný překlad "Společnost Kypřanů"), značeno Cyprus 

Silver 830 G.S. pro stříbro 830/1000, Kypr, Designed and Made by G. Stephanides Son Co., přeznačeno současnou CZ puncovní 

značkou pro nejbližší nižší ryzost 800/1000, druhá polovina minulého století 

hmotnost 289,08g netto, průměr 20cm  
    

    

180 Šálek s podšálkem ..........................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán zdobený květinovým dekorem, značeno ROSENTHAL - Selb Bavaria, šálek je ve tvaru osmistěnu, tvar půdorysu šálku je 

promítnut i do tvaru podšálku, kolem poloviny minulého století, krásný sběratelský kus, velmi dobrý stav, výška šálku 4,5cm, horní 

rozměr 6 x 7cm, podšálek 10 x 10cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 181-200 

 

181   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Sedící mladá žena v šátku" ..............................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský pastel, signováno, kolem roku 1930, rámováno pod sklem, ve výřezu 35 x 20 (55 x 39,5)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Vlodek Ladislav viz 146, 154, 181 - 189, 191 - 193 
 

    

182   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Portrét muže v hnědém" ...............................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno, 28 x 24 (38,5 x 34,5)  
 Pochází z velké moravské sbírky 
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183   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Portrét dívky" ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1939, rámováno pod sklem, ve výřezu 16 x 14 (42 x 38)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

184   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Zátiší s jablky" ...................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
mistrovský olej na tvrzené desce, signováno, kolem poloviny minulého století, ve výřezu 16 x 24 (38,5 x 44,5)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

 

    

185   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Karel Hynek Mácha v měsíčním svitu" ..................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1946, velmi kvalitní adjustace, ve výřezu 43 x 38 (74 x 63)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

186   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Zvonička na Rybářích - Hranicko" ..........................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené desce, signováno, datováno 1924, ve výřezu 36 x 25,5 (47 x 37)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

187   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Žně na Rybářích - Hranicko" .....................................................................................................................................  1 700 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1931, datace dokazuje jak skvělým malířem Vlodek 

byl, vyloženě moderní malba, luxusní adjustace v širokém rámu zlaté barvy, 18 x 32 (37 x 51)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

188   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Zátiší s jablky" ...................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, nedatováno, luxusní široký ručně řezaný rám francouzského 

typu, 29 x 43 (48 x 62)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

189   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Z Ostravy po bombardování" .....................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené desce, signováno, nedatováno, 31 x 47 (46 x 62)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

190   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Prostřední Bečva - Rozcestí" ....................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1963, práce jednoho z nejlepších moravských krajinářů, vzadu uveden název 

s podpisem autora, razítko ČFVU a autorův štítek, skvělá nabídka, 33 x 50 (53 x 70)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

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) 
    

    

191   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Bečva - Hranicko" ............................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1934, 36 x 65 (49 x 78,5)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

    

192   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Čtení o van Goghovi" ........................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský linoryt, signováno, nedatováno, rámováno pod sklem, ve výřezu 35 x 45 (62 x 72)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

    

193   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Noční Moravan - Hranicko" .......................................................................................................................................  1 900 Kč  
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mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1931, 53 x 80 (65,5 x 96)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

194   Strážnický František   (1913-1985) 

"Velký dívčí akt" .................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní pastel a kvaš, signováno, nedatováno, rámováno pod sklem, 76 x 53 (89 x 66)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Strážnický František  malíř, pedagog, narozen v Olomouci, studia na pražské akademii u Obrovského a Nechleby, dále 

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

objektem byla valašská krajina, významný malíř Blažíčkovy krajinářské školy  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

195   Strážnický František   (1913-1985) 

"Dívčí akt zezadu" ..............................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, datováno 1983, rámováno pod sklem, 76 x 53 (87 x 64)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

196   Pokorný Josef   (20.2.1895-20.6.1986) 

"Tulák" ....................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené desce, signováno, nedatováno, výborná práce, 70 x 44 (80 x 54)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Pokorný Josef  malíř z Rožnova pod Radhoštěm, legionář 

    

    

197   Pokorný Josef   (20.2.1895-20.6.1986) 

"Valašská krajina" .............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené desce, signováno, nedatováno, asi kolem roku 1965, rámováno pod sklem, 43 x 80 (53 x 91,5)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

198   Pokorný Josef   (20.2.1895-20.6.1986) 

"Zima na Rožnovsku" .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, výborná krajinářská práce, rámováno pod sklem, 50 x 70 (63 x 83)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

199   Pokorný Josef   (20.2.1895-20.6.1986) 

"Valašská Bystřice" ...........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené desce, signováno, nedatováno, skvělá krajinářská práce srovnatelná s pracemi Jambora, 

Mervarta apod., luxusní široký rám francouzského typu, zaskleno, 50 x 70 (64,5 x 84)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

200   Pollág Peter   (1958-) 

"Popradský trh" ..................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno vzadu v posouzení umělecké komise SFVU 27.8.1991, dále vzadu štítek 

a razítko SFVU, vynikající práce významného autora se skvělým zastoupením v galeriích, kvalitní adjustace, 31 x 35 (57 x 62)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Pollág Peter  mimořádně významný slovenský malíř, narozen v Levoči, studoval na VŠVU v Bratislavě u F. Stoklasy, 

další studia na Academia di belle Arti Pietro Vannuci v Perugii, na École Nationale Superieure des Beaux Arts v Paříži, 

na Academia des Belles Artes v San Fernandu, na Faculdad des Belles Artes Universidad Complutense v Madridu, 

na AVU v Praze, řada výstav po celém světě, řada významných realizací, jeho práce jsou v mnoha galeriích u nás 

i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 201-220 

 

201   Rychlovský Antonín   (1910-1994) 

"Čertovka" .............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1984, vzadu štítek Díla, 50 x 70 (59 x 80)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Rychlovský Antonín  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Hranicích na Moravě, studoval v krajinářské speciálce 

u profesora O. Nejedlého na AVU v Praze, zastoupen v NG, GHMP v Praze, KG Zlín a jinde (Slovník Chagall) 
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202   Rychlovský Antonín   (1910-1994) 

"Hřbitovní ulice v Hranicích" .......................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, 48 x 57 (60,5 x 68,5)  

 Pochází z velké moravské sbírky 

    

    

203   Pěknica Bedřich   (1936-) 

"Stará radnice v Ostravě" ..............................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na desce, signováno, datováno 2000, 61 x 41 (75,5 x 56)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Pěknica Bedřich  malíř, narozen v Ostravě, malbu studoval soukromě u V. Wünscheho, J. Obšila a J. Drhy, během 

středoškolského studia navštěvoval ateliér H. Salichové, zaměřuje se převážně na krajinu Ostravska, maluje i figurální 

kompozice, portréty a zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

204   Jeřábek Jaroslav   (1936-) 

"Trh v Kotcích" ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej - tempera na kartonu, signováno, datováno 1957, rámováno, zaskleno, ve výřezu 31 x 21 (55,5 x 42)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Jeřábek Jaroslav  malíř, narozen ve Valašských Příkazích, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a na AVU v Praze 

u profesora V. Sychry, maluje figurální kompozice a krajiny (Slovník Chagall) 

    

    

205   Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Portrét muže" ........................................................................................................................................................................  700 Kč  
černobílý grafický list, signováno v desce i mimo desku, datováno 1922, ve výřezu 34 x 27,5 (54 x 46)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

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

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

školu ve Valašském Meziříčí (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

206   Šefl Jaroslav   (1898-1963) 

"Pražský orloj" .......................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 24,5 x 22 (47,5 x 38)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Šefl Jaroslav  malíř, grafik, narozen v Obecnici u Příbrami, studoval grafiku u profesora F. Kysely na UMPRUM v Praze, 

věnoval se kresbě, malbě a grafice, zastoupen ve sbírkách GHMP v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

207   Jeřábek Jaroslav   (1936-) 

"Zátiší s cibulí a kukuřicí" ..............................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1957, 38 x 55 (48,5 x 64)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Jeřábek Jaroslav  malíř, narozen ve Valašských Příkazích, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a na AVU v Praze 

u profesora V. Sychry, maluje figurální kompozice a krajiny (Slovník Chagall) 
    

    

208   Topinka Vilém   (1909-1977) 

"Polská vesnice" ..................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1971, 59,5 x 90 (63,5 x 94)  
    

Topinka Vilém  malíř, narozen v Prostějově, žák soukromé školy Františka Myslivce v Brně, zaměřoval se 

na krajinomalbu - Slovácko a Valašsko, později na krajinu Hané a její folklor (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

209   Velenovský Josef   (1887-) 

"Pohled z Javorníka ke Královskému kameni - žně na Šumavě" .................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, kolem roku 1935, název místa uveden vzadu tužkou, původní  

široký rám stříbrné barvy, 28 x 32,5 (40 x 44,5)  
    

Velenovský Josef  malíř, pedagog, narozen v Písku, studoval na Akademii v Praze u Bukovace a F. Ženíška, žil a tvořil 

v Písku, zabýval se krajinomalbou, především zobrazoval Otavu, Zvíkov, Písek a jeho okolí, vystavoval se Sdružením 

jihočeských výtvarníků, byl jejich členem (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

210   Chittussi Antonín   (1847-1891) 

"Krajina s vodou a rákosím" ....................................................................................................................................  160 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno vzadu na starém identifikačním lístku 1884, na lístku je dále uvedeno 
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jméno autora, technika a rozměr, rám je patrně původní a štítek je lepen na rámu, obraz není čištěn ani upravován  

25,5 x 40,5 (43 x 58)  

K obrazu není expertíza, případný kupec si může dohodnout lhůtu na konzultaci se svými znalci, v této lhůtě může být 

obraz vrácen 
    

Chittussi Antonín  malíř krajinář v Praze, narozen v Ronově nad Doubravkou, zemřel v Praze, studoval na pražské 

akademii u Antonína Lhoty a M. Trenkwalda, v letech 1868 a 1869 studoval v Mnichově u Anschütze, pak na akademii 

ve Vídni, v roce 1874 se vrátil do Prahy (dlouhý text ve slovníku Toman) 

    

    

211   Žižka Jiří   (1957-2009) 

"Dívčí akty u moře" ...........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, nedatováno, kvalitní práce, 50 x 40 (57 x 47)  
    

Žižka Jiří  malíř, ilustrátor, jehož obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl žákem Karla Součka 

a Paderlíka na AVU v Praze, v malbách s oblibou zobrazoval ženské tělo ve všech podobách, s vlídností a něhou maloval 

děti, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné výstavy v Kolíně nad Rýnem 

a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA (Slovník Chagall) 

    

    

212   Žižka Jiří   (1957-2009) 

"Stojící ženský poloakt" ...................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, nedatováno, kvalitní práce výborného žáka skvělého malíře Karla Součka, 

40 x 30 (46 x 36)  

    

    

213   Žižka Jiří   (1957-2009) 

"Novorozeně"........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1990, vzadu rovněž datace, název a signatura autora, ukázka 

mistrovství výborného žáka skvělého malíře Karla Součka, k obrazu je přiložena skica tužkou, 40,5 x 35,5 (42 x 37)  

    

    

214   neurčeno    

"Ze Staroměstského náměstí v Praze" ......................................................................................................................  3 700 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika, signum nenalezeno, počátek minulého století, kvalitní adjustace, sbírkový kus 

ve výřezu 42 x 28 (68,5 x 52,5)  

    

    

215   Špálová Milada   (1884-1963) 

"Kytice barevných květů ve džbáně" ........................................................................................................................  4 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, původní široký rám stříbrné barvy, velmi působivý celek, 38 x 47 (52 x 60)  
Zuz  

Špálová Milada  malířka, narozena v Berouně, studovala na UMPRUM v Praze a na škole profesora W. Thora 

v Mnichově, pracovala pro umělecké družstvo Artěl v Praze, malovala krajinu a zátiší, zejména květiny, krajinné náměty 

čerpala z Českého ráje, Turnovska a Podkarpatské Rusi, její manžel byl bratrem malíře Václava Špály, je uváděna mezi 

malíři, kteří působili v meziválečném prvorepublikovém období na Podkarpatské Rusi  

(Toman, Slovník Chagall, cs.wikipedia.org) 

    

    

216   Rožánek Václav   (1913-1994) 

"Zátiší s bílým džbánem" ................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská olej - tempera na kartonu, signováno, nedatováno, sbírková práce žáka E. Filly, 33 x 24 (50,5 x 39)  
    

Rožánek Václav  malíř, narozen v Písku, studoval soukromě u profesorů J. Velenovského, O. Smutného a E. Filly, 

věnoval se volné malbě a grafice, vystavoval se západočeskými výtvarníky, zastoupen ve sbírkách AJG v Hluboké 

nad Vltavou (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

217   Žižka Jiří   (1957-2009) 

"Kojení" ..................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovská olej - tempera, signováno monogramem JŽ, datováno 2000, galerijní práce, ve výřezu 31 x 30 (50 x 49,5)  
    

Žižka Jiří  malíř, ilustrátor, jehož obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl žákem Karla Součka 

a Paderlíka na AVU v Praze, v malbách s oblibou zobrazuje ženské tělo ve všech podobách, s vlídností a něhou maluje 

děti, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné výstavy v Kolíně nad Rýnem 

a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA (Slovník Chagall) 

    

    

218   Šíma Josef   (1891-1971) 

"Dívka s růží" ....................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno, datováno 1928, luxusní adjustace, ve výřezu 29 x 20 (43 x 34)  

K obrazu není expertíza, případný kupec si může dohodnout lhůtu na konzultaci se svými znalci, v této lhůtě může být 
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obraz vrácen 
    

Šíma Josef  malíř, asistent kreslení na technice v Brně, žák prof. Preislera, studijní cesta po Španělsku, vydal řadu knih 

a několik ex libris, řada výstav a zastoupení v galeriích včetně NG, dlouho působil ve světových malírnách na sklo 

ve Francii, světově proslulý český malíř 20. století, dosahuje mimořádně vysokých cen na světových trzích, uváděn 

ve světových katalozích (Toman) 

    

    

219   Podešva František   (1893-1979) 

"Žně na Valašsku" ...........................................................................................................................................................  59 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, skvělá, reprezentativní práce výborného malíře, žáka 

Bukovace, Preislera a Brömseho, velmi kvalitní, široký rám francouzského typu, mimořádná nabídka, 81 x 100 (100 x 118)  
    

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) 

    

    

220   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Chalupy nad hotelem Bečva na Prostřední Bečvě" .......................................................................................  46 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1955, skvělá práce jednoho z nejlepších moravských 

krajinářů, luxusní, ručně řezaný rám francouzského typu, zaskleno, výborná nabídka, 36 x 50 (52 x 66,5)  
    

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

F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, 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) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 221-240 

 

221 Šálek s podšálkem a dezertním talířkem .............................................................................................................  450 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný stylizovaným květinovým dekorem, značeno FRANZ MANKA, made in Czechoslovakia, kolem 

roku 1935, velmi dobrý stav, výška šálku 5cm, průměr 10cm, průměr podšálku 14,5cm, dezertního talířku 18,5cm  

 Párová k následující položce č. 222 

    

    

222 Šálek s podšálkem a dezertním talířkem .............................................................................................................  450 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný stylizovaným květinovým dekorem, značeno FRANZ MANKA, made in Czechoslovakia, kolem 

roku 1935, velmi dobrý stav, výška šálku 5cm, průměr 10cm, průměr podšálku 14,5cm, dezertního talířku 18,5cm  

 Párová k předcházející položce č. 221 

    

    

223 Čajová, resp. kávová souprava čtyřosobní .....................................................................................................  1 600 Kč  
porcelán bílý s vnější světle modrou glazurou, ručně malovaný motivem ptáčka, včely a květů, patrně Klášterec, kolem roku 1860, 

na jednom podšálku je oklep, jinak stav velmi dobrý 

v sestavě: baňatá konvice, cukřenka s víčkem a čtyři šálky s podšálky 

výška konvice 16cm, cukřenky 15cm, šálku 7cm, průměr podšálku 14cm  

    

    

224 Váza .....................................................................................................................................................................................  650 Kč  
sklo olovnaté, masivní, čiré, moderní ruční brus do řady vertikálních rýh, značeno HAND CUT LEAD CRYSTAL 24% PbO 

BOHEMIA MADE IN CZECHOSLOVAKIA, exportní souběh kolem roku 1960, výborný stav, výška 31cm, horní průměr 13cm  

 Dnes je vyšší pouhá energetická náročnost výroby, než je vyvolávací cena 

    

    

225 Kostka Ferdiš   (1878-1951) 

Džbánek "Výprask za kradení dřeva v lese" ..........................................................................................................  4 900 Kč  
keramika glazovaná, mistrovská lidová ruční figurální malba, značeno ST - (Stupava), jde nepochybně o práci významného 

slovenského lidového národního umělce, kolem roku 1930, výborný stav, nádherný sbírkový i umělecký kus lidového umění 

výška 20cm  
    

Kostka Ferdiš  lidový keramik, národní umělec, narodil se a tvořil ve Stupavě u Bratislavy, zastoupen v řadě našich 

i světových muzeí, výstavy např. 1895 - Paříž, 1897 - Brusel, Budapešť, 1926, 1937 - Paříž, 1954 - Moskva, Budapešť, 

Varšava, mimořádný úspěch zaznamenal na pražské výstavě dekorativního umění v roce 1926 (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

226 Plastika "Dívčí akt - torzo" .......................................................................................................................................  900 Kč  
keramika bíle glazovaná (bělina), signováno špatně čitelně umělcem, značeno PEXIDER LETOVICE, ARTDEKO, kolem roku 

1935, výška 35cm  
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227 Uprka František (Franta)   (1868-1929) 

Plastika "Mladá maminka v kroji s dětmi" ............................................................................................................  4 700 Kč  
mistrovská malovaná pálená hlína (terakota), signováno FU a výrobním družstvem V.D.K.B., číslováno 178, krásná sochařská 

práce, kolem roku 1920, výška 51cm  
    

Uprka František (Franta)  sochař, mladší bratr Joži Uprky (v Tomanovi 2 celostránkové sloupce o tomto významném 

umělci) 

    

    

228 Luxusní oválná servírovací mísa - tác ...............................................................................................................  1 900 Kč  
anglická kamenina zdobená bílo-hnědým antickým figurálním měditiskem, značeno vtlačovanou značkou EDGE MALKIN & Co, 

vtlačeným S, vtlačovaným číslem 14 a hnědou značkou pod polevou CORRELLA CE & M, kolem roku 1860 až 1870, velmi dobrý 

stav, CORRELLA znamená značku registrovaného vzoru a CE & M znamená výrobce Cork, Edge & Malkin 

délka 37,5cm, šířka 30,5cm  

 Sběratelský, muzeální i funkční kus 
 

V polovině 19. století používalo více výrobců porcelánového nádobí podobný antický motiv dvou mladých žen a váz 

situovaných v parku, vzory ATHENA, COLONNA, MINERVA, POMONA atd. Od uvedených vzorů se poněkud odlišuje 

vzor CORRELLA, v něm jsou ústředními postavami matka a děti. Od roku 1851 používaly tento vzor dvě firmy, Barker & 

Son (znak CORRELLA doplněn písmeny B & S) a Cork & Edge, od roku 1860 Cork, Edge & Malkin 

    

    

229 Váza kulovitá RADŽASTAN, INDIE .............................................................................................................  67 000 Kč  
stříbro zlacené, bohatě plasticky zdobené figurálními a rostlinnými motivy, 18 - 19. století, sběratelský unikát, ryzost stříbra 

630/1000, slitina Ag + Cd, hmotnost 528, 30 g, výška 15,5cm, průměr 13cm  

    

    

230 Unikátní hudební nástroj z Tibetu zvaný "SHANKHA" ......................................................................  93 000 Kč  
mořská mušle v bohatě figurálně zdobené stříbrné montáži, navíc zdobeno barevnými skly, korálem a tyrkysy, vynikající umělecká 

práce, stav dobrý, nástroj je poměrně mohutný, Tibet, 19. století, délka 62cm, celková hmotnost 3644,40 g, ryzost stříbra 980/1000, 

stříbro tepané, bohatě figurálně zdobené 
    

Osvědčení Puncovního úřadu přiloženo  

    

    

231   Hána Jan - Hanna Jan   (1927-1994) 

"CLIO - Stojící antická múza Kleió, ochránkyně historie" ..........................................................................  25 000 Kč  
luxusní mistrovský galerijní bronz na kvádrovitém mramorovém podstavci, signováno Jan Hanna, plastika z cyklu devíti Múz, 

které autor vytvořil v letech 1961-1963, na podstavcích jména múz, písmo navrhl Milan Hegar, výborný stav, celková výška 64cm, 

výška podstavce 11,5cm  

Ve dvou variantách byl v letech 1961-63 a 1963-64 vytvořen cyklus devíti bronzových plastik na mramorových 

podstavcích se jmény antických múz, devíti dcer řeckého boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné, ochránkyň umění 

a vědy. Jako Múzy pražských diváků byly plastiky v šedesátých až sedmdesátých letech udělovány českým i zahraničním 

umělcům jednou za rok za vynikající filmy nebo herecké výkony. 
    

Hána Jan - Hanna Jan  sochař, národní umělec, narozen v Dobronicích u Bechyně, studoval na AVU v Praze u prof. 

K. Pokorného, dále na Výtvarné akademii v Zábřehu, v letech 1985-1990 rektor AVU v Praze, s J. Bartošem vytvořil 

ústřední bronzovou sochu pro památník ve Svidníku u Dukly. V komorní tvorbě se jeho hlavním motivem stalo ženské 

tělo. Socha Schoulená jej od roku 1951, z doby studia na akademii, provázela v různých velikostních a materiálových 

variantách po celý život. Ve dvou variantách po devíti kusech realizoval cyklus Múzy podle antického řazení 

symbolických postav, třetí variantu s výškou 80 cm již nedokončil. V roce 1960 byl na Vyšehradském hřbitově v Praze 

odhalen bronzový, 93 cm vysoký náhrobek herečky Jany Rybářové, která nezapomenutelným a jen stěží překonatelným 

způsobem ztvárnila po boku Eduarda Cupáka Šrámkovu poezii ve filmu Stříbrný vítr. Jeho sochy jsou umístěny na dalších 

veřejných místech v České republice, autor je zastoupen v Národní galerii v Praze, Galerii hl. m. Prahy, v Českém muzeu 

výtvarných umění, v Alšově jihočeské galerii na Hluboké, v soukromých sbírkách doma i v zahraničí  

(Toman, Slovník Chagall, http://www.janhana.cz/ ) 

    

    

232 Honosná váza s dvěma úchopy .............................................................................................................................  2 700 Kč  
porcelán ručně malovaný motivem květů na černém podkladě, úchopy bledě modré, zlacené, značeno vtlačovanou značkou F&M 

(Fischer a Mieg - Březová), Čechy, kolem roku 1855, krásný sběratelský, muzeální i funkční kus, velmi dobrý stav, výška 35cm  

    

    

233 Šálek s podšálkem mocca ............................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bílý, bohatě zdobený květinovým dekorem a motivem motýlů, okraje zlacené, značeno ROSENTHAL, signováno malířem, 

ARTDEKO, první polovina minulého století, výborný stav, sbírková položka 

výška šálku 5cm, průměr 4,8cm, průměr podšálku 10,5cm  

    

    

234 Plastika "Klečící dívčí akt upravující si vlasy" .............................................................................................  1 600 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno vtlačovanými znaky, ateliérová práce, jde patrně o ateliér ROYAL DUX, kolem poloviny 

minulého století, skvělé provedení, výborný stav, sbírkový kus, výška 32cm  
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235 Dámské stolní toaletní zrcadlo ..............................................................................................................................  3 500 Kč  
elipsovité zrcadlo v bohatě zdobené kovové zlacené montáži stojí na silném křišťálovém broušeném podstavci tvaru srdce, 

po stranách zrcadla jsou dva flakónky na parfém z broušeného křišťálového skla s kovovými zlacenými uzávěry, unikátní, 

individuální práce z minulého století, velmi dobrý stav, výška 30cm, šířka 28cm, výška flakónků 17cm  

    

    

236 Stojan na servírování tří vajíček s miskami na sůl a pepř .......................................................................  1 500 Kč  
porcelán bohatě zdobený, ručně malovaný a zlacený, kolem roku 1850, nádherný sbírkový i funkční kus, i znalci vidí poprvé, rarita 

do sbírky porcelánu, velmi dobrý stav, výška 16cm, šířka 16cm, hloubka 19cm  

    

    

237 Plastika "Sedící dívčí akt" ......................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, značeno ROSENTHAL Bavaria, první polovina minulého století, vrcholné ARTDEKO, vyloženě sběratelská 

položka, velmi vzácný typ, výborný stav, výška 13cm, šířka 10,5cm  

    

    

238 Plastika "Tučňák" ......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán malovaný, značeno ROSENTHAL Selb Bavaria, první polovina minulého století, sbírkový kus, výborný stav 

výška 12cm, šířka 9cm  

    

    

239 Razidlo na modrotisk ................................................................................................................................................  1 500 Kč  
dřevo a tiskařský kov, masivní provedení, třířadý vzor, ve dřevě jsou úchopy na ruční tisk, Čechy - Morava, kolem roku 1850, 

vyloženě muzeální kus, velmi dobrý stav, 19 x 36, výška formy (tloušťka) 5cm  

    

    

240 "Soldaten - Atlas" ......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
vojenský atlas pro WEHRMACHT (Nur für den Gebrauch innerhalb der Wehrmacht), vydáno v roce 1941, 32 stran, tvrdé desky, 

kompletní, velmi dobrý stav, pod hlavním názvem text: Tornisterschrift des Oberkommandos der Wehrmacht Abt. Inland, 25 x 34  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 241-260 

 

241   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Mišejl vrch v Karavankách" ....................................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, signováno, na zadní straně na blind rámu poznamenáno autorem Mišejl vrch v Karavankách 1923, v případě zájmu  

lze k obrazu přiložit znalecký posudek, 61 x 81 (80 x 99)  
    

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

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

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

    

    

242   Souček Svatopluk   (1902-1986) 

"Žonglér" .............................................................................................................................................................................  12 500 Kč  
tempera na papíře, signováno, kolem poloviny minulého století, 43 x 31 (62 x 52)  
    

Souček Svatopluk  malíř, narozen v Přerově, studoval UMPRUM v Praze a u profesora V. Nechleby na AVU tamtéž, 

1930 a 1933 studoval v Paříži a Itálii, maloval portréty a žánrové obrazy, portrétoval řadu významných osobností své doby 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

243   Najmr Jan Maria   (1920-2003) 

"Poledne po práci" ..........................................................................................................................................................  39 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1946, vzadu na plátně uvedeny informace o obraze, rámováno v původním 

dřevěném lištovém rámu, 75 x 100 (94 x 119)  
    

Najmr Jan Maria  malíř , grafik, narozen v Brně, studoval ve speciální škole profesorů F. Süssera, E. Hrbka a P. 

Dillingera na ŠUŘ v Brně, kde později sám působil jako pedagog a ředitel, řada výstav a realizací (Slovník Chagall) 

    

    

244   Mali V.    

"Bitva o zámeckou bránu" ..........................................................................................................................................  36 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1857, reprezentativní ukázka žánrové malby kolem poloviny 19. století, jemná krakeláž, malba 

byla v minulosti rentolována, 36,5 x 45 (51 x 62)  
    

    

245   Fialová Miroslava    

"Zátiší s dýmkou" ...............................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na překližce, signováno, vzadu uvedeny informace o obraze, dále štítek Díla, razítko ČSFVU a autorčino razítko, konec 

minulého století, 54 x 60 (67,5 x 72,5)  
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246   Fialová Miroslava    

"Bez názvu č. 2" ...................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na překližce, signováno, vzadu uvedeny informace o obraze, dále štítek Díla, razítko ČSFVU a autorčino razítko, konec 

minulého století, 60 x 60 (75,5 x 75,5)  

    

    

247   Fialová Miroslava    

"Motiv zimy z města" ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na překližce, signováno, vzadu uvedeny informace o obraze a autorčino razítko, konec minulého století, 35 x 41 (40,5 x 46,5)  

    

    

248   Fišerová Jaroslava    

"Co jsem to chytil?" ...........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1994, vzadu štítek Díla, 26 x 40 (28,5 x 43,5)  
    

Fišerová Jaroslava  absolvovala SPŠ textilní a výtvarný obor, pracovala v ART PROTISU ve Vlněně v Brně, od roku 

1988 je na volné noze, od roku 1990 spolupracuje s nakladatelstvím MF - ilustruje pohádky, písničky a básničky 

ve Sluníčku 

    

    

249   Svobodník Vladimír    

"Brána vykřičených" ........................................................................................................................................................  9 900 Kč  
kombinovaná technika na dřevěné desce, signováno monogramem, datováno 1994, vzadu informace o obraze a štítek Díla 

50 x 40 (51 x 41)  
    

Svobodník Vladimír  brněnský výtvarník, léta se živil jako číšník a maloval jen ve volných chvílích, potom to však zkusil 

naplno a zatím se malováním živí, tak vznikají jeho volné cykly s názvy Krajiny, Objekty v krajině, Trávy, Zdi, Vítězné 

oblouky, Svaté neděle, či Boží muka (z oficiálního textu distributora k televiznímu filmu Malíř Vladimír Svobodník, 

Česko, 1994, 10 min, režie:Karel Fuksa) 

    

    

250   Hruška Jan   (1918-2004) 

"Indiánská vesnice u řeky" .............................................................................................................................................  8 900 Kč  
olej na sololitu, malba nanášená injekčními stříkačkami, signováno, datováno 1999, 27 x 40 (38 x 50,5)  
    

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, Vídeň, Boston, Quito, Melbourne 

(více viz Lexicon of the CVA, Chagall, http://www.jan-hruska.cz/) 

    

    

251   Hruška Jan   (1918-2004) 

"Přístav" .................................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na sololitu, malba nanášená injekčními stříkačkami, signováno, datováno 1993, 16 x 22 (27 x 33)  

    

    

252   Hruška Jan   (1918-2004) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na sololitu, malba nanášená injekčními stříkačkami, signováno, datováno 1989, 22 x 15,5 (33 x 27)  

    

    

253   Tichý Miroslav   (1926-2011) 

"Procházející se pár na kyjovském náměstí" ......................................................................................................  22 000 Kč  
černobílá fotografie, sedmdesátá až osmdesátá léta minulého století, původní stav, 23,5 x 17,5  
    

Tichý Miroslav  malíř, fotograf, narozen v Nětčicích u Kyjova, dnes součást města 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, http://tichyfotograf.cz/miroslavtichy-home.html) 

    

    

254   Hála Antonín   (1895-1952) 

"Cesta na trh" ......................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 51 x 66 (64 x 79)  
    

Hála Antonín  malíř, grafik v Polance ve Slezsku, poté v Brně Žabovřeskách, narozen v Karlově u Kutné Hory, studia 
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na pražské akademii u Švabinského, věnoval se především užité grafice, ex libris, plakátům, ilustroval knihy a kreslil 

pro noviny, manžel Heleny Salichové, manželství i uměleckou dráhu nadějného umělce ukončil předčasně alkohol - 

Antonín Hála: Příběh zmařeného talentu, autor Petr Pavliňák, vydáno 2009  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

255   Weirauch Emil   (1909-1976) 

"Rybářský přístav" ............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno, datováno 1961, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 48 x 64 (56 x 71)  
    

Weirauch Emil  malíř, narozen v Dukovanech, zemřel v Brně, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš 

v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-

Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde (Slovník Chagall) 
    

    

256   Vavřina Jiří   (1944-) 

"Odpočívající Hetéra" ......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1992, vzadu štítek Galerie D, 59 x 49 (63 x 53)  
    

Vavřina Jiří  malíř, grafik, narozen v Pardubicích, studoval výstavnictví na SUPŠ v Brně, jeho malby připomínají jevištní 

obrazy, vždy dominuje figura (Slovník Chagall) 
    

    

257   Zemina Otakar   (1899-1990) 

"Abstraktní motiv" .........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, padesátá až šedesátá léta minulého století, 50 x 72 (55 x 77)  
    

Zemina Otakar  malíř, ilustrátor a grafik, profesor výtvarné výchovy v Brně, narozen v Nové Pace, studia na pražské 

akademii u profesorů Obrovského a Hynaise, v roce 1940 vystavoval ve Zlínském saloně, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall) 
    

    

258   Schmidt V.    

"Horní náměstí v Olomouci" .........................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno, datováno 1943, 42,5 x 34 (69 x 53)  
    

    

259   Pinkas Soběslav - připsáno    

"Mnich v zamyšlení" .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - kresba sépií a barevnými křídami, nesignováno, připsáno Soběslavu Pinkasovi, konec 19. století 

35 x 12,5 (45,5 x 23)  
    

    

260   nesignováno    

"Krajina s nízkými skalami a borovicemi" ..........................................................................................................  28 000 Kč  
olej na plátně, pravděpodobně práce z okruhu Otakara Kubína, první polovina minulého století, reprezentativní secesní rám  

87,5 x 94 (105,5 x 112)  
    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 261-280 

 

261   Krejbich Daniel   (1969-) 

"Klečící ženský akt" ...........................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kombinovaná technika - olej a kresba barevnými tužkami na kartonu, signováno monogramem DK, konec minulého století 

volný list, 100 x 70  
    

Krejbich Daniel  vystudoval Fakultu architektury na ČVUT, během studia absolvoval dva semestry na École Nationale 

d' Architecture de Strassbourg ve Francii (1992-1993), kde se zaměřil na design nábytku, v letech 1991-92 a 1994 studoval 

figurální kresbu v ateliéru profesora Borise Jirků na VŠUP v Praze (www.danielkrejbich.net ) 
    

    

262   Hejl Alois   (1909-1977) 

"Splašení koně - Literární námět" ...........................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1943, vzadu informace o obraze, razítko M. Součka a věnování: Pavlovi k vánocům 1961  

20 x 33,5 (24,5 x 37,5)  
    

Hejl Alois  malíř, narozen v Sudicích u Boskovic, studoval na AVU v Praze u Loukoty a Nejedlého, účastni se výstav 

SVU Aleš, vystavoval na Zlínských salonech (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

263   Solomonowicz S.    

"Chrám Notre Dame v Paříži" ..................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1925, vzadu na plátně uvedeno jméno autora, název místa a datace, 54,5 x 70 (71,5 x 86)  
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264   Konečný Josef   (1907-) 

"Joszko z Východnej" .......................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou, tempera a kvaš, signováno, kolem poloviny minulého století, 37,5 x 27,5 (60 x 49)  
    

Konečný Josef  malíř, narozen v Kameničné, studoval na ŠUŘ v Brně u profesora Süssera a na pražské akademii 

u profesorů Nejedlého a Nechleby, žil a pracoval v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

265   Konečný Josef   (1907-) 

"Dieuča z Jasiny" ................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou, tempera a kvaš, signováno, kolem poloviny minulého století, 37,5 x 27,5 (60 x 49)  

    

    

266   Zahel Adolf A.   (1888-1958) 

"Temná krajina" .................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, vzadu datace 1943, 24 x 32 (39 x 47)  
    

Zahel Adolf A.  malíř, narozen v Praze, studoval UMPRUM v Praze a u prof. Švabinského na AVU, studijní cesty po celé 

Evropě, řada výstav, včetně Topičova Salonu, zastoupen v Národní Galerii Praha a dalších, jeho obraz Studie z Třeboňska, 

kresba křídou 32 x 42 cm, je umístěn v nově budované sbírce Umění s Pražskou energetikou, a.s.  

(Toman, Slovník Chagall, umeni.pre.cz/galerie) 

    

    

267   Hoffmeister Adolf - připsáno   (1902-1973) 

"Bratři Čapkové - Karel a Josef" .............................................................................................................................  55 000 Kč  
olej na hobrové desce, signováno monogramem AH, datováno 1972, 122 x 125  
    

Hoffmeister Adolf - připsáno  spisovatel, publicista, dramatik, malíř, karikaturista, překladatel, diplomat, právník 

a cestovatel 

    

    

268       

"Sedící muž s knihou" .......................................................................................................................................................  1 800 Kč  
fotografie ručně kolorovaná, vzadu uvedena datace květen 1875, 26 x 20,5 (45 x 40)  
    

    

    

269   Šimůnek Jaroslav   (1872-1939) 

"Staré domy na nábřeží - Bartolomějská ulice" ...................................................................................................  5 900 Kč  
kresba barevným pastelem, signováno, počátek minulého století, pouze v paspartě, nerámováno, 25,5 x 28,5, pasparta 66 x 50  
    

Šimůnek Jaroslav  žák profesora Schönlebera a Antonína Slavíčka, časté reprodukce ve Zlaté Praze, významný malíř 

Prahy a jejích periférií (Toman) 

    

    

270   Šimůnek Jaroslav   (1872-1939) 

"Hradec Králové - Kostel sv. Jana na Hradě (seminář)" .................................................................................  5 900 Kč  
kresba barevným pastelem, signováno, počátek minulého století, pouze v paspartě, nerámováno, 28 x 32,5, pasparta 66 x 50  

    

    

271   Loydolt Fridrich   (1908-1982) 

"Mladá krasobruslařka" ....................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, barevné pastelky, signováno monogramem F.L., datováno 1937, 22,5 x 20 (40,5 x 30,5)  
    

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) 

    

    

272   George Thomas Doo - Sir Thomas Lawrence   (1908-1982) 

"NATURE - The Calmady Children" .......................................................................................................................  3 900 Kč  
heliogravura na stříbřeném plechu s věnováním vévodkyni z Kentu, vyryto s názvem Nature v roce 1829 podle slavného portrétu 

dívek Emily (1818-1906) a Laury Anne (1820-1894), dcer Charlese Calmadyho - obraz byl namalován v roce 1823 

19,5 x 18 (33,5 x 29,5) 

Označení vlevo a vpravo pod obrázkem: 

Painted by Sir Thomas Lawrence, P.R.A.&c.&c.&c (namaloval), 

Engraved by George T. Doo. 1829 (ryl). 
  

Uprostřed věnování: 

TO HER ROYAL HIGHNESS THE DUCHESS OF KENT 

This Print is by Express Permission dedicated by her most obedient & devoted humble Servants Moon, Boys & Graves.  

V překladu: 
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JEJÍ KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI VÉVODKYNI Z KENTU 

Tato rytina je na základě výslovného povolení věnována její výsosti jejími poslušnými a oddanými služebníky  

Moon, Boys & Graves. 
    

George Thomas Doo (1800-1886) – známý anglický rytec, který mimo jiné po jistou dobu pracoval pro Sira Francise 

Grahama Moona 
 

Sir Thomas Lawrence (1769-1830) - známý anglický malíř, President of the Royal Academy etc. etc. etc. - President 

královské akademie atd. atd. atd., autor předlohy. Originál, který má název „Calmady Children“ - olej na plátně velikosti 

78,4 x 76,5 cm z roku 1823 - je uložen v Metropolitním muzeu umění v New Yorku. Autor sám ho označil za svůj nejlepší 

obraz (www.metmuseum.org) 
 

Moon, Boys & Graves - vydavatel působící v letech  1829-1834, společníky byli: 

Sir Francis Graham Moon (1796-1871) významný anglický prodejce tisků (grafik, rytin,…) a vydavatel, 

po jistou dobu byl například i starostou Londýna, 

Henry Graves 1806-1892, 

Mr. Boys. 

    

    

273   Fiala Milan    

"Čekání" .................................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno vzadu na štítku, datováno 2011, zajímavá práce rodáka z Uherského Hradiště, žijícího 

a tvořícího v Ostravě, 80 x 60 (83,5 x 63,5)  

 Publikováno v propagačním leporelu "Milan Fiala - Obrazy," které je k nahlédnutí 
    

Fiala Milan  narozen v Uherském Hradišti, od roku 1974 žije a tvoří v Ostravě, vystudoval dvě vysoké školy (VŠB 

a VUT), malířství se učil u J.V. Sládka, jeho obrazy jsou ve sbírkách v USA, Austrálii, Turecku, Francii, Německu, Polsku 

atd. (Reklamní leporelo o malíři) 

    

    

274   Procházka Oldřich   (1903-1961) 

"Plachetnice u pobřeží ve Středomoří".....................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1931, luxusní rám francouzského typu, skvělá nabídka, 61 x 76 (80 x 95)  
    

Procházka Oldřich  malíř, narozen v Prostějově, malbu studoval soukromě u Fr. Hlavici, žil ve Vsetíně a později 

v Jeseníku, kde čerpal motivy ke svým impresionisticky laděným krajinomalbám  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

275   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Letní výlet na loďce" ...................................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno, kolem roku 1910, krásná a vzácná práce z pozdního impresionistického 

období autora, příležitost pro doplnění sbírky Panuškových prací, k obrazu je posudek dr. Zachaře, 40 x 50  
    

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) 

    

    

276   Jiroudek František   (1914-1991) 

"Zátiší se zeleninou" .......................................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1947, práce z výborného období významného českého malíře 20. století, široký 

zdobný rám, 40 x 50 (63 x 73)  
    

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

277   Krtil - Alp Ladislav   (1947-) 

"Čekání" .................................................................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, patrně do roku 1978 - vzadu autorský štítek ještě s adresou bydliště v Havířově, 

kvalitní adjustace, 19 x 12 (54 x 44)  
    

Krtil - Alp Ladislav  malíř, miniaturista, tvůrce objektů, narozen v Toužimi, studoval v soukromých kurzech a školách 

v Havířově a Ostravě, patřil mezi významnou vlnu surrealismu šedesátých let, v roce 1978 emigroval do Rakouska, žije 

ve Vídni, vystavoval po celém světě - New York - Multimedia Arts Gallery, Benátky, Mnichov, Paříž, zastoupen 

namátkou: Museum Pforzheim, Museum für angewandte Kunst Vídeň, Kulturamt der Stadt Wien, Muzeum Ostrava atd., 

v roce 1990 se zúčastnil výstavy v Paláci kultury v Praze uspořádané pro emigrované umělce pod názvem 90 autorů v roce 

´90 - Nové cesty kresby a grafiky, katalog k výstavě sestavil Ing. Ivo Janoušek, CSc., ředitel Národního technického muzea 

(Slovník Chagall, internetové stránky) 
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278   Krtil - Alp Ladislav   (1947-) 

"Dívčí akt v abstraktním prostředí" .......................................................................................................................  13 500 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, výborná práce se surrealistickým pozadím 

87 x 84 (89 x 86)  

    

    

279   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Hlava dívky s dlouhými vlasy" ................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba, tužka, papír, nesignováno, nedatováno, kolem roku 1915, velmi hodnotná práce s vysokou galerijní  

úrovní, nerámováno, skvělá nabídka. Publikováno v Katalogu neznámých prací Jana Zrzavého /*/ pod č. 390, strana 59 , 14 x 11,5  
 

/*/ Jiří Hlušička, Jarmila Kobertová, Petr Kobert a kol.: Katalog neznámých prací Jana Zrzavého, 1999, 116 stran 

formátu A3, vydaly AAA s.r.o. Brno a Impuls Exklusiv spol. s.r.o. Ostrava, grafické zpracování Folima Design s.r.o. 

Ostrava, tiskárna H&B tisk a.s. Opava. V Katalogu je zařazeno více než 750 zobrazení originálních prací Jana Zrzavého 

a kopií desek jeho skicářů či některých písemných dokumentů souvisejících s tvorbou Zrzavého, v Katalogu je také 187 

fotografií z umělcova života. Všechny katalogizované práce včetně dokumentovaných materiálů byly veřejnosti 

představeny na prodejní výstavě v Dejvické galerii Vincence Kramáře v prosinci 1999. Úvodní slovo k výstavě pronesla 

paní PhDr. Jana Orlíková - Brabcová. 
    

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) 

    

    

280   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Matka s dítětem" ..............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
komorní mistrovská galerijní kresba perem a tuší na papíře, nesignováno, nedatováno, vzácné z hlediska dokumentačního i 

uměleckého, vzadu část rukopisu patrně Jana Zrzavého, vloženo do malé složky z ručního papíru, sběratelská rarita, 6 x 5,5 
 

Pochází přímo z rodiny autora, tato kresba byla nalezena založená v knize Jakuba Demla "Domů" z roku 1913  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 281-289 

 

281   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Portrét ženy - poloakt" ..................................................................................................................................................  9 000 Kč  
komorní mistrovská galerijní kresba perem a tuší na papíře, nesignováno, nedatováno, vzácné z hlediska dokumentačního i 

uměleckého, vloženo do malé složky z ručního papíru, vzadu část rukopisu patrně Jana Zrzavého, sběratelská rarita, 5,5 x 4,5 
 

Pochází přímo z rodiny autora, tato kresba byla nalezena založená v knize Jakuba Demla "Domů" z roku 1913  

    

    

282   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Figurální kubistická kompozice" ...............................................................................................................................  9 000 Kč  
komorní mistrovská galerijní kresba perem a tuší na papíře, nesignováno, nedatováno, vzácné z hlediska dokumentačního 

i uměleckého, vloženo do malé složky z ručního papíru, vzadu část rukopisu patrně Jana Zrzavého, sběratelská rarita, 7,5 x 7 
 

Pochází přímo z rodiny autora, tato kresba byla nalezena založená v knize Jakuba Demla "Domů" z roku 1913  

    

    

283   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Druhý břeh" - ilustrace k básni Petra Bezruče ...................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská galerijní černobílá litografie na ručním papíře, signováno Z.J. 54, v levém rohu několik mírně žlutých skvrn, jinak stav 

velmi dobrý, na stejně velkém listu ručního papíru je litografický rukopis básně "Druhý břeh" Petra Bezruče 

dva volné listy 31 x 20, v každém průsvitka VELKÉ LOSINY s dvouocasým lvem na štítě a letopočtem 1510, nerámováno 
 

Pochází přímo z rodiny autora, původně vlastnictví Jana Zrzavého  

    

    

284   Špála Václav - Zrzavý Jan - Čapek Josef    

"Krajina" - "Vdova" - "Holubi ve strništi" - "Holubi" ...................................................................................  4 000 Kč  
časopis Červen, ročník 1, číslo 4, vydával Fr. Borový v Praze 1918, strany 49-64, z toho nečíslovaná strana 49 je stranou titulní, 

strana je oddělená, při levém okraji natržená, v časopise článek Jana Zrzavého "O sobě", uvnitř linoryt Jana Zrzavého je ve velmi 

dobrém stavu, 27 x 21  
 

linoryty děl: 

"Krajina" linoryt Václava Špály, titulní str.,  

"Vdova" linoryt Jana Zrzavého, str. 57,  

reprodukce děl:  

„Holubi ve strništi“ a „Holubi“, kresby Josefa Čapka, v textu na stranách 50, resp. 62 
    

Špála Václav (1885-1946) 
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soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 studia 

na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, 

od roku1945 národní umělec, vynikající malíř, jehož díla dosahují cen až kolem 2 000 000 Kč  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
 

Zrzavý Jan (1890-1977) 

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) 
 

Čapek Josef (1887-1945) 

malíř, knižní grafik, kreslíř, spisovatel, scénograf, redaktor, narodil se v Hronově nad Metují, zemřel v koncentračním 

táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU Mánes, Tvrdošíjní, 

Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, 

Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie 

moderního umění v Roudnici nad Labem (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

285   Kotík Pravoslav - Kremlička Rudolf - Zrzavý Jan    

"Milenci" - "Dívčí poloakt" - "Ticho" ......................................................................................................................  4 000 Kč  
časopis Červen, 17. října 1918, č. 16, vydal K. Borový v Praze, strany 217 - 222, z toho nečíslovaná str. 217 je stranou titulní, 

příloha s linorytem Vlastislava Hofmana avizovaná pro luxusní vydání není součástí nabízeného časopisu, stav velmi dobrý, krátké 

glosy tužkou v článku S.K.Neumanna o Janu Zrzavém - pravděpodobně rukou Zrzavého, 27 x 21  
 

reprodukce děl:  

"Milenci" dřevoryt Prav.Kotíka, str.221,  

"Dívčí poloakt" kresba Rud. Kremličky, titulní strana,  

"Tělo" kresba Jana Zrzavého, str.225,  
    

Kotík Pravoslav (1889-1970) 

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) 
 

Kremlička Rudolf (1886-1932) 

vynikající český malíř, kreslíř a grafik, studium na pražské akademii u Schwaigera, studijní cesty zejména do Holandska 

a Paříže, nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, vynikající český malíř patřící 

mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil i ve Francii a Holandsku, řada 

monografií (Toman) 
 

Zrzavý Jan (1890-1977) 

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) 

    

    

286   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Sluníčko" ..............................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší, akvarel, signováno monogramem MFK, vzadu číslováno 20/42, první polovina minulého 

století, volný list, 30 x 24  
    

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) 

    

    

287   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Vesnické stavení" ...........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, datováno 1912, 25 x 28,5 (44 x 48)  
    

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

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

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

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

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

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

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

OBSAH 



 
KATALOG 79. AUKCE – BRNO – 16. 9. 2012 

 

 

_ 43 _    

 

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

    

    

288   Konůpek Jan (?)   (1883-1950) 

"Studie mužského poloaktu" .........................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, vzadu na plátně uvedeno: Studie Jana Konůpka z let studií na Akademii výtvarných umění v Praze (asi 

1903), Kamilka Leslerová k 23. XII 1956 věnuje Antonín Slezim (?), po straně plátno poškozeno, 36,5 x 52,5 (41 x 56,5)  
    

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

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

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

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

(dva celostránkové sloupce v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

289   Sedláček Josef    

"Práce na poli o žních" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 40 x 50,5 (46 x 56,5)  
    

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