
 
KATALOG 81. AUKCE – BRNO – 3. 3. 2013 

 

 

_ 1 _    

 

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

 

 
 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA
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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 

www.aukcnidum.cz 

  

OBSAH 

http://www.aukcnidum.cz/CZ-KATALOGY-TERMINY-AUKCE.htm
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/br81-prospekt.pdf
http://www.aukcnidum.cz/


 
KATALOG 81. AUKCE – BRNO – 3. 3. 2013 

 

 

_ 2 _    

 

AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 



 
KATALOG 81. AUKCE – BRNO – 3. 3. 2013 

 

 

_ 3 _    

 

 

OBSAH 

 

MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

 

 

 

Dražební řád 

 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

Obrazy _______________________________________________  001 - 020 

Jiné __________________________________________________  021 - 040 

Obrazy _______________________________________________  041 - 060 

Jiné __________________________________________________  061 - 080 

Obrazy _______________________________________________  081 - 100 

Jiné __________________________________________________  101 - 120 

Obrazy _______________________________________________  121 - 140 

 _____________________________________________________  141 - 160 

Jiné   _________________________________________________  161 - 180 

Obrazy _______________________________________________  181 - 200 

 _____________________________________________________  201 - 220 

Jiné __________________________________________________  221 - 240 

Obrazy _______________________________________________  241 - 260 

 _____________________________________________________ 261 - 280 

 _____________________________________________________ 281 - 292 

 

 
 

PROSPEKT je tištěn samostatně,   

obsahuje barevné fotografie přibližně poloviny položek zařazených do aukce 
 

 

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/br81-prospekt.pdf


 
KATALOG 81. AUKCE – BRNO – 3. 3. 2013 

 

 

_ 4 _    

 

 

 

 

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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kov........................................................   25, 31, 174, 175 

kov, sklo ...................................................................   224 

kov, slonová kost ........................................................   26 

kresba lavírovaná........................................   48, 211, 212 

kresba pastelkou .......................................................   208 

kresba perem a inkoustem ....................................   14, 15 

kresba perem, tuší a pastelkami ..................................   13 

kresba přes uhlový papír ............................................   17 

kresba tuší ..........................................................   44, 279 

kresba tuší a akvarelem ............................................   227 

kresba tužkou .................................   16, 18, 19, 272, 278 

kresba tužkou, tuší, akvarelem .................................   218 

kresba uhlem ......................................................   47, 210 

kvaš ............................................................................   42 

kvaš, tempera ........................................................   91, 92 

Lept ........................................................................   220 

lept .....................................................   4, 7 - 9, 258 - 260 

litografie .........................   1, 3, 54, 78 - 80, 82, 128, 158, 

 .................................................. 215, 248, 255, 269 - 271 

Měď .........................................................................   32 

mědirytina ...................................................................   11 

mezzotinta .....................................................................   6 

mosaz ..................................................................   22 - 24 

mosaz stříbřená ...........................................................   36 

mosaz, perleť ...............................................................   21 

Obecný kov .............................................................   221 

ocel ..............................................................................   27 

olej ..............................................................................   83 

olej na desce ............   50, 53, 96, 100, 125, 149, 200, 275 

olej na dřevě ........................................................   90, 288 

olej na kartonu ............   56, 57, 159, 185, 201 - 203, 263 

olej na lepence .................   84, 87, 95, 97, 98, 122 - 124,  

 . 134 - 136, 138, 140 - 142, 148, 155, 160, 281, 291, 292 

olej na plátně ..............   49, 52, 55, 59, 81, 85, 86, 94, 99,  

 ................ 121, 126, 127, 133, 139, 144 - 146, 150 - 153,  

 ................. 157, 181 -184, 189 - 198, 213, 214, 217, 219,  

 .......................... 250, 265, 266, 276, 280, 282 - 284, 290 

olej na plátně, koláž ..................................................   131 

olej na sololitu ...........................   41, 45, 88, 89, 137, 273 

olej-tempera ........................................................   93, 143 

Pastel .........................................   58, 199, 264, 277, 289 

pastel, akvarel .............................................................   43 

podmalba na skle .......................................................   154 

porcelán ............................   34, 35, 64, 65, 107, 169, 170,  

 ............................................................ 173, 176, 178, 225 

Řezba v kosti ...........................................................   120 

řezba ve dřevě ...........................................   74, 101 - 104 

Sádra ..........................................................................   39 

siderolit .............................................   105, 106, 108, 161 

sklo ........   61 - 63, 66, 67, 69, 70, 75, 111, 172, 179, 226 

sklo jantarové ....................................................   164, 165 

sklo malachitové .......................................................   167 

sklo olovnaté křišťálové ............................................   116 

sklo přejímané .............................................................   68 

slepotisk ............................................................   251, 252 

slitina zlata a mědi.......................................................   40 

suchá jehla...................................................................   10 

Tempera, kvaš .........................................................   147 

tuš ..............................................................................   286 

tuš, akvarel, pastel .....................................................   287 

tuš, akvarel, tempera, kvaš ........................................   156 

tužka, akvarel, kvaš ...................................................   188 

Uhel, akvarel, kvaš ..................................................   130 

Zlato, perla, tyrkys ...................................................   115 
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REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

 

Brokovnice lovecká ...............   110, 118, 119, 233 - 238 

brýle .................................................................   113, 114 

Dóza................................................................   164, 165 

džbán ..........................................................................   71 

džbánek ..............................................................   62, 168 

Flakon .......................................................................   75 

fotoaparát .................................................................   112 

Hmoždíř .................................................................   104 

hodinky ....................................................................   117 

hudební nástroj .....................................................   76, 77 

Karafa .......................................................................   69 

konvice .....................................................................   173 

korbel ...............................................................   111, 172 

kord ...............................................................   21, 28 - 30 

košík .........................................................................   224 

kulovnice ....................................................................   25 

Láhev ......................................................................   162 

lampa ........................................................................   229 

Maska .....................................................................   103 

meč japonský s pochvou.............................................   40 

miska ................................................................   167, 230 

Netsuke ..............................................................   73 - 74 

Panenka čajová .........................................................   33 

pistole .......................................................................   109 

plastika .....................................   35, 38, 39, 70, 108, 169,  

 .................................. 170, 171, 174 - 177, 223, 228, 232 

podnos .........................................................................   37 

pohár .....................................................................   63, 68 

pohárek .....................................................................   179 

pohlednice .................................................................   227 

prsten.........................................................................   115 

Sklenice ...............................................................   61, 67 

socha .................................................................   102, 120 

souprava dezertní ........................................................   34 

souprava kuřácká.......................................................   178 

stojánek .....................................................................   221 

stolek .........................................................................   231 

svícen ..........................................................   36, 239, 240 

svítidlo ........................................................................   32 

Šálek s podšálkem ................................................   64, 65 

šavle ..........................................................   22, 23, 26, 27 

Talíř .........................................................   106, 166, 225 

tesák ............................................................................   24 

těžítko .......................................................................   226 

Varium ...............................................................   31, 161 

váza ...........................................   105, 116, 163, 180, 222 

vázička ................................................................   66, 107 

Židle ........................................................................   101 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 

 

AICH ........................................................................   64 

BECHYNĚ .......................................................   38, 180 

CARL ZEISS ..........................................................   114 

ENS ........................................................................   170 

EPIAG - LOKET ......................................................   173 

EPIAG - ROYAL .....................................................   225 

ILMENAU ..............................................................   176 

JM ...................................................................   105, 161 

KODAK .................................................................   112 

Labuť ......................................................................   115 

LANDSFELDOVÁ ..................................................   168 

LEBEDA ....................................................................   25 

MÍŠEŇ .....................................................................   65 

MOSER ....................................................................   164 

NFF .................................................................   253, 254 

OLOMOUČANY ....................................................   166 

OPTIK Ed. Lach Bratislava ......................................   113 

PRIMA ....................................................................   224 

ROYAL DUX ...........................................   35, 169, 223 

SLAVKOV ................................................................   34 

SOLINGEN .................................................................   30 

SONHAY FLLS AUX TAVERNES .........................   110 

STARÁ ROLE ..........................................................   107 

STERN ......................................................................   178 

ŠTROBLBERGER in München ................................   24 

THONET .................................................................   231 

Z ve štítě ....................................................................   29 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1-20 

 

1 Sklenář Zdeněk (1910-1986) 

"Zahrada v noci" .................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovská litografie, signováno, datováno 1971, rámováno pod sklem, ve výřezu 15 x 10 (33 x 26)  
    

Sklenář Zdeněk, významný český moderní malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, narozen v Leštině u Zábřehu na Moravě, 

studium na UMPRUM v Praze u Hofbauera, Kratochvíla, Bendy, člen SVU Mánes, od roku 1973 zasloužilý umělec, 

zastoupen v řadě světových galerií včetně Národní galerie Praha, v Lexiconu obšírný výčet výstav, ocenění, literatury 

o tomto umělci (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

2 Šíma Josef (1891-1971) 

"Otec a syn"...........................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
mistrovský dřevoryt, signováno, nedatováno, rámováno pod sklem, ve výřezu 16 x 11 (27 x 23)  
    

Šíma Josef, malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, asistent kreslení na VUT v Brně, narozen v Jaroměři, žák prof. Preislera 

a Bukovace na AVU v Praze, 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, Slovník Chagall) 

    

    

3 Sklenář Zdeněk (1910-1986) 

"Hlava skládaná ze zeleniny - Arcimboldo" ...........................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, patrně z roku 1968, vzadu popis, rámováno pod sklem 

ve výřezu 21 x 15 (37 x 28)  

    

    

4 Tichý František (1896-1961) 

"Zasloužilý anděl a plachetnice" ..................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovský lept, signováno, datováno 1956, rámováno pod sklem, ve výřezu 13 x 9,5  
    

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 malíři, 

např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

5 Šíma Josef (1891-1971) 

"Krystal v krajině" .........................................................................................................................................................  15 800 Kč  
mistrovský galerijní barevný dřevoryt, signováno, nedatováno, umělecká adjustace, pověstná práce světově uznávaného umělce, 

skvělá nabídka, ve výřezu 22,5 x 17 (42 x 35)  

    

    

6 Švabinský Max (1873-1962) 

"Bílá kamélie".......................................................................................................................................................................  4 600 Kč  
mistrovská galerijní mezzotinta, signováno, nedatováno, vzadu původní štítek ze Štenclova grafického kabinetu, Praha, Národní 10, 

luxusní adjustace, ve výřezu 21 x 16 (43,5 x 34,5)  
    

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) 

    

    

7 Stretti Viktor (1878-1957) 

"Z Prahy" ...............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno v desce i tužkou, datováno 1907, dedikace k vánocům, málo známý grafický list skvělého 

malíře, kreslíře a grafika, rámováno, zaskleno, ve výřezu 27 x 31 (49,5 x 51,5)  
    

Stretti Viktor, jeden z nejlepších českých grafiků, kreslířů a malířů z přelomu století, žák Ženíška, dále mnichovská 

akademie u prof. C. Marra, člen SVU Mánes, množství výstav a zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie, portrétoval 

Jana Kubelíka, A. Rodina, prezidenta Masaryka, Rašína, A. Sedláčkovou, Thuna, Lobkovickou a další, jeho oleje jsou 

na trhu mimořádně vzácné, vynikající malíř a grafik ze slavné rodiny (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto 

mimořádném umělci, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

8 Alex Adolf Jelínek (1890-1957) 

"Táboření u vody" .................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem roku 1930, vzadu razítko Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě - 

Vyřazeno ze sbírek 7.4.1986, kvalitní práce významného grafika, adjustováno pod sklem, ve výřezu 20,5 x 24 (36 x 39)  
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 Párová k položce číslo 9 
    

Alex Adolf Jelínek, malíř, kreslíř a grafik evropského formátu, pražská akademie u Švabinského, mnichovská akademie 

u profesora Janka, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, zastoupen v Národní galerii, v Lexiconu dlouhý výčet výstav  

(Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, Toman) 

    

    

9 Alex Adolf Jelínek (1890-1957) 

"Jezdci na koních v krajině" ............................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem roku 1930, vzadu razítko Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě - 

Vyřazeno ze sbírek 7.4.1986, kvalitní práce významného grafika, adjustováno pod sklem, ve výřezu 20,5 x 24 (36 x 39)  

 Párová k položce číslo 8 

    

    

10 Kadlec Jaroslav (1928-1975) 

"Dívčí akty" ..............................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská suchá jehla na ručním papíře, signováno, kolem roku 1965, vzácně se vyskytující list absolventa Akademie v Praze, 

který krátce působil jako výtvarník v Ostravském divadle, kvalitní adjustace pod sklem, 47 x 38 (50,5 x 41)  
    

Kadlec Jaroslav, grafik, ilustrátor, narozen v Kruševci v Jugoslávii, v roce 1945 se vrátil s rodiči do vlasti a žil v Novém 

Jičíně, studoval na AVU v Praze v grafické speciálce profesora Vladimíra Pukla, krátkou dobu působil jako výtvarník 

v ostravském divadle, vystavoval doma i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

11 Svolinský Karel (1896-1986) 

"Proměny" ................................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský galerijní mědiryt, signováno, nedatováno, vzadu štítek národního umělce Karla Svolinského s názvem a použitou 

technikou, štítek je z roku 1975, rámováno pod sklem, ve výřezu 21 x 12 (35,5 x 25)  
    

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

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

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

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

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

    

    

12 Němec Karel (1879-1960) 

"Skřítek" ....................................................................................................................................................................................  400 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno, kolem roku 1920, výborná práce mistra dřevorytu, žáka Kalvody, který maloval 

středověké a pohádkové motivy, 29 x 24 (30,5 x 25,5)  
    

Němec Karel, malíř a grafik, narozen v Novém Městě na Moravě, žák Kalvodovy krajinářské školy, znamenitý malíř, 

grafik a kreslíř, mistr dřevorytu, řada knižních ilustrací, účastnil se výstav SVU Mánes, jehož byl členem  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

13 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Tanečnice" ........................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba perem, tuší a barevnými pastelkami na papíře, nesignováno, kolem roku 1925, publikováno v Katalogu 

neznámých prací Jana Zrzavého pod číslem 332, vynikající kresba do sbírky prací J. Zrzavého, volný list, 7 x 6,5  
    

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) 

    

    

14 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Indický figurální motiv - Buddha (?)" .................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba perem a inkoustem na papíře, nesignováno, kolem roku 1920, publikováno v Katalogu neznámých prací  

Jana Zrzavého pod číslem 97, mimořádně kvalitní práce, která patří do zlatého fondu české kresby 20. století, volný list, 16,5 x 10  

    

    

15 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Biblická scéna" ...............................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba perem a inkoustem na papíře, nesignováno, kolem roku 1915, publikováno v Katalogu neznámých prací 

Jana Zrzavého pod číslem 337, skvělá sbírková kresba, volný list, 7 x 7  

    

    

16 Zrzavý Jan (1890-1977) 

Dvě kresby "Muže v klobouku" a dvě "Figurální scény" .............................................................................  36 000 Kč  
čtyři mistrovské galerijní kresby tužkou po obou stranách jednoho kusu papíru, značeno razítkem Jana Zrzavého, kolem roku 1915, 
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publikováno v Katalogu neznámých prací Jana Zrzavého pod číslem 173, čtyři kresby dokazující mistrovství Jana Zrzavého 

volný list 17 x 9,5  

    

    

17 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Zátiší s pohárem"...........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba přes uhlový papír, nesignováno, kolem roku 1915, na zadní straně rukopis s rodinnými údaji, 

publikováno v Katalogu neznámých prací J. Zrzavého pod číslem 148, tato kresba patří do krátkého období autorova kubizmu, 

volný list, 9,7 x 9,1  

    

    

18 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Sedící ženský akt," Kubistická scéna" a "Ležící ženský akt" ...................................................................  33 000 Kč  
tři mistrovské galerijní kresby tužkou na jednom kusu papíru, nesignováno, kolem roku 1912, třetí kresba je malovaná na zadní  

straně přes část dopisu s datací 24.11.1911, publikováno v Katalogu neznámých prací J. Zrzavého pod číslem 76 

volný list, 16,5 x 12,5  

    

    

19 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Ecce Homo" ......................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská kresba tužkou, nesignováno, kolem roku 1927, publikováno v Katalogu neznámých prací J. Zrzavého pod číslem 605, 

volný list, 24,5 x 17  

    

    

20 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Kázání květinám" ..........................................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský galerijní původní dřevoryt, značeno v tisku Jan Zrzavý, datováno 1913, nesmírně vzácný grafický list, který vyšel jako 

příloha III Veraikonu 1913, svazek 1, zcela mimořádná nabídka, volný list 31,5 x 23,5, vlastní grafika 100 x 200 mm   

    

    

  

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21-40 

 

21 Kord s pochvou - rakousko-uherský ÚŘEDNÍK .........................................................................................  17 900 Kč  
kovové části ze zlacené mosazi, rukojeť z perleti, Rakousko-Uhersko 1878, dobrý stav, celková délka s pochvou 92,5 cm,  

délka čepele 76 cm, délka pochvy se zákončím 80 cm  

    

    

22 Šavle s pochvou - rakousko-uherský ÚŘEDNÍK .........................................................................................  13 900 Kč  
kovové části ze zlacené mosazi, Rakousko-Uhersko 1890, dobrý stav, celková délka s pochvou 96 cm, délka čepele 81 cm,  

délka pochvy i se zákončím 83 cm  

    

    

23 Šavle - rakousko-uherský NÁMOŘNÍK ..........................................................................................................  29 000 Kč  
kovové části ze zlacené mosazi, Rakousko-Uhersko 1880, velmi dobrý stav, celková délka s pochvou 85,5 cm,  

délka čepele 70,5 cm, délka pochvy i se zákončím 71,5 cm  

    

    

24 Tesák s pochvou - lovecký, šlechtický, zlacené rytiny na čepeli ............................................................  38 500 Kč  
kovové části ze zlacené mosazi, čepel brinýrovaná, rukojeť z paroží, kolem roku 1800, na pochvě ve zlacené části patrně výrobce 

ŠTROBLBERGER in München, na stříbrném štítku monogram s korunkou, luxusní provedení, velmi dobrý stav,  

délka i s pochvou 68 cm, délka čepele 53 cm, délka pochvy i se zákončím 53,5 cm, na rukojeti z každé strany tři zlacené žaludy  

    

    

25 Kulovnice perkusní ..................................................................................................................................................  129 000 Kč  
značená vtloukaným zlatem ANT. LEBEDA in PRAG, ústí pravidelný sedmiúhelník ráže 35mm, pažba se schránkou, kožený 

závěsný řemen, lovecká zbraň od jednoho z nejlepších českých, ale i evropských výrobců pušek, kolem roku 1830, velmi dobrý 

stav, celková délka 108 cm  

    

    

26 Turecká či uherská šavle s pochvou ...................................................................................................................  79 000 Kč  
čepel leštěná, v horní třetině brinýrovaná, rukojeť ze slonové kosti zakončená stříbrným střapcem, pochva potažená kůží a zdobená 

prořezávanými železnými objímkami, kolem roku 1840, velmi dobrý stav,  

délka šavle 94cm, čepele 81cm, pochvy se zákončím 85cm  

    

    

27 Šavle s pochvou Prusko, darovací, důstojník ................................................................................................  29 000 Kč  
zahnutá čepel z damascénské oceli, v horní části zdobená zlatým taušírováním, dále zlacenými nápisy DAMASTSTAHL na reversu 

a EISENHAUER na aversu, hlavice rukojeti figurálně zdobená, záštita rukojeti rovněž figurální, všechny kovové části rukojeti 
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a záštity zlaceny, na štítku záštity dvě zkřížená děla, kůže na střenkové části rukojeti přejímaná zdobnými pásky ze stříbra, pochva 

kovová, Prusko, kolem roku 1870-1880, délka čepele 83,5cm, pochvy se zákončím 86cm, celková délka 100,5cm  

 Původně luxusní provedení, je záhodno přeleštit čepel, celkově stav dobrý 
    

    

28 Kord s pochvou námořnický francouzský ......................................................................................................  14 900 Kč  
čepel trojbřitá, na záštitě plastický znak kotvy, na čepeli signováno, pochva železná, stav velmi dobrý,  

délka čepele 81,5cm, pochvy se zákončím 83cm, celková délka 98cm  

    

    

29 Kord dvorní, honosný, s pochvou .......................................................................................................................  19 000 Kč  
čepel dvoubřitová, z jedné třetiny luxusně zdobená reliéfními lepty, značená písmenem Z v erbovém štítě, střenka z perleti, záštita 

i hlavice bohatě zdobený zlacený kov, na záštitě zdobení figurální (Maskaron), kožená pochva na obou koncích zakončena, 

zdobeným zlaceným kovem, původní ozdobný střapec, délka čepele 81,5cm, pochvy i se zákončím 83cm, celková délka 96cm  

    

    

30 Kord důstojnický, patrně letecký........................................................................................................................  19 000 Kč  
zdobená čepel značena SOLINGEN, rukojeť z černé hmoty připevněna ozdobnými stříbrnými dráty, hlavice ve tvaru orlí hlavy 

s korunkou a koš ze zlacené mosazi, pochva kožená, kování zlacená mosaz, nákončí zdobené reliéfem letícího orla (kondora?), 

v horní části pochvy reliéf letecké vrtule, první třetina minulého století, patrně Španělsko nebo Peru, stav velmi dobrý 

délka čepele 80cm, celková délka 95cm  

    

    

31 Mechanický smetáček .....................................................................................................................................................  550 Kč  
niklovaný kovový korpus s dřevěnou rukojetí, ve spodní části je otáčivý sběrný kotouč, ve stylu ARTDEKO, kolem roku 1925, 

určeno ke sbírání drobného smetí při stolování, velmi dobrý stav, sbírkový i muzeální kus, rarita,  

délka korpusu 14cm, výška 4,5cm, hloubka 8,5cm, délka rukojeti 10cm  

 Poprvé na našich aukcích 
    

    

32 Závěsné svítidlo - malý lustr .....................................................................................................................................  2 700 Kč  
umělecká práce z bohatě ornamentálně prořezávané mědi, ve tvaru pomyslné koule na jejímž povrchu vystupuje dvanáct 

pětibokých jehlanů, jejichž základny tvoří pravidelné pětiúhelníky, na každém boku jehlanu je umístěna barevná skleněná čočka  

vsazená jako, polodrahokam do měděného lůžka, celkem šedesát ozdobných čoček, z celého objektu svítidla lze rozpoznat řadu 

židovských hvězd, jeden jehlan je odklopný, slouží na vložení svíčky, minulé století, rarita 

průměr 22cm, výška i se závěsem 40cm  

 Lze snadno elektrifikovat 
    

    

33 Čajová panenka .............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
korpus z malovaného porcelánu, šaty z hedvábí a velmi jemné krajky z nití zlaté barvy, 19. století, funkční i muzeální unikát . 

Čajové panenky se používaly na přikrytí konvice s čajem, aby se zpomalilo chladnutí, výška 31cm, průměr základny 22cm  

 Tato panenka patří mezi nejlepší kusy, které byly zatím na našich aukcích nabízeny  

    

    

34 Souprava dezertní .........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán ručně malovaný květinovým dekorem, doplněno zlacením, značeno tištěnou značkou SLAVKOV, HANDPAINTED, 

polovina minulého století, v sestavě: 1 větší talíř + 6 malých předkládacích, výborný stav,  

průměr většího talíře 18,5cm, malých 10,5cm  

    

    

35 Plastika "Tančící děvčátka" .....................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, datováno 1959, výborný stav, sbírkový kus, výška 18cm, šířka 24cm  

    

    

36 Svícen .....................................................................................................................................................................................  600 Kč  
mosaz stříbřená, bohatě tvarovaná v rokokovém stylu, kolem roku 1790 - 1810, stav dobrý, výška 23cm, základna 16 x 16cm  

    

    

37 Luxusní podnos na servírování při stolování....................................................................................................  2 900 Kč  
umístěný na čtyřech nízkých patkách, dřevěný korpus je rámován stříbrným, velmi zdobným okrajem v rokokovém stylu, povrch 

podnosu tvoří zrcadlo zasazené do popisovaného stříbrného rámu, značeno, Jižní Amerika, honosný funkční dárek,  

výška 2,5cm, délka 33cm, šířka24cm 

 Přiloženo osvědčení Puncovního úřadu na ryzost stříbra 925/1000. 

 V přiloženém osvědčení Puncovního úřadu je stanovena celková hmotnost podnosu 708,30 g btto.  

 V zelené boletě, vystavené k tomuto případu rovněž Puncovním úřadem, je množství použitého stříbra odhadnuto na 80g. 
    

    

38 Kodet Emanuel Julian (1880-1955) 

Plastika "Sedící dívčí akt"...............................................................................................................................................  1 400 Kč  
sochařská hlína kolorovaná, pálená, signováno, výrobek BECHYNĚ, značeno i výrobcem, kolem roku 1935, velmi dobrý stav, 

výška 45 cm, základna 23 x 21 cm  
OBSAH 
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Kodet Emanuel Julian, sochař, narozen v Pelhřimově, studoval na UMPRUM V Praze u profesora Suchardy, zakladatel 

výtvarnické dynastie Kodetů, otec významného sochaře Jana Kodeta, dědeček dnešního malíře Kristiana Kodeta, v letech 

1908-1909 pobýval studijně v Itálii, zastoupen v Galerii Kodet v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

39 Kmentová Eva (1928-1980) 

Reliéfní závěsná plastika "Evino jablko" .................................................................................................................  1 200 Kč  
sádra patinovaná, signováno, kolem roku 1965, mistrovská práce, právě tyto závěsné reliéfy proslavily autorku, žačku J. Wagnera, 

která vystavovala po celém světě, 19,5 x 19,5  
    

Kmentová Eva, sochařka, narozena v Praze, studovala v ateliéru J. Wagnera na VŠUP v Praze, zastoupena v řadě galerií 

včetně Národní galerie v Praze, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

   

40 Samurajský meč KATANA s pochvou ...........................................................................................................  155 000 Kč  
z období SHINSHINTO, 18. - 19. století, mistr YOKOYAMA SUKENAGA (1795-1851), výborný stav, délka čepele 72cm, pochvy 

73,5cm, celková délka bez pochvy 98cm, s pochvou 99,5cm  

 Čepel má plné tvary a je bez defektů. Hamon a hada jsou viditelné. 

Kovové součásti mečové soupravy (koshirae) jsou vyrobeny ze slitiny zlata s mědí (shakudo) a jsou zdobeny chryzantémou, 

která je symbolem císařského rodu. Habaki je potaženo stříbrnou fólií. 

Koshirae pochází z období Bakumatsu. V tomto období dochází k rozdělení feudální samurajské třídy na přívržence císaře 

a stoupence vládnoucího Tokugawského rodu Šogunů. Následně přechází moc do rukou císaře a Japonsko se po 250 letech 

izolace otevírá světu. Později pak dochází k zákazu nošení mečů na veřejnosti a ke zrušení společenských kast v zemi. 

Celkově je meč v zachovalém stavu a je kompletní. 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41-60 

 

41 Zamazal Josef (1899-1971) 

"Odpočinek při práci na poli" ......................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1950, 25 x 41 (36,5 x 52,5)  
    

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

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

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

    

    

42 Gloss Gustav Adolf (1864-1938) 

"Rytíři" ....................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kvaš na papíře, signováno, datováno 1896, 25 x 18 (53,5 x 36)  

    

    

43 Bochořáková - Dittrichová Helena (1894-1980) 

"Idylka na pláži" .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - pastel, akvarel, signováno, první polovina minulého století, 31 x 43 (48 x 60)  
    

Bochořáková - Dittrichová Helena, malířka, grafička, studovala na AVU v Praze v grafické speciálce A. Brömse a jako 

stipendistka francouzskou grafiku v Paříži, byla členkou KVU Aleš v Brně, Kruhu výtvarných umělkyň, Nezávislých 

umělců v Paříži, od roku 1924 vystavovala každoročně v salonu Nezávislých (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

44 Srp Karel (1893-1986) 

"Na trhu" ................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší, kolorovaná akvarelem, signováno, kolem poloviny minulého století, 28,5 x 42 (44,5 x 57)  
    

Srp Karel, malíř, grafik, krajinář, profesor na státní reálce v Bratislavě, studia na UMPRUM v Praze, studijní pobyty 

ve Francii, Holandsku, Belgii, Německu, Itálii, vystavoval s UB v Bratislavě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

45 Zamazal Josef (1899-1971) 

"Zátiší s mísou paprik".....................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1953, 39,5 x 49,5 (50,5 x 60)  
    

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

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

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

    

    

46 Vorel Antonín (1920-1984) 

"Promenáda u mola" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno, datováno 1982, 28,5 x 19 (42,5 x 31,5)  
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Vorel Antonín, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, narozen v Lomnici u Tišnova, studoval na Katedře dějin umění 

FF UJEP v Brně, pracoval jako výtvarník v řadě našich divadel, dále jako externí pedagog Státní konzervatoře v Brně 

a na JAMU tamtéž (Slovník Chagall) 

    

    

47 Bochořáková - Dittrichová Helena (1894-1980) 

"Mateřství" ............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika - kresba uhlem, kolorovaná akvarelem, signováno, první polovina minulého století, 42 x 31 (63 x 53)  
    

Bochořáková - Dittrichová Helena, malířka, grafička, studovala na AVU v Praze v grafické speciálce A. Brömse a jako 

stipendistka francouzskou grafiku v Paříži, byla členkou KVU Aleš v Brně, Kruhu výtvarných umělkyň, Nezávislých 

umělců v Paříži, od roku 1924 vystavovala každoročně v salonu Nezávislých (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

48 Planerová Kamila Veronika (1942-) 

"Modlitba" .............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno vpravo dole, datováno 1990 vlevo dole, 38 x 30 (63,5 x 55,5)  
    

Planerová Kamila Veronika, malířka, textilní výtvarnice, keramička, narozena v Dambořicích, studovala u profesora 

Zeminy na SUPŠ v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

49 Sazdov Rumen (1959-) 

"Svatební noc"......................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1975, vzadu na plátně uvedeno jméno autora a název obrazu, nerámováno, 24 x 18  
    

Sazdov Rumen, bulharský malíř, v roce 1978 absolvoval ART School v Sofii, šest let poté úspěšně ukončil studium 

malířství na Univerzitě Cyrila a Metoděje v bulharském Velikom Tarnovu, v roce 1989 v Bulharsku koncipoval učební 

osnovy pro pětileté Výtvarné konzervatoře, ve stejném roce se odstěhoval do Prahy, kde již v roce 1991 otevřel svou první 

soukromou galerii 

    

    

50 neurčeno  

"Jarní tání na horách" .....................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, polovina minulého století, 52 x 65 (64,5 x 78,5)  

    

    

51 Netík Miroslav (1920-) 

"Náměstí v Českých Budějovicích" ............................................................................................................................  3 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1976, vzadu autorský štítek a razítko Československého svazu výtvarných umělců,  

48 x 64,5 (69,5 x 87)  
    

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

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

    

    

52 Krupičková Věra (1935-) 

"Dárek - zátiší s kornoutem bonbonů a kyticí ve váze" ....................................................................................  3 200 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu štítek Díla, druhá polovina minulého století, 48 x 39 (63,5 x 54)  
    

Krupičková Věra, malířka, textilní výtvarnice, narozena v Praze, studovala u profesora Karla Tondla na Vyšší škole 

uměleckého průmyslu v Praze, vytvořila řadu art protis a obrazových cyklů pro veřejné budovy v Čechách, uspořádala více 

než deset samostatných výstav v Praze, Japonsku a Stuttgartu (Slovník Chagall) 

    

    

53 Ratajová Vendula (1945-) 

"Malá růžová baletka" .....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1986, vzadu štítek Díla, 28,5 x 28,5 (43,5 x 43,5)  
    

Ratajová Vendula, malířka, narozena v Praze, studovala malbu u profesora Oplta a Smetany na AVU v Praze, věnuje se 

figurální malbě a zátiší, náměty k figurálním kompozicím nachází často v divadelním světě herců, baletek a komedie 

dell'arte, zastoupena ve sbírkách NG v Praze, Ministerstva kultury ČR, GHMP, Východočeské galerie v Pardubicích, GVU 

v Karlových Varech a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

54 Kubíček Jánuš (1921-1993) 

"Abstraktní motiv" ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
černobílá litografie, tužkou signováno datováno 1946, v desce znovu datace a monogram JK 76, volný list, 32,5 x 24,5  
    

Kubíček Jánuš, malíř a grafik, narozen v Nových Hradech u Vysokého Mýta, studia na škole uměleckých řemesel v Brně, 

dále soukromě u svého otce sochaře Josefa Kubíčka a Jana Trampoty, člen skupin Brno 57, Blok výtvarných umělců země 

Moravskoslezské, dlouhý výčet výstav (Slovník Chagall, Lexicon) 

    
OBSAH 



 
KATALOG 81. AUKCE – BRNO – 3. 3. 2013 

 

 

_ 15 _    

 

55 Hof  

"Zlatá ulička" .......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno Hof, datováno (?), pravděpodobně první polovina minulého století, 20 x 24 (34,5 x 38,5)  

    

    

56 Budík Lojza (1888-1945) 

"Za chalupami" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, poškozeno, 19 x 20 (42,5 x 44)  
    

Budík Lojza, malíř, ilustrátor, krajinář, narozen v Bučovicích u Brna, působil ve Znojmě a Třebíči, kde také zemřel, 

vzdělával se soukromě, maloval zejména krajiny z Podyjí a okolí říčky Želetavky, byl zakladatelem a členem Sdruženi 

umělců jihomoravských a západomoravských ve Znojmě, řada výstav v Československu i ve Vídni, zastoupen ve sbírce 

obrazů v Jihomoravském muzeu ve Znojmě (Toman, Katalog Vědecké knihovny v Olomouci) 
    

    

57 Budík Lojza (1888-1945) 

"Samota ve stráni" .............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 20 x 24 (43,5 x 46)  
    

    

58 Jágr Bohuslav (1907-) 

"Tatry - Cesta na Téryho chatu v Malé Studené dolině" .................................................................................  4 000 Kč  
barevný pastel, signováno, vzadu informace o obraze a razítko: Prověřeno - uměleckou komisí Svazu výtvarných umělců v Brně 

18. XI. 1957, 48 x 40 (74 x 61,5)  
    

Jágr Bohuslav, grafik, malíř, narozen v Brně, v roce 1927 několik měsíců studoval v Paříži, od roku 1929 se učil kresbě 

a grafice soukromě u F. Podešvy, studoval na SUPŠ u P. Dillingera, jeho zájem se soustředil na dřevoryt, tvořil ex libris 

a přednášel o vzniku a vývoji dřevorytu (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

59 Černovický Josef M. (1878-) 

"Pastevecká žánrová scéna" .......................................................................................................................................  13 000 Kč  
olej na plátně, signováno J.M. Černovický, pravděpodobně se jedná o kopistickou práci z první poloviny minulého století, 

nacházející inspirační vzor v obrazech z období rokoka, 69,5 x 100 (86,5 x 116)  
    

    

60 Bauch Jan (1898-1995) 

"Paganini" ...........................................................................................................................................................................  17 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, pastel, signováno, datováno 1972, 46 x 30 (60 x 44)  
    

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) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61-80 

 

61 Sklenice se třemi čtvercovými medailony s jemnými řezbami,  

ve dvou rostlinné ornamenty, ve třetím stylizovaný monogram s dubovými větvičkami ...................  4 000 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, válcovitý tvar, po obvodu dále zdobeno jednoduchou geometrickou řezbou, při spodním okraji řadou čoček, 

ve dně řezbou ve tvaru hvězdy, Čechy, konec 19. století, výška 14cm, průměr 8,5cm  
    

    

62 Džbánek zdobený monogramem a stylizovaným rostlinným ornamentem .........................................  2 700 Kč  
sklo bezbarvé, čiré, s tmavě modrou lazurou, dekor pískovaný a broušený, ouško sklo čiré, Čechy, konec 19. století,  

při horním okraji neznatelný oklep, výška 11,5cm  
    

    

63 Pohár na nízké patce ....................................................................................................................................................  2 400 Kč  
sklo čiré s rubínovou lazurou, bohatě zdobené broušeným stylizovaným rostlinným ornamentem, patrná inspirace Friedrichem 

Egermannem, Čechy, druhá polovina 19. století, výška 17,5cm  
    

    

64 Šálek s podšálkem s bohatým zlacením ...............................................................................................................  4 700 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený listrem a motivem hroznů a listů vína, značeno vtlačovanou značkou AICH - DOUBÍ u Karlových 

Varů, na podšálku dále vtlačovaným číslem 15 a římskou II, na šálku vtlačovaným číslem 40, konec 19. století,  

výška šálku 6cm, průměr podšálku 16,5cm  
    

    

65 Šálek s podšálkem s bohatým zlacením  

a barevnou malbou drobných kvítků v medailonech ..........................................................................................  4 700 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený plastickým motivem jemné síťky a stylizovaného rostlinného motivu, značeno modrými 
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zkříženými meči pod polevou, první polovina minulého století, zlato místy setřené, výška šálku 6cm, průměr podšálku 15cm  

    

    

66 Vázička kulovitá ............................................................................................................................................................  5 400 Kč  
sklo medové a mléčné, zdobené při horním okraji stylizovanou řezbou zvonků zvýrazněnou zlacením, ve spodní části bohatou 

barevnou ruční malbou květů, první polovina minulého století, náročná práce, výška 7,5cm, průměr 9cm  

    

    

67 Sklenice se stylizovaným monogramem KK .....................................................................................................  2 000 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, po obvodu zdobené řezbou a pískováním, motiv dubové větvičky s plody a listy, Čechy, konec 19. století,  

výška 11cm, průměr 7,5cm  

    

    

68 Pohárek na nízké patce ...............................................................................................................................................  1 400 Kč  
sklo přejímané mléčné a modré, po obvodu zdobené geometrickým dekorem, druhá polovina minulého století, výška 12,5cm  

    

    

69 Karafa s kulovitou zátkou .........................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo uranové, po obvodu zdobené pásem zlatého rostlinného ornamentu, dále motivem drobných mašliček a hvězdiček,  

konec 19. století, v dolní části zátky oklepy, výška 19,5cm  

    

    

70 "Gondola" ........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
benátské sklo, ručně malované, loď je umístěna ve speciální vitríně, kvalitní sklářská práce, Benátky, kolem roku 1900, naprosto 

ojedinělý sběratelský kus, výška 18,5 cm, délka 24 cm, hloubka 9,5 cm  

    

    

71 Džbán se stylizovaným rostlinným dekorem .....................................................................................................  2 800 Kč  
keramika lidová, ručně malovaná žluto - zeleno - modře na bílém pozadí, 19. století, sbírkový a muzeální kus, výška 19,5 cm  

 Původně pochází ze sbírky Landsfelda, který jej určil jako práci z Košolné 

    

    

72 Netsuke "Černý drak" ................................................................................................................................................  1 800 Kč  
výborná mistrovská řezba v exotickém dřevě, Japonsko, 20. století, luxusní provedení, výška 3,5 cm  

    

    

73 Netsuke "Spící dravý pták" ......................................................................................................................................  1 800 Kč  
výborná mistrovská řezba v exotickém dřevě, Japonsko, 20. století, luxusní provedení, výška 4,5 cm  

    

    

74 Netsuke "Žena v koupeli" .........................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská řezba v exotickém dřevě, signováno, Japonsko, 20. století, erotická řezba Japonky sedící v dřevěné nádobě, otočením 

řezby je k nahlédnutí erotická část, výška 5 cm  

 Ze sbírky orientální řezby 

    

    

75 Flakónek ............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo olovnaté, broušené, kulovitý tvar, zabroušená zátka, kolem roku 1930, původně velmi náročné exkluzivní provedení, jeden 

nepatrný oklep na hraně, uvnitř zbytek parfému, výška 10 cm, průměr 7,5 cm  

    

    

76 Flétna osmi klapková ...................................................................................................................................................  9 200 Kč  
pravděpodobně ebenové dřevo, uvnitř hlavice je kovová výplň, na těle jsou vyryta písmena F LP, ladění je in G, G1, zní jako C1 

na 440, jedná se o typ flétny vycházející z barokních a klasicistních vzorů, konec 19. století, délka 57,5cm  

Majitel v roce 2009 konzultoval stáří a kvalitu této flétny s paní Semerádovou, odbornicí na historické flétny, členkou souboru 

Collegium Marianum 

    

    

77 Flétna rokoková .............................................................................................................................................................  9 900 Kč  
dřevo světlé - buxus, kostěné prstence, ladění in D (A1 cca 460), nástroj byl patrně používán s varhany, druhá polovina 18. století, 

vlasová prasklina na hlavici na registru, jedná se o opravitelnou záležitost a jeden prstenec je prasklý, délka 57 cm  

Majitel v roce 2009 konzultoval stáří a kvalitu této flétny s paní Semerádovou, odbornicí na historické flétny, členkou  souboru 

Collegium Marianum 

    

    

78 Slíva Jiří (1919-1989) 

"Na zdraví" ............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 90/200, vytvořeno k sedmdesátému výročí zahájení provozu pražského letiště 

v Ruzyni, který byl zahájen 5.4.1937, vydáno v roce 2007, vloženo do originální papírové složky pražského letiště,  

23,5 x 30, složka 34,5 x 38,5  
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Slíva Jiří, malíř, narozen v Ostravě - Muglinově, dlouholetý pracovník v propagaci VŽKG, vytvořil spousty portrétů 

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

79 Slíva Jiří (1919-1989) 

"Vývrtka" ...............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 93/200, vytvořeno k sedmdesátému výročí zahájení provozu pražského letiště 

v Ruzyni, který byl zahájen 5.4.1937, vydáno v roce 2007, vloženo do originální papírové složky pražského letiště,  

23,5 x 30, složka 34,5 x 38,5  

    

    

80 Slíva Jiří (1919-1989) 

"Kolotoč" ................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 100/200, vytvořeno k sedmdesátému výročí zahájení provozu pražského letiště 

v Ruzyni, který byl zahájen 5.4.1937, vydáno v roce 2007, vloženo do originální papírové složky pražského letiště,  

23,5 x 30, složka 34,5 x 38,5  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81-100 

 

81 Druet Antoine (?)  

"Život na statku v zátoce jezera"..............................................................................................................................  55 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno špatně čitelně DRUTE, podle majitele jde o A. Drute, nedatováno, velmi zajímavá 

práce, mohutný zdobný rám zeleno-zlaté barvy, 61 x 72 (88 x 100)  

    

    

82 Fischerová - Kvěchová Marie (1892-1984) 

"Děti sledující loutkové divadlo" .................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno v desce monogramem MFK, rámováno v paspartě a zaskleno, krásný sběratelský 

kus, ve výřezu 35 x 40,5 (56,5 x 61)  
    

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) 

    

    

83 Světlík Eduard (1903-1970) 

"Valašská krajina v létě" ..............................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovský olej, signováno, nedatováno, krásný panoramatický pohled na krajinu, velmi kvalitní široký rám v barvě dřeva,  

71 x 98 (87,5 x 112)  
    

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

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

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

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

    

    

84 Hohaus Vítězslav (1890-) 

"Z Prostějovska" .................................................................................................................................................................  6 800 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, luxusní adjustace v široké paspartě, rámováno, pod sklem, ve výřezu 40 x 60 (72 x 92)  
    

Hohaus Vítězslav, malíř, grafik, narozen v Brně, studoval soukromě v Brně u Brunnera a Kalvody, věnoval se 

krajinářství, rád zobrazoval městské ulice a zákoutí i se skupinkami lidí, žil v Prostějově (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

85 neznámý autor  

"Zátiší s květy, hlemýždi a ještěrkou" .......................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, zdařilá kopie námětu z období přelomu 16. a 17. století, široký zdobný zlacený rám, 

originál by dnes stál cca 1 milion korun, zdařilá kopie podstatně méně, 50 x 40 (66 x 56)  

    

    

86 Loukota Josef Jindřich (20.6.1879-1967) 

"Sedící mladá dáma s vysokým baretem" .............................................................................................................  53 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno Jos.J.Loukota, datováno 1914. Skvělá práce žáka Brožíka, portrétoval 

i T.G.Masaryka. Nádherný velký interiérový i sbírkový obraz v kvalitním zlatém rámu, 100,5 x 65 (113 x 78)  

 Bylo by zajímavé určit dámu na obraze, půjde jistě o významnou osobnost 
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Loukota Josef Jindřich, malíř, kreslíř, narozen v Hranicích u Dobříše, studium u Brožíka a Schwaigera na akademii 

v Praze, kde byl později sám profesorem, portrétoval řadu významných osobností, prováděl některé Hynaisovy malby 

v Pantheonu Národního divadla 

    

    

87 Procházka Josef (1909-1984) 

"Postavy na břehu rybníka s vysokým nebem" ....................................................................................................  9 500 Kč  
olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, datováno vzadu v dedikaci 1961, práce významného českého krajináře,  

37 x 27 (47,5 x 37,5)  
    

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

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

v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

88 Coufal Ondřej (1979-) 

"Vzpoura" ...........................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, datováno 1999, práce malíře, který byl již od dětství výrazným talentem a již jako 

nezletilý byl zastoupen v celé řadě galerií po celém světě, jeho technika je srovnatelná s renesančními mistry, velmi kvalitní 

autorský rám, 61 x 40 (72,5 x 51)  

 Období, které nabízíme, se na trhu prakticky neobjevuje, skvělá nabídka pro sběratele 
    

Coufal Ondřej mimořádný, malířský zjev, zabývá se figurální malbou a kresbou, přes své mládí je již zastoupen v Galery 

Anya Tish Houston a v řadě soukromých sbírek po celém světě, vystavuje od roku 1989, výstavy : 1991 Praha, 1991 

Kroměříž, 1992 Pelhřimov, 1992 Budimír, 1993, 1995, 1997 Vltavín Praha, 1996 Olomouc, 1997 Houston v USA atd. 

(Slovník Chagall) 

    

    

89 Coufal Ondřej (1979-) 

"Naslouchání"....................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, datováno 1999, práce malíře, který byl již od dětství výrazným talentem a již jako 

nezletilý byl zastoupen v celé řadě galerií po celém světě, jeho technika je srovnatelná s renesančními mistry, velmi kvalitní 

autorský rám, 60 x 50 (71 x 60,5)  

 Období, které nabízíme se na trhu prakticky neobjevuje, skvělá nabídka pro sběratele 

    

    

90 Dědina Jan (1870-1955) 

"Letní píseň" ......................................................................................................................................................................  14 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno, kolem roku 1920, skvělá práce předního českého malíře, který 15 let žil a tvořil 

v Paříži a je považován za výrazného představitele pařížské secese, luxusní umělecký rám z doby malby, mimořádná nabídka,  

35 x 36 (48 x 49)  

 Námět je čerpán patrně z Valašska či Slovenska 
    

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

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

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

ocenění a vyznamenání (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

91 Jícha Václav (1874-1950) 

"Chalupy v zimě" ................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - kvaš, tempera, signováno, kolem roku 1920, kvalitní umělecká adjustace pod sklem,  

ve výřezu 37 x 45 (68 x 74)  
    

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) 

    

    

92 Jícha Václav (1874-1950) 

"Podhorská krajina v létě" .............................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - kvaš, tempera, signováno, kolem roku 1920, kvalitní umělecká adjustace pod sklem,  

ve výřezu 37 x 45 (68 x 75)  

    

    

93 Žižka Jiří (1954-2009) 

"Zmrzlinové osvěžení" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská olej - tempera signováno monogramem, nedatováno, autor je jeden z nejlepších žáků Karla Součka, kvalitní adjustace 

pod sklem, ve výřezu 36 x 55 (57,5 x 77)  

 Autor je na našich aukcích představován většinou svými kubistickými akty, dnes nabízíme jeho skvělou dřívější práci  
    

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 
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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) 

    

    

94 Kocourek František (?) (1900-) 

"Pohled na Drnovice" .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, nedatováno, autora i název určil majitel obrazu, luxusní široký červenozlatý rám,  

50 x 48 (66 x 65)  
    

Kocourek František, malíř, narozen v Řečkovicích, studoval na Veřejné škole uměleckých řemesel v Brně, maloval 

krajiny, figurální motivy a zátiší, zastoupen v Muzeu města Brna (Slovník Chagall) 

    

    

95 neurčeno  

"Krajina s domy" ................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1956, luxusní rám francouzského typu, skvělá nabídka, 

35 x 50 (50 x 65)  

    

    

96 Fiala František (1904-) 

"Z Vysočiny" .........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1930, kvalitní, široký dobový rám, 30 x 37 (48 x 55,5)  
    

Fiala František, malíř v Brně, narozen v Podolí u Brna, studoval na ŠUŘ a v umělecké škole K. Truppeho v Brně, 

vystavoval se SVU Aleš Brno (Toman) 

    

    

97 Směšný Josef Václav - Barnet (1907-1990) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1936, autorský rám z dřevěného masivu, obraz je z doby pobytu malíře v Paříži, 

sběratelský kus, zaskleno, 42 x 30 (55 x 44)  

 Na radu F. Tichého si malíř změnil jméno ze Směšného na Barnet 
    

Směšný Josef Václav - Barnet, malíř, kreslíř, restaurátor, vlastním jménem Směšný, narodil se v Bludově, studia na AVU 

Praha u Loukoty, Obrovského, Švabinského, v Paříži na École du Louvre u Františka Kupky, člen Svazu výtvarných 

umělců, Skupiny pražské památkové péče, Jednoty výtvarných umělců, ČFVU, ve třicátých a čtyřicátých letech žil a tvořil 

v Paříži, po válce u nás, řada výstav, zastoupení v Národní galerii, skvělý malíř dosahující vysokých cen  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

98 Směšný Josef Václav - Barnet (1907-1990) 

"Světlo v lese" .......................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1945, rámováno, typická barevnost Barnetových obrazů,  

sběratelská položka, 38 x 29  

 Na radu F. Tichého si malíř změnil jméno ze Směšného na Barnet 
    

    

99 Holý Ivo (1932-) 

"Nocturno" ............................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1964, práce významného malíře, na trhu vzácné, 53 x 71 (55,5 x 74)  
    

Holý Ivo, malíř, grafik, studoval na KU v Praze, v roce 1968 emigroval do Francie, uspořádal mnoho výstav ve Francii 

a dalších západoevropských městech 
    

    

100 Ruzicka - Lautenschläger Hans (1862-1933) 

"Rybí trh v Amsterodamu" .........................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1895, vzadu kulaté razítko a název obrazu, krásná figurální práce, 

zcela mimořádný, luxusní bohatě zdobený a pravým zlatem zlacený rám v rokokovém stylu, jen cenu rámu odhadujeme, částkou 

20 000 Kč, 21 x 32 (37 x 50)  

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 101-120 

 

101 Stolička .........................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
vyřezávaná ze dřeva, bohatě zdobená, pevná, Afrika, kmen ASHANTI - Ghana, minulé století, krásný sbírkový a muzeální kus, 

navíc funkční, výška 45cm, šířka 55cm, hloubka 30cm  

 Někdy používán také název kmene Asante, v češtině Ašanti 
    

    

102 Stojící socha - fetiš ...................................................................................................................................................  15 400 Kč  
řezba ve dřevě, povrch malba, uvnitř dutina přístupná zezadu, Afrika, kmen KWELE - Gabon, minulé století, krásný sbírkový 
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a muzeální kus, možná je i funkční (ochrana před duchy), výška 68cm  

 Fetiše se používaly např. ke střežení farmy před zloději 

    

    

103 Maska ............................................................................................................................................................................  10 700 Kč  
řezba ve dřevě zdobená malbou, mušlí, červenými korálky a pletenými provazci, Afrika, kmen PUNU - Gabon, minulé století, let 

krásný sbírkový a muzeální kus, pro drobný obličej je i funkční, výška 47cm  

Tyto masky byly používané při kultovních obřadech ke spojení s předky, při obřadech zasvěcování mladých dívek, při pohřbech, 

při tancích za úplňku 

    

    

104 Figurální hmoždíř ....................................................................................................................................................  15 500 Kč  
řezba ve dřevě ve tvaru sedící figury s dutou hlavou, která sloužila jako hmoždíř, Afrika, kmen LOZI - Zambie, minulé století, 

na dvou místech chybí část kruhového soklu, krásný sbírkový a muzeální kus, výška 43cm, průměr 29cm  

 Původ: vesnice Nakasheya na Flood Plains, Zambie 

Hmoždíře se používaly k drcení prosa nebo manioku pomocí tlouku. 
    

    

105 Maresch Johann (1821-) 

Dvě luxusní párové secesní figurální vázy "Bůh vody" .....................................................................................  9 900 Kč  
siderolit malovaný (keramika), značeno JM - Johann Maresch, číslováno 1653 a 1654, vázy se směrem nahoru mění ve sloup 

zakončený obličejem boha, v rozšířené spodní části je u jedné vázy vystupující hlava dívky - víly, u druhé vystupující hlava satyra, 

vrcholné secesní provedení v barevných odstínech béžové a hnědé, z otevřených úst boha vytéká proud smaragdové vody, velmi 

dobrý stav, špičkové sběratelské a muzeální kusy, kolem roku 1895-1900, výška 40,5cm, průměr nejširší části 20cm  

    

    

106 Velký ozdobný talíř nástěnný ...................................................................................................................................  900 Kč  
siderolit bohatě plasticky zdobený a malovaný motivem vodních víl s labutí, vzadu datováno 1861, stav velmi dobrý, průměr 42cm  
    

    

107 Vázička ............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný stylizovanými rostlinnými ornamenty, značeno zeleně tištěnou značkou výrobce Stará Role 

a značkou malírny KS Rožnov pod Radhoštěm (Karel Solařík), kolem roku 1925, luxusní provedení, výška 15cm, průměr 11cm  
    

    

108 Plastika reliéfní nástěnná - dostaveníčko s kytkou .........................................................................................  350 Kč  
siderolit figurální, malovaný, motivem je mladá dvojice ve vysokohorském exteriéru, datováno vzadu 1905, Rakousko - Uhersko, 

sbírkový kus, průměr 18cm  
    

    

109 Vzduchová pistole - originál "The WEBLEY - SENIOR" ......................................................................  8 900 Kč  
výrobce Webley & Scott Birmingham, Anglie, specielní patent, datováno 1925, těžký model pro dospělé, silné pero, velmi dobrý 

stav, mimořádná sběratelská rarita, funkční, v původní krabici s veškerým příslušenstvím včetně originálních nábojů (diabolky),  

15 x 23 x 4  

 Na pistoli vyryta patentová čísla ve Velké Británii, USA a Kanadě 

    

    

110 Jednohlavňová lovecká perkusní brokovnice tzv. "Kačenice" ...........................................................  29 000 Kč  
s extrémně dlouhou hlavní pro lov vysoko letících lovných ptáků, LANCASTER, kolem roku 1880, značená SONHAY FLLS AUX 

TAVERNES, pod hlavní zdobeno figurální řezbou, výborný stav, unikátní sbírkový kus, délka hlavně 152cm, celková délka 192cm  

    

    

111 Luxusní korbel s víčkem .............................................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, broušené do sedmi vertikálních fazet, na skleněném víčku vyryt monogram HP, podle majitele jde o Hanse Poustka, 

hajného arcivévody Ferdinanda d' Este, víčko je v cínové montáži, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, uvnitř lístek od majitele, 

výška 18,5cm  

    

  

112 Fotoaparát roztahovací - měchový na kinofilm ...............................................................................................  450 Kč  
značený KODAK DUO 620, první polovina minulého století, funkční, kožené pouzdro, velmi dobrý stav, sběratelský kus, 

ve složeném stavu 12,5 x 8,5 x 3cm  

 Cena i s pouzdrem 

    

  

113 Luxusní brýle ...................................................................................................................................................................  800 Kč  
kovové zlacené postranice, původní pouzdro značené OPTIK Ed. Lach Bratislava, Passage - Zemská banka, tvarem podobné tzv. 

lenonkám, prakticky nenošené, kolem roku 1930, délka pouzdra 13,5cm 

    

  

114 Zvětšovací brýle ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
značené CARL ZEISS JENA, made in Germany, bakelitové pouzdro, minulé století, stav dobrý, délka pouzdra 13,5cm  
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115 Luxusní dámský prsten ............................................................................................................................................  5 500 Kč  
zlato zdobené šestnácti tyrkysy a dvanácti perličkami, značeno platnou puncovní značkou labuť 4, zpracováno ve stylu starých 

mistrů, ryzost zlata 14K, hmotnost 7,02g btto  

    

   

116 Honosná luxusní váza ...............................................................................................................................................  5 500 Kč  
velmi silné olovnaté křišťálové sklo čiré, v přední části zdobené rytým československým znakem, lev se slovenským znakem 

na prsou, bohatě broušená do čoček a umělecky komponovaných rýh, Nový Bor, Čechy, kolem poloviny minulého století, 

na horním okraji drobný oklep, ojedinělé - jen málo rytců dokázalo tak perfektní práci, výška 30cm, průměr 18cm, síla skla 2,5cm  

    

   

117 JEPTIŠKY- hodinky dámské závěsné resp. kapesní ..................................................................................  1 100 Kč  
dvouplášťové, imitace zlata, tzv. double, ciferník bílý email, číslice arabské, zadní strana bohatě zdobená rytím a barevnými emaily 

- květinový dekor, luxusní provedení, kolem roku 1890-1900, stav dobrý, funkční, výška 3,5cm, průměr 2,8cm  

    

   

118 Brož ......................................................................................................................................................................................  600 Kč  
stará stylová bižuterie bohatě zdobená skleněnými imitacemi různě barevných drahých kamenů, barevných emailů a perliček, 

Čechy, kolem roku 1930, velmi dobrý stav, sbírkový kus, průměr 3,5cm  

    

  

119 Brož ve tvaru páva ........................................................................................................................................................  800 Kč  
stará stylová bižuterie bohatě zdobená skleněnými imitacemi drahých kamenů (cca 40 kusů) a barevnými emaily, Čechy, přelom 

19. a 20. století, velmi dobrý stav, ojedinělý raritní sbírkový a muzeální kus, délka 5,5cm  

    

  

120 Soška "Strážce" ........................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská řezba ve slonové kosti, Afrika - BENIN, přelom 19. a 20. století, výborný stav, sbírkový a muzeální kus, působivá 

práce, výška 20cm, hmotnost cca 31 dkg  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 121-140 

 

121 Veselý Jiří  

"Ksicht - Dívka klaun" .....................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo nahoře i vzadu, velmi kvalitní práce malíře, který je na trhu velmi vzácný, 

nerámováno, napnuto na blind rámu, skvělá nabídka, 50 x 40  

    

    

122 Žižka Jiří (1957-2009) 

"Dívčí akt u vody" ..............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka, 40 x 30 (47 x 37)  
    

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) 

    

    

123 Žižka Jiří (1957-2009) 

"Dívčí poloakt ve společnosti u baru" .......................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka, 50 x 40 (56 x 46)  

    

    

124 Žižka Jiří (1957-2009) 

"Dívčí akt hrající na violoncello" ................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka, 53 x 40 (64 x 51)  

    

    

125 Polášek Viktor (1911-1989) 

"Na pláži" ...............................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1971, práce významného autora, absolventa akademie v Praze u J. 

Obšila a T.F. Šimona, 85 x 67 (96 x 68)  
    

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

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

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

Národní galerie v Praze a prakticky ve všech regionálních galeriích (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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126 Augusta Antonín (1891-1940) 

"Pohled do horského údolí" ...........................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, první polovina minulého století, výborná krajinářská práce, 38 x 48 (48 x 57,5)  

 Párová k položce číslo 127 
    

Augusta Antonín, malíř působící v Praze (neověřeno) 

    

    

127 Augusta Antonín (1891-1940) 

"Krajina s horským jezerem" .......................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, první polovina minulého století, výborná krajinářská práce, 38 x 48 (48 x 57,5)  

 Párová k položce číslo 126 

    

    

128 Sedláček Vojtěch (1892-1973) 

"Podzimní polní práce" ....................................................................................................................................................  1 300 Kč  
velká mistrovská černobílá litografie, signováno tužkou, výborná práce jednoho z nejlepších českých malířů 20. století, národního 

umělce, velmi kvalitní adjustace, pod sklem, ve výřezu 31 x 44 (46 x 56)  
    

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

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

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

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

    

    

129 Krejsa Josef (1896-1941) 

"Prachatice" .............................................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovský galerijní barevný dřevoryt, signováno, kolem roku 1925, vysoce kvalitní práce, skvělá sbírková grafika,  

ve výřezu 30 x 23 (48,5 x 37)  
    

Krejsa Josef, malíř a grafik, narozen v Husinci, v roce 1910 vstoupil do učení u malíře dekorací, během vojenské služby 

ve Vídni od roku 1914 se věnoval studiu architektury a staromistrovských technik u Františka Alta. Byl poslán na ruskou 

frontu, léčen ve Lvově a Budapešti a po nezdařeném útěku byl umístěn do zajateckého tábora v Itálii. Tam studoval 

figurální kresbu, anatomii a perspektivu u Františka Pavla Michettiho, zapojil se do protirakouského odboje v Itálii, 

pro Českou národní armádu tvořil plakáty a divadelní dekorace, v roce 1918 se vrátil do rodného Husince. Po propuštění 

z armády odešel do Prahy, pracoval v malírně Národního divadla a studoval na AVU u Maxe Pirnera, ze zdravotních 

důvodů se vrátil do Husince. Věnoval se malbě české krajiny, od roku 1931 i grafice, absolvoval řadu výstav. Mezi jeho 

významná díla patří výzdoba kostela sv. Cyrila a Metoděje a nástěnná malba s tématikou české historie na domu v Husinci  

    

    

130 Frolka Antoš (1877-1935) 

"Vesničan a vesničanka" .................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, skvělá práce galerijní úrovně, 40 x 30 (45 x 35)  
    

Frolka Antoš, známý malíř folklórních témat, žák profesora Seitze na mnichovské akademii, dále studia ve Vídni 

u profesora Pochwalského, ve Francii, šest roků u Joži Uprky, výstavy po celé Evropě, široké zastoupení v Národní galerii, 

spolu s Uprkou nejlepší český malíř života na Slovácku, jeden z velmi drahých malířů 1. republiky (Toman, Nová 

encyklopedie českého výtvarného umění) 

    

    

131 Istatov M.  

"Jaro v Buchaře" ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně a koláž, signováno monogramem vpředu, vzadu uvedeno příjmení autora, název a datace 1991, zajímavá práce 

ruského autora z konce minulého století, 37 x 44,5 (39,5 x 46,5)  

    

    

132 Žufan Bořivoj (1904-1942) 

"Stojící ženský akt" ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský akvarel, kvaš, signováno, kolem roku 1935, výborná adjustace v luxusním rámu, který potřebuje drobné opravy, 

zaskleno, ve výřezu 40 x 30 (63,5 x 52)  
    

Žufan Bořivoj, významný český krajinář, studium na UPŠ u Brunnera a Schüssera, na pražské akademii u Nejedlého 

a sochařství ve škole K. Dvořáka, výstavy ve Zlínských salonech, USA, Rusku, Benátkách atd., tvořil často ve společnosti 

Slavíčka, Vincence Beneše a Špály, člen SVU Mánes, MSVU, zastoupen v Národní galerii Praha  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

133 Zezula Oldřich (1907-1980) 

"Dívka s copy v kvetoucí krajině" ...............................................................................................................................  7 900 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1934, výborná práce žáka Blažíčka a Obrovského, 

123 x 95 (127 x 98,5)  
    

Zezula Oldřich, malíř, pedagog, narozen v Ratajích u Kroměříže, studium na akademii v Praze u prof. Blažíčka, Loukoty 
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a Obrovského, byl profesorem kreslení v Turnově, Příboře, Kroměříži, v roce 1937 podnikl studijní cestu do Francie, 

zastoupen ve sbírkách NG Praha, KGVU Zlín, GVU Hodonín, Muzea Kroměřížska v Kroměříži a jinde  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

134 Procházka Josef (1909-1984) 

"Procházka pod stromy" .................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, vzadu navíc razítko malíře, práce vynikajícího krajináře, ceny jeho děl 

dosahují až několika set tisíc korun, nerámováno, příležitost pro sběratele, 24 x 35  

 Pochází přímo z rodiny autora 
    

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

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

v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

135 Procházka Josef (1909-1984) 

"Krajina s jílovištěm a ptáky" ......................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, vzadu navíc razítko malíře, práce vynikajícího krajináře, nerámováno, 

příležitost pro sběratele, 25 x 35  

 Pochází přímo z rodiny autora 
    

    

136 Procházka Josef (1909-1984) 

"Postava na cestě úvozem v krajině se stromy" ....................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, vzadu navíc razítko malíře, práce vynikajícího krajináře, nerámováno, 

příležitost pro sběratele, 35 x 25  

 Pochází přímo z rodiny autora 
    

    

137 Procházka Josef (1909-1984) 

"Podzimní krajina" ............................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, vzadu navíc razítko malíře, práce vynikajícího krajináře, nerámováno, 

příležitost pro sběratele, 25 x 35  

 Pochází přímo z rodiny autora 
    

    

138 Procházka Josef (1909-1984) 

"Rybáři ve veslici u mořské pláže" ..........................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, vzadu navíc razítko malíře, práce vynikajícího krajináře, nerámováno, 

příležitost pro sběratele, 35 x 50  

 Pochází přímo z rodiny autora 
    

    

139 Procházka Josef (1909-1984) 

"Z Průhonického parku" ..............................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, nedatováno, vzadu štítek malíře s razítkem a názvem, práce vynikajícího 

krajináře, nerámováno, příležitost pro sběratele, 35 x 50  

 Pochází přímo z rodiny autora 

    

    

140 Procházka Josef (1909-1984) 

"Na cestičce za humny" .................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, vzadu navíc razítko malíře, práce vynikajícího krajináře, nerámováno, 

příležitost pro sběratele, 50 x 35  

 Pochází přímo z rodiny autora 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 141-160 

 

141 neurčeno  

"Chrám sv. Mikuláše - Malá Strana Praha" .......................................................................................................  14 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, kolem roku 1935, široký řezaný rám, mimořádně luxusní, obraz je velmi zachovalý, 

protože je pod sklem, 66 x 50,5 (78 x 62)  

    

    

142 Malý Václav (1874-1935) 

"Krojované ženy při práci s kolovrátky" ................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno vpravo nahoře, kolem roku 1922, umělecká i dokumentační hodnota, dobový rám,  

47 x 60 (59 x 72)  
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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) 

    

    

143 Hinčica Jan (1905-1982) 

"Zátiší s vínem a ovocem" ...............................................................................................................................................  6 800 Kč  
mistrovská olej - tempera na dřevěné překližce, signováno, vzadu štítek ČSFVU, moderní malba, kolem polovina minulého století, 

kvalitní rám z masivu, ve výřezu 39 x 50 (61,5 x 71,5)  
    

Hinčica Jan, malíř a grafik, ostravský výtvarník, narodil se i zemřel v Ostravě, studia u profesora Kysely na UMPRUM 

v Praze, často vystavoval v Ostravě a ve Zlíně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

144 Buzek H.  

"Kačeny na vodě" ...............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1943, velmi kvalitně zpracované slavné téma, které je sběratelsky velmi ceněno, 

35,5 x 48,5 (45,5 x 58,5)  

    

    

145 Hroch Vladimír (1907-1966) 

"Kytice růží ve džbáně" ...................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno 1951, luxusní, široký řezaný rám francouzského typu 

stříbro-zlaté barvy, skvělá nabídka, 81 x 60 (100 x 77,5)  
    

Hroch Vladimír, malíř, velmi kvalitní impresionista, pedagog, rodák z Prahy, studium soukromě u Engelmüllera, 

na pražské akademii u Nejedlého, dále v Paříži, Mnichově a Berlíně, malíř podobizen, pražských motivů a zátiší, v roce 

1938 přesídlil z Prahy do Zlína, působil ve Zlíně a Uherském Hradišti, náměty čerpal ve městech a městských parcích, 

na vesnicích, ve volné krajině, ve vinicích, vinných sklípcích, sušárnách švestek, řada výstav, zastoupen v Národní galerii 

Praha, významný malíř Jižní Moravy (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

146 nesignováno  

"Zátiší s lahví a ovocem" .................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, nedatováno, dobrá práce technikou starých mistrů ve zdobném rámu, kolem roku 

1900, 28 x 41 (40 x 53)  

    

    

147 monogramista Ni  

"Muž a žena u prostého stolu" ......................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tempera, kvaš, signováno Ni, datováno1945, ve výřezu 20 x 27 (38 x 46,5)  

    

    

148 Drha Josef (1912-2009) 

"Po muzice" ........................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1946, vzadu uveden název, mimořádně kvalitní figurální práce s mírně 

žertovným námětem, široký stříbrozlatý rám, 34 x 38 (52 x 56)  
    

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) 

    

    

149 Placatka Ladislav (1923-1986) 

"Zátiší s přilbicí" ..............................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevotřískové desce, signováno, ještě z doby malířova pobytu na hradě Lemberku, vzadu štítek ČFVU 

s razítkem a názvem obrazu, v podstatě jde o rytířské zátiší - přilbice, meč, džbán, hrací kostky a kniha - kvalitní symbolika,  

36 x 65 (45 x 74)  

 Pro sběratele výborná práce ze vzácného období malíře 
    

Placatka Ladislav, pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady 

na AVU v Praze, původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci, PhDr. Eva Ronzová, manželka, 

je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času" (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

150 Placatka Ladislav (1923-1986) 

"Zátiší s cylindrem - Gentlemanovo zátiší"..........................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, práce z pobytu v Ostravě, vzadu štítek ČFVU s razítkem a názvem obrazu, Placatka 
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byl malířem symbolů s renesanční kompozicí a technikou starých mistrů, krásný sběratelský kus, 55 x 110 (57,5 x 113)  

 Na nabízeném obraze je vše, co svobodný gentleman potřebuje 

    

    

151 Kadula Josef (1920-1986) 

"Z Ostravy" ........................................................................................................................................................................  11 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1960, velká reprezentativní práce ostravského rodáka, který žil, studoval a tvořil 

v Brně, vzadu štítek s razítkem ČFVU a datem 13.2.1968, 73,5 x 92 (90 x 108,5)  
    

Kadula Josef, malíř, grafik, hudebník, narozen v Ostravě, studoval na SUPŠ v Brně u profesora E. Hrbka, F. Süssera 

a souběžně na FF UJEP u A. Kutala a V. Richtera dějiny umění, věnoval se užité grafice a malbě (Slovník Chagall) 

    

    

152 Urban Bohumil Stanislav (1903-1997) 

"Ležící ženský akt" ..........................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1932, skvělá práce výborného malíře z jeho nejlepšího období, v Tomanovi 

dva celostránkové sloupce o tomto významném malíři, jedinečná nabídka, 58 x 80 (70 x 90,5)  
    

Urban Bohumil Stanislav, malíř, grafik, spisovatel a pedagog, narozen v Kostelci nad Labem, žák pražské akademie 

u profesorů Obrovského, Krattnera a Thieleho, již ve dvaceti letech získal několik státních cen a státní stipendium 

do Paříže, v roce 1926 po absolvování akademie byl vyznamenán Hlávkovou italskou cenou a v soutěži velkou římskou 

cenou Klárovou, v roce 1928 byl členem poroty pro mezinárodní uměleckou výstavu při olympijských hrách 

v Amsterodamu, řada dalších cen a vyznamenání (dlouhý text o tomto významném umělci v Tomanovi i ve Slovníku 

Chagall) 

    

    

153 Maleček Josef Štefan (1890-) 

"Ležící ženský akt" ..........................................................................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovský olej na plátně podloženém deskou, signováno, kolem roku 1925, výborná práce žáka Kysely, Schikanedera a Pirnera, 

luxusní široký rám starozlaté barvy, 46,5 x 60 (60,5 x 74)  
    

Maleček Josef Štefan, malíř, narozen v Brně, žák profesorů F. Kysely a J. Schikanedera na UMPRUM v Praze a M. 

Pirnera na AVU tamtéž, věnoval se ilustraci, plakátové tvorbě a užité grafice (dopisnice), samostatně vystavoval od roku 

1948, zúčastňoval se společných výstav se spolkem Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

154 Salichová Helena (1895-1975) 

"Husopasky" .........................................................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovská podmalba olejem - temperou na skle, signováno, nedatováno, výborná práce jedné z nejlepších moravských malířek 

minulého století, 27 x 21,5 (34 x 28,5)  
    

Salichová Helena, moravská malířka, grafička, ilustrátorka, spisovatelka, narozena v Kyjovicích, studia na akademii 

v Praze u Hynaise, Bukovace, Nechleby, Krattnera, žila v Polance nad Odrou, řada výstav, zastoupena v galeriích, včetně 

Národní galerie, jedna z našich nejlepších malířek 20. století, v roce 2009 vyšla rozsáhlá monografie o životě a díle Heleny 

Salichové v rozsahu 400 stran a 1680 reprodukcí, autor Petr Pavliňák (Slovník Chagall, Toman) 

    

    

155 Hofman Karel (1906-1998) 

"Valašský pár před dřevěnicí"...................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence s povrchem plátna, signováno, nedatováno, kolem roku 1945, kvalitní práce národního umělce, 

46,5 x 55 (59 x 70)  
    

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

u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských 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) 

    

    

156 Musatová Nora (1931-) 

"Noc před Štědrým večerem" ........................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, tempera, kvaš, signováno, datováno vzadu 1978, jde o vzácnou ilustraci 

k N.V. Gogolovi, plátěná pasparta, pod sklem, rámeček tvoří textilní páska, informace o obrazu vzadu ve výřezu,  

ve výřezu 24 x 32 (38,5 x 45,5)  
    

Musatová Nora, malířka, grafička, narozena v Praze, studovala u profesorů M. Salcmanna a J. Nováka na UMPRUM 

v Praze, a soukromě pod uměleckým vedením K. Součka, věnovala se ilustraci, spolupracovala s řadou časopisů 

a pracovala pro nakladatelství Práce, pochází z ruské malířské rodiny, dcera Grigorije Musatova, který se v roce 1920 

usadil v Československu (Slovník Chagall) 

    

    

157 Marková Cecilie (1911-1998) 

"Meditativní krajina" ....................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 22.9.1957, práce ceněné malířky, která malovala pod vlivem spiritistických seancí, 
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zastoupena v řadě našich i zahraničních galerií, 50 x 65 (62 x 76)  

 Autorčiny obrazy dosahují vysokých cen 
    

Marková Cecilie, insitní malířka, narozena v Kyjově, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala 

kreslit, její kresby i malby byly médijně inspirované, postupem času méně intenzivně, její kresby představující 

imanigativní kytice či srostlice tvarů nebo nepředmětné fantomatické útvary, jsou zcela původní, stejně jako její malby 

(Slovník Chagall) 

    

    

158 Bohdanová Blanka (1930-) 

"Malý princ" .........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1984, číslováno 6/20, skvělá práce pocházející ze sbírky vynikajícího herce, 

národního umělce Radovana Lukavského, luxusní umělecká adjustace, ve výřezu 25,5 x 18,5 (49 x 40,5)  
    

Bohdanová Blanka, herečka, malířka, studovala JAMU v Brně, členka Nového sdružení pražských malířů, zastoupena 

ve sbírkách v Norsku, Parmě, Itálii a v Bonnu (Slovník Chagall) 

    

    

159 Cína - Jelínek František (1882-1961) 

"Ze Štramberka (?)" .......................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mimořádný mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, datováno 1919, impresionistická práce v secesním stylu, kouzelné 

zachycení atmosféry starých dřevěnic, široký luxusní vyřezávaný rám zlacený pravým zlatem, mimořádná nabídka,  

35,5 x 31 (53 x 48)  

 Spolu s rámem výstavní obraz vysoké galerijní hodnoty, který je velmi zachovalý pod sklem 
    

Cína - Jelínek František, narozen v Praze Karlíně, pražská akademie u Ottenfelda a Hynaise, výrazný český krajinář, má 

velmi blízko k Mařákově krajinářské škole, řada výstav a zastoupení v galeriích (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

160 Panuška Jaroslav (1872-1958) 

"Kvetoucí svah v krajině s vysokým nebem" ......................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1919, vzadu text od Jaroslava Panušky: "Toto jsem maloval 

asi před 30 lety…, datováno 16.3.1949, luxusní, široký rám francouzského typu starozlaté barvy, velmi zachovalé pod sklem,  

22 x 32 (42 x 52)  
    

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) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 161-180 

 

161 Maresch Johann (1821-) 

Květinový sloup .................................................................................................................................................................  11 900 Kč  
siderolit patinovaný na bronz, bohatě zdobený plastickým rostlinným ornamentem, horní část zdobena čtyřmi figurami sedících 

slonů, dále při horním okraji čtyři sloní hlavy mezi akanty, sloup složen ze dvou samostatných částí, první polovina min. století, 

každá část značena vtlačovanou značkou JM - Johann Maresch, Czechoslowakia, dále horní část číslem 11166 a spodní číslem 

2948, celková výška 134cm, šířka 45cm  

    

    

162 Láhev dovednosti ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré, uvnitř kompozice z barevně malovaného dřeva, některé dřevěné části jsou pokryty texty v němčině, datace 20.5.1918, 

výška 21cm  

    

  

163 Váza ..................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
keramika zdobená kobaltovou glazurou a bohatým plastickým dekorem se scénami z čínského venkova, doplněno bohatým 

zlacením, značeno červenou značkou, Asie, první polovina minulého století, výška 25,5cm  

    

  

164 Dóza s vysokým úchopem na víku .......................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo jantarové, půdorys ve tvaru trojúhelníku, hrany skosené, značeno MOSER, třicátá léta minulého století,  

délka strany 9 cm, výška včetně úchopu 12 cm  

    

    

165 Hloušek Rudolf (1909-1992) 

Dóza ...........................................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo jantarové, broušené do dvanácti fazet, pravidelně se střídají plochy skla čirého a leptaného, opatřeno autorským štítkem 

a autorskou značkou na dně dózy, Železný Bor, čtyřicátá léta minulého století, drobné oklepy a jeden větší na vnitřní straně,  

výška 14cm  
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166 Talíř závěsný .................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
keramika glazovaná v barvě slonové kosti, zdobená bohatou ruční malbou stylizovaných květů a motýlků, vše v odstínech modré 

barvy, signováno Henriette Prokop a datováno 1883, značeno vtlačovanou značkou lukostřelce, OLOMOUČANY, průměr 27cm  

    

  

167 Miska odkládací ..........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo malachitové, okraj zdobený reliéfem ležící dívčí postavy, Jablonec nad Nisou, třicátá léta minulého století,  

výška 7cm, šířka 14cm, délka 20cm  

    

   

168 Džbánek ...........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
hlína pálená, žlutě glazovaná, v ústřední části zdobená zeleno-bílým květinovým dekorem, horní i dolní okraj bílý, lemovaný 

zelenou linkou, značeno Landsfeldová, Slovácko - Strážnice, kolem poloviny minulého století, výška 20,5cm  

    

   

169 Plastika "Stojící teriér" ...........................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno zeleně tištěnou značkou ROYAL DUX Czechoslovakia a vtlačovaně čísly a písmeny 3A1 P - 

možná značka modeléra, čtyřicátá léta minulého století, výška 10cm, délka 14cm  

    

   

170 Plastika "Roháč" ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán zdobený barevnou ruční malbou, značeno zelenou tištěnou značkou ENS - PORZELLAN VOLKSTEDT a vtlačovanými 

čísly 5522, první polovina minulého století, délka 10cm  

    

   

171 Plastika "Sedící oblečená opice s vánočním stromečkem" ......................................................................  1 200 Kč  
keramika barevně glazovaná, značeno, neurčeno, první polovina minulého století, výška 14cm  

    

   

172 Korbel .................................................................................................................................................................................  800 Kč  
sklo čiré s cínovou montáží, po obvodu zdobené pěti vybroušenými oválnými čočkami, na montáži vyryto jméno Resi Placht, 

počátek minulého století, výška 13,5cm  

    

   

173 Konvice ...............................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, bohatě zdobený barevnou ruční malbou vegetativního dekoru a dvěma medailony s malbou malých dětí, 

volná inspirace tvorbou Manesa, značeno autorskou značkou JP (Podhradský), dále značeno tištěnou značkou EPIAG LOKET 

Czechoslovakia, výška 18,5cm  

    

   

174 Plastika "Opička" ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kov, volná inspirace tvorbou Hagenauera, kolem poloviny minulého století, výška 9,5cm  

    

  

175 Plastika "Stojící kočka" ..............................................................................................................................................  600 Kč  
kov, šedesátá léta minulého století, výška 14,5cm  

    

  

176 Plastika "Dravec s ulovenou kořistí" ...................................................................................................................  600 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno zeleně tištěnou značkou ILMENAU, první polovina minulého století, výška 4,5cm, délka 8cm  

    

   

177 Plastika "Stojící muž v kroji s holí" ...................................................................................................................  1 400 Kč  
hlína pálená barevně glazovaná, neznačeno, mohlo by se jednat o práci Kutálka, Čechy, druhá pol. minulého století, výška 19 cm  

    

  

178 Souprava kuřácká .........................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným tiskem kuřáckého motivu - cigareta, doutník a zápalky, značeno zelenou tištěnou 

značkou STERN Czechoslovakia, v sestavě: oválná nádobka na cigarety, či doutníky a oválný tácek,  

výška nádobky 6cm, šířka tácku 10,5cm, délka 23,5cm  

    

   

179 Dva pohárky .....................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo lité, čiré a matované, stopky jsou tvořeny postavou tučňáka stojícího nad vajíčkem, první polovina minulého století,  

výška 8,5cm  
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180 Váza ..................................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
keramika patinovaná na bronz, figurální zdobení motivem dětí - chlapec a děvčátko, značeno BECHYNĚ, nádherný sběratelský 

a muzeální kus z období secesního symbolismu, kolem roku 1905, výška 38 cm, průměr 22 cm  
    

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 181-200 

 

181 Beneš Karel (1881-) 

"Dva stařečci ve světnici" ................................................................................................................................................  7 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1948, vzadu na plátně volně nahozená krajina a nalepený štítek s informacemi o malíři,  

76 x 66 (93,5 x 83)  
    

Beneš Karel, narozen v Hlinsku, studia u Lišky, Maška, Preislera a Jakesche, byl profesorem Státního reálného gymnázia 

v Praze maloval a kreslil hlavně motivy starých svérázných stavení a malebné kouty českého venkova (Toman) 

    

    

182 Nachtigal František (1894-) 

"Pohled na Jindřichův Hradec" ...................................................................................................................................  8 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1924, město určil majitel, 66,5 x 56 (78 x 68)  
    

Nachtigal František, malíř, grafik, pedagog, narozen v Lubné u Rakovníka, grafiku studoval soukromě u M. 

Švabinského, působil jako malíř, grafik a profesor kreslení a grafických technik na Státní grafické škole v Praze (Toman, 

Slovník Chagall) 

    

    

183 Nachtigal František (1894-) 

"Zákoutí z Jindřichova Hradce" .................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1926, město určil majitel, 56,5 x 46 (67 x 56,5)  

    

    

184 Nachtigal František (1894-) 

"Koupání v jezeře u lesa" ................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1932, 43 x 53 (50,5 x 60)  

    

    

185 Budík Lojza (1888-1945) 

"Pohled na Třebíč" ............................................................................................................................................................  2 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1932, město určil majitel, 38 x 42 (55 x 58,5)  
    

Budík Lojza, malíř, ilustrátor, krajinář, narozen v Bučovicích u Brna, působil ve Znojmě a Třebíči, kde také zemřel, 

vzdělával se soukromě, maloval zejména krajiny z Podyjí a okolí říčky Želetavky, byl zakladatelem a členem Sdruženi 

umělců jihomoravských a západomoravských ve Znojmě, řada výstav v Československu i ve Vídni, zastoupen ve sbírce 

obrazů v Jihomoravském muzeu ve Znojmě (Toman, Katalog Vědecké knihovny v Olomouci) 

    

    

186 Budík Lojza (1888-1945) 

"Krajina s rybníkem" .......................................................................................................................................................  3 000 Kč  
akvarel na kartonu, signováno, datováno 1939, 40 x 49 (57 x 66)  

    

    

187 Friebe  

"Pohled na Štramberk" ....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel na kartonu, signováno, datováno 1929, 26 x 34 (47 x 54)  

    

    

188 Šafařík Jan (1886-1915 ?) 

"Dvojice - figurální studie" .........................................................................................................................................  16 000 Kč  
kombinovaná technika - tužka, akvarel, kvaš na papíře, signováno tužkou, počátek minulého století, 47,5 x 22,5 (52 x 27)  
    

Šafařík Jan, malíř z Prostějova a Paříže, rodák z Prostějova s nevšedním talentem, pro nějž byl v roce 1903, tedy jako 

sedmnáctiletý, přijat na pražskou akademii, tu však studoval pouze jeden rok, již od svých patnácti let samostatně 

restauroval a maloval kostelní obrazy, maloval i divadelní opony a podobizny, v roce 1908 se vystěhoval do Itálie a posléze 

přesídlil do Paříže, během pobytu v Praze zachytil pražská zákoutí, od první světové války byl nezvěstný, ztratil se velmi 

mladý, tím přišlo české, ale i evropské malířství o mimořádný talent (Toman) 

    

    

189 Svoboda Josef (1901-) 

"Krajina o žních před bouří" .....................................................................................................................................  24 000 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 67 x 97 (77,5 x 108)  
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Svoboda Josef, malíř a grafik, narozen v Mariánských Lázních, učil se u malíře E. Čiháka a v grafickém kurzu 

u Alexandra de Piana, absolvoval zahraniční studijní cesty - severní Afrika, Balkán, Itálie atd., věnoval se krajinomalbě 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

190 Mareš Dominik (1972-) 

"Domy" ....................................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu, datováno 2007, vzadu rovněž název, autor patří mezi významné české 

současné moderní malíře, rám je tvořen přeložením plátna přes 6cm hluboký blind rám, 50 x 30  
    

Mareš Dominik, malíř současnosti se svérázným a svébytným způsobem projevu.  

Stručně řečeno, narodil se a vyrůstal v Ostravě, městě žijícím průmyslem. Sklony k malování v sobě objevil asi v 17 letech, tehdy 

studoval na gymnáziu. Vystudoval ještě ekonomickou fakultu, ale potom se plně vrhl do malování. Následovalo přestěhování 

do Prahy, cesty hledání v asijských zemích. V roce 2012 se do Ostravy na skok vrátil, aby se zúčastnil „smaltování“ ve Vítkovicích.  
 

Výrazným prvkem v jeho obrazech bývá město, výraznou barvou se po návratu z asijských cest stala červená, později i zlatá. Čer-

vená je barva plamene, v nejteplejší části přechází do žluté. Na barevném spektru přechází barva světla při vyšších teplotách 

do modré. I ta se na Marešových obrazech vyskytuje. Co vyjadřuje? V jednom z rozhovorů se Mareš vyjadřuje ke svým dílům 

ve smyslu: ...dvou až tříslovné názvy obrazů mají evokovat myšlenku, ale tu si potom rozvíjí pozorovatel sám...  
 

O výstavách, instalacích, úspěších, zápalu, píli, činorodosti a mnohem více o Dominikovi Marešovi se dozvíte z osobních stránek 

http://www.domar.cz/, zejména pravá vrchní část Vás převede na staré osobní stránky http://www.old-web.dominikmares.eu/.  

Některá jeho díla jsou prezentována v Galerii XXL na http://www.galeriexxl.cz/dila/dominik-mares/   

    

    

191 Mareš Dominik (1972-) 

"Chlap s gul'ami" ................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu, datováno 2007, vzadu rovněž název, autor patří mezi významné české 

současné moderní malíře, rám je tvořen přeložením plátna přes 6cm hluboký blind rám, 50 x 30  
    

    

192 Mareš Dominik (1972-) 

"Violet City - P.S. Město Panat II" ..........................................................................................................................  14 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu na plátně, vzadu uveden i název obrazu a datace 2009, 170 x 30,5  
    

    

193 Mareš Dominik (1972-) 

"Violet City II - Město Panat " ..................................................................................................................................  14 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu na plátně, vzadu uveden i název obrazu, datace neuvedena, pravděpodobně shodná s datací 

předchozího obrazu, rok 2009, 170 x 30,5  
    

    

194 Mareš Dominik (1972-) 

"Brána čistoty" .................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu na plátně, vzadu uveden i název obrazu a datace 2004, dále štítek patrně z výstavy s údaji o díle 

a evidenční číslo, 73 x 52  
    

    

195 Mareš Dominik (1972-) 

"Skála II" .............................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu na plátně a datace 2004, 103,5 x 38  

    

    

196 Mareš Dominik (1972-) 

"Zlaté město" .....................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu na plátně, vzadu uveden i název obrazu a datace 2007, 110 x 90  

    

    

197 Mareš Dominik (1972-) 

"Cesta čistoty" ...................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu na plátně, vzadu uveden i název obrazu a datace 2004, 117 x 92  

    

    

198 Mareš Dominik (1972-) 

"Víla I"..................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu na plátně, vzadu uveden i název obrazu a datace 2006, 110 x 90  

    

    

199 Jícha Václav (1874-1950) 

Chalupa na Vysočině" .......................................................................................................................................................  1 600 Kč  
barevný pastel, signováno tužkou, první polovina minulého století, 27,5 x 39,5 (53 x 65)  OBSAH 

http://www.domar.cz/
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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) 

    

    

200 Alex Adolf Jelínek (1890-1957) 

"Rybářská loďka za úsvitu" ..........................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1920, 28 x 41 (38 x 50,5)  
    

Alex Adolf Jelínek, malíř, kreslíř a grafik evropského formátu, pražská akademie u Švabinského, mnichovská akademie 

u profesora Janka, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, zastoupen v Národní galerii, v Lexiconu dlouhý výčet výstav  

(Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, Toman) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 201-220 

 

201 Schön František (1882-) 

"Na břehu jezera" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1945, 46 x 60 (72 x 90)  
    

Schön František, malíř, narozen v Olomouci, studoval u profesora Malinovského na Umělecko-průmyslové škole 

ve Vídni, používal i jméno Šén, byl důstojníkem, pracoval na ministerstvu války ve Vídni, kde mu byly svěřeny kreslířské 

a malířské práce vojenského charakteru, během 1. světové války upadl do ruského zajetí, prošel značnou část centrální 

a jižní Asie, vytvořil četné malířské studie a obrazy Orientu, v roce 1922 opustil vojenskou službu a věnoval se výhradně 

malířství (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

202 Myslivec František (1890-) 

"Za chalupami" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 31 x 40 (40 x 48)  
    

Myslivec František, grafik, narozen v Brně, studoval u profesora Maška na UMPRUM v Praze, věnoval se krajinomalbě, 

grafickému designu (znak Brna z roku 1934) a portrétní tvorbě, řada výstav v Brně, byl členem KVU Aleš, zastoupen 

ve sbírkách MG v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

203 Myslivec František (1890-) 

"Partie z Pisárek - U Přívozu" ......................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1944, vzadu autorovo razítko a jeho rukou název obrazu, datace a podpis, 16 x 21 (21 x 26)  

    

    

204 nesignováno  

"Východ" ................................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika, nedatováno, velmi kvalitní a působivá práce ve výborné adjustaci, 12 x 60 (40 x 84)  

    

    

205 nesignováno  

"Jihozápadní město" .........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika, nedatováno, velmi kvalitní a působivá práce ve výborné adjustaci, 12 x 60 (40 x 84)  

    

    

206 Anderle Jiří (1936-) 

"Věneček" ............................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika -grafika s kresbou a kolorováním, signováno, číslováno 1/1, to značí, že v této 

barevnosti a podání se jedná o jediný originální kus, skvělá umělecká adjustace, skvělý grafický list světového autora,  

ve výřezu 23,5 x 15 (48,5 x 36)  

 V této kvalitě na trhu ojedinělé 
    

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) 

    

    

207 Anderle Jiří (1936-) 

"Kráska z Říma" ..............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika -grafika s kresbou a kolorováním, signováno, číslováno 1/1, to značí, že v této 
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barevnosti a podání se jedná o jediný originální kus, skvělá umělecká adjustace, skvělý grafický list světového autora,  

ve výřezu 21 x 15 (45,5 x 37)  

 V této kvalitě na trhu ojedinělé 

    

    

208 Křížek Václav (1920-1981) 

"Postava ženy" .....................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
kresba bílou pastelkou, nesignováno, vzadu autorský štítek a studie, kresba bělobou, druhá polovina minulého století, paspartováno, 

19,5 x 13 (45 x 38)  
    

Křížek Václav, malíř, grafik, narozen v Praze, studoval ve večerních kurzech u J. Bendy a F. Tichého na UMPRUM 

v Praze, Rottrovu školu kreslení a soukromě u V. Špály a V. Sychry, zastoupen ve Středočeské galerii, v GHMP v Praze, 

Galerie Foudul plastic v Bukurešti, Galerie Uměleckoprůmyslové školy v Leningradě, Národní galerie v Londýně a jinde  

    

    

209 Křížek Václav (1920-1981) 

"Kubistická žena" ............................................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, tempera, kvaš, skvělá práce žáka Špály, Tichého a Sychry, umělecká adjustace,  

ve výřezu 37 x 30 (71 x 62)  

    

    

210 Süsser František Václav (1890-1956) 

"Žena s dítětem" ..................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kresba uhlem, signováno tužkou, první polovina minulého století, paspartováno, ve výřezu 42 x 30  
    

Süsser František Václav, malíř, grafik, pedagog, narozen ve Vídni, studium na akademii a umělecko průmyslové škole 

ve Vídni, realizoval několik studijních cest po Evropě, umělecky prošel od projevu neoklasicistního, přes kubismus 

k popisnému realismu, profesor na škole uměleckých řemesel v Brně, portrétoval Engliše a další osobnosti zejména 

brněnské společnosti, maloval oltářní obrazy, za plakátovou tvorbu získal několik ocenění, řada výstav, zastoupen 

v Národní galerii a v brněnských galeriích (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

211 Süsser František Václav (?) (1890-1956) 

"Sedící matka s dítětem" .................................................................................................................................................  1 500 Kč  
lavírovaná kresba tuší, nesignováno, první polovina minulého století, paspartováno, dle majitele se jedná o práci Süssera,  

ve výřezu 42 x 30  

    

    

212 Süsser František Václav (?) (1890-1956) 

"Žena na balkoně a stojící muž s koněm" ................................................................................................................  2 000 Kč  
lavírovaná kresba tuší, nesignováno, první polovina minulého století, paspartováno, dle majitele se jedná o práci Süssera,  

ve výřezu 42 x 30  

    

    

213 Urban Vladislav (1937-) 

"Lesní muž" ...........................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na plátně fixovaném na lepence, signováno, datováno 2012, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 467, 40 x 26 (51 x 37)  
    

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

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

a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 

    

    

214 Urban Vladislav (1937-) 

"V čtenářském zaujetí" ....................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně fixovaném na lepence, signováno, datováno 2012, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 468, 30 x 20 (40 x 30)  

    

    

215 Röhling Vladislav (1878-1949) 

"Pohled na Petrov" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou a v desce autorovou značkou, první polovina minulého století, 36 x 26 (58 x 47)  
    

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

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

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

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

    

    

216 Hosperger Emanuel (1891-1984) 

"Loďky na moři" ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno, první polovina minulého století, 30,5 x 40 (39,5 x 48,5)  
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Hosperger Emanuel, narozen v Karlíně, studia na Akademii v Mnichově u profesora Brucknera, byl velmi ovlivněn 

Benešem Knüpferem při jeho pobytu v Praze v roce 1908, proslavil se svými pracemi z francouzské a italské Riviéry, 

Sardinie, Korsiky a dalmatského pobřeží, významný malíř mořské tématiky (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

217 Mrkvička Jan Václav (?)  

"Část Velkého rybníka v Kutné Hoře" .....................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, vzadu na plátně špatně čitelná signatura, datováno 1907, 20 x 26 (32 x 38,5)  

    

    

218 Hlavica František (1885-1952) 

"Hlava tmavovlasé ženy z profilu" ................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou, tuší a akvarelem, signováno tužkou, datováno 1949, 21,5 x 18,5 (40,5 x 34)  
    

Hlavica František, malíř ze Vsetína, ilustrátor, studia u Schwaigera, byl významnou osobností v Brně, profesor kreslení 

na VUT v Brně, později děkan fakulty architektury a pozemního stavitelství, účastnil se na Zlínských salonech, obdržel 

stříbrnou medaili v Barceloně v roce 1911 (Slovník Chagall) 

    

    

219 Hosperger Emanuel (1891-1984) 

"Mořské útesy" ....................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 34 x 50 (47 x 63)  

    

    

220 Ranný Emanuel (1913-2008) 

"Krajina s důlní věží" ..........................................................................................................................................................  500 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno 1969, 21 x 49 (43,5 x 63)  
    

Ranný Emanuel, malíř a grafik ve Štěpánovicích u Tišnova, narozen v Jugoslávii, studia na ŠUŘ v Brně u prof. 

Dillingera a na AVU v Praze u prof. T. F. Šimona, člen SČUG Hollar a Spolku výtvarných umělců moravskoslezských 

v Brně, výstavy v Hollaru, Zlínském salonu a jiné (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 221-240 

 

221 Stojánek na párátka .....................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinace obecného kovu a černého plastu na podstavci, ve tvaru obráceného zvonku, který drží stojící andílek, ve spodní části 

špatně čitelný štítek, Čechy, ARTDEKO, výška 8cm  

    

  

222 Váza - amfora s dvěma úchopy .............................................................................................................................  1 500 Kč  
keramika barevně glazovaná, zdobená motivem květů a při hrdle plastickým stylizovaným ornamentem, značeno, neurčeno, přelom 

19. a 20. století, výška 27,5cm  

    

   

223 Plastika nástěnná "Hlava T.G. Masaryka" .......................................................................................................  500 Kč  
biskvit, značeno ROYAL DUX a vtlačovanými čísly 3459, výška 9,5cm  

    

  

224 Košík s uchem ...............................................................................................................................................................  1 100 Kč  
kov se skleněnou vložkou, kov po obvodu zdoben jednoduchým prořezáváním, při spodním kraji vyryt nápis: "Cena dámské 

dvojhry mistr. Jemnice 1936", dále vtlačovaná značka PRIMA N.S, výška 16cm, průměr 10,5cm  

    

   

225 Talíř pamětní, závěsný, s portrétem T.G. Masaryka.....................................................................................  900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený zlacením, značeno tištěnou zelenou značkou EPIAG ROYAL Czechoslovakia, a SVEP zákonem 

chráněno, třicátá léta minulého století, průměr 24,5cm  

    

   

226 Těžítko jubilejní..............................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo zdobené portréty zakladatelů Sokola - Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, Severní Čechy, drobný oklep,  

výška 2cm, průměr 9cm  

    

    

227 Fridrichová Věra (1919-1978) 

Zarámovaná pohlednice "Matka s dítětem" ..............................................................................................................  300 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší a akvarelem, signováno monogramem, vzadu poštovní razítko datované 20.VI. 1949,  

14 x 10 (16,5 x 12)  
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Fridrichová Věra, kreslířka, grafička, ilustrátorka, scénická výtvarnice, narozena v Brně, studovala Školu uměleckých 

řemesel v Brně u profesora Dillingera a VŠUP v Praze u profesora Strnadela, ilustrovala knihy, kreslila obálky not, 

ilustrovala také články a povídky v novinách a časopisech, navrhovala scénu i kostýmy pro Národní divadlo Praha, 

Městská divadla pražská, Státní divadlo Brno, Divadlo bratří Mrštíků Brno, pro divadla v Olomouci, Plzni a Ostravě, 

externě přednášela na FF UJEP Brno scénografii a dějiny kostýmu (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

228 Vavruša Radomír (1948-) 

Plastika "hlava dívky s barevnými vlasy" ...............................................................................................................  5 200 Kč  
hlína pálená, barevně malovaná, značeno vyrytým písmenem R a tužkou akad. soch. Vavruša, druhá polovina minulého století , 

výška 22,5cm  
    

Vavruša Radomír, sochař, konceptuální umělec, narozen ve Zlíně, studoval u profesorů M. Axmana a S. Hanzíka 

na AVU v Praze, řada stáží v zahraničí, odborný asistent FaVU VUT v Brně, pracuje s keramikou, dřevem, papírem 

i netradičními materiály, např. cihlovými tvárnicemi, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

   

229 Lampa stolní ..................................................................................................................................................................  4 400 Kč  
z jednoho kusu dřeva, dle majitele pocházejícího z Afriky, svítí také noha, první polovina minulého století, výška 62cm  

    

    

230 Tockstein Jindřich (1914-1975) 

Miska dekorativní, s nepravidelným okrajem.....................................................................................................  49 000 Kč  
citrín zdobený krásnou glyptikou ležící dívky s jablkem, signováno při okraji, kolem poloviny minulého století, krásná, precizní, 

velice detailní ukázka české glyptiky, 11 x 17  

 Pro tuto aukci slevněno na 49 000 Kč 
    

Tockstein Jindřich, sklářský výtvarník, rytec, malíř, grafik, narozen v Železném Brodě, studoval na UMPRUM 

u profesora J. Drahoňovského a u profesorů V. Pukla a V. Silovského na AVU tamtéž, pracoval jako designér rytého skla 

v Železném Brodě, specializoval se na rytí do horského křišťálu, navrhoval i pro jiné sklářské výtvarníky (Slovník Chagall) 

    

    

231 Stolek oválný, na čtyřech nohách ........................................................................................................................  4 800 Kč  
dřevo mořené, lakované, zdobené u každé nohy dřevěnou koulí, které nesou spodní odkládací desku, papírový štítek se značkou 

THONET, počátek minulého století, výška 69,5cm, horní deska 62 x 51, spodní deska 50,5 x 36,5  

    

    

232 Wagner Josef (1901-1957) 

"Kristus v kříži" .............................................................................................................................................................  490 000 Kč  
mistrovský galerijní bronz - reliéf na zavěšení, signováno, kolem roku 1935, číslováno 1/5, dílo patří mezi špičku českého 

sochařství 20. století, unikátní pojetí kříže jako bezpečného úkrytu má řadu symbolů, původní odlitek, vrcholné dílo,  

85 x 54, hloubka cca 16cm  
    

Wagner Josef, sochař, restaurátor, pedagog, narozen v Jaroměři, studoval na Akademii v Praze u Štursy, Španiela 

a Guttfreunda, dále studia v Itálii, Německu a Řecku, v soutěžích získal řadu 1. cen, v roce 1936 v Mnichově, Grand Prix 

na světové výstavě v Paříži 1937, 1. cena České akademie věd, zastoupen v Národní galerii Praha a desítkách dalších 

galerií u nás i v Evropě, jen výčet literatury o tomto skvělém umělci vyplňuje ve "Slovníku" jeden celostránkový sloupec 

(Slovník Chagall) 

    

    

233 Brož ......................................................................................................................................................................................  350 Kč  
stará stylová bižuterie imitující platinu a červeno-fialové drahé kameny, zapínání s pojistkou, luxusní provedení, Čechy, kolem 

roku 1935, výborný stav, sbírkový kus, délka 5cm  

    

  

234 Brož ......................................................................................................................................................................................  400 Kč  
stará stylová bižuterie imitující zlato, brilianty a centrální drahý modrý kámen, zapínání s pojistkou, luxusní provedení, Čechy, 

kolem roku 1930, velmi dobrý stav, sbírkový kus, délka 4cm  

    

  

235 Brož ve tvaru vlaštovky ..............................................................................................................................................  800 Kč  
stará stylová bižuterie imitující platinu a brilianty, zapínání s pojistkou, luxusní provedení, Čechy, kolem roku 1925, ARTDEKO, 

výborný stav, sbírkový a muzeální kus, délka 5,5cm  

    

   

236 Brož ve tvaru konvalinky ...........................................................................................................................................  450 Kč  
stará stylová bižuterie imitující platinu, brilianty a perly, zapínání s pojistkou, luxusní provedení, Čechy, kolem roku 1925 , 

ARTDEKO, velmi dobrý stav, sbírkový a muzeální kus, délka 4,5cm  
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237 Brož ve tvaru motýla ....................................................................................................................................................  350 Kč  
stará stylová bižuterie imitující zlato a barevné emaily, zapínání s pojistkou, velmi kvalitní provedení, Čechy, kolem roku 1935, 

velmi dobrý stav, sbírkový kus, výška 3cm, délka 4cm  

    

   

238 Brož ve tvaru jelena s laní .........................................................................................................................................  400 Kč  
řezaná a leštěná kost, kolem roku 1935, velmi dobrý stav, sbírkový kus, průměr 4cm  

    

  

239 Svícen novogotický .....................................................................................................................................................  4 800 Kč  
bronz zdobený, 19. století, z období návratu gotického stylu, sběratelsky ceněný typ, výška 51cm  

 Párový k položce číslo 240 

    

  

240 Svícen novogotický .....................................................................................................................................................  4 800 Kč  
bronz zdobený, 19. století, z období návratu gotického stylu, sběratelsky ceněný typ, výška 51cm  

 Párová k položce číslo 239 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 241-260 

 

241 Komárek Vladimír (1928-2002) 

"Žebřík a ptáci" ......................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský dřevoryt, signováno, nedatováno, velká příležitost pro doplnění sbírky, velmi dobrý stav, volný list, 35 x 15  

 Pochází ze sbírky prací Vladimíra Komárka 
    

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

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

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

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

    

    

242 Komárek Vladimír (1928-2002) 

"Konvalinky" ...........................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský dřevoryt, signováno, nedatováno, velká příležitost pro doplnění sbírky, velmi dobrý stav, volný list, 40 x 33,5  

 Pochází ze sbírky prací Vladimíra Komárka 

    

    

243 Komárek Vladimír (1928-2002) 

"Anděl a dívka" ...................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
velký mistrovský dřevoryt, signováno, datováno 1991, velká příležitost pro doplnění sbírky, velmi dobrý stav, volný list, 35 x 48  

 Pochází ze sbírky prací Vladimíra Komárka 

    

    

244 Komárek Vladimír (1928-2002) 

"Hroznové víno" ..................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
velký mistrovský trojbarevný dřevoryt, signováno, nedatováno, velká příležitost pro doplnění sbírky, velmi dobrý stav, volný list, 

nerámováno, 46 x 34  

 Pochází ze sbírky prací Vladimíra Komárka 

    

    

245 Komárek Vladimír (1928-2002) 

"Anděl pták" .........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
velký mistrovský dřevoryt, signováno, datováno 1993, velká příležitost pro doplnění sbírky, velmi dobrý stav, volný list, 49 x 33,5  

 Pochází ze sbírky prací Vladimíra Komárka 

    

    

246 Komárek Vladimír (1928-2002) 

"Čtyři stromy v krajině" .................................................................................................................................................  1 500 Kč  
velký mistrovský dřevoryt, signováno, nedatováno, velká příležitost pro doplnění sbírky, velmi dobrý stav, volný list, 39 x 29  

 Pochází ze sbírky prací Vladimíra Komárka 

    

    

247 Komárek Vladimír (1928-2002) 

"Kapitánská čepice a konvalinky" .................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský dřevoryt, signováno, datováno 1965, číslováno 51/100, velká příležitost pro doplnění sbírky, drobné natržení na okraji 

listu, volný list, nerámováno, 25 x 42  

 Pochází ze sbírky prací Vladimíra Komárka OBSAH 
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248 Komárek Vladimír (1928-2002) 

"Květináče u okna" ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská litografie, signováno, datováno 1970, číslováno 3/20, velká příležitost pro doplnění sbírky, mírně natrženo mimo obraz, 

stav dobrý, volný list, nerámováno, 41,5 x 30. Pochází ze sbírky prací Vladimíra Komárka 

    

    

249 nesignováno  

"The Death" .............................................................................................................................................................................  800 Kč  
anglický komorní goblének, signum nenalezeno, kolem roku 1890, původní luxusní adjustace, námětem goblénku je příprava 

anglického honu na lišku, nápis v tomto případě znamená "boj až do konce", velmi dobrý stav, sbírkový kus,  

ve výřezu 5,5 x 15 (21 x 28)  

    

    

250 Ronek Jaroslav (1892-1962) 

"Parní lokomotiva" .........................................................................................................................................................  12 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, výborná práce žáka Preislera, mimořádně náročný, luxusní světle 

hnědý rám z dřevěného masivu, 40 x 50 (62 x 72)  

 Jen cenu rámu odhadujeme částkou 10 000 Kč 
    

Ronek Jaroslav, malíř, studoval soukromě u profesorů Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraží 

a průmyslových objektů, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall, Wikipedie) 

    

    

251 Zoubek Olbram (1926-) 

"Eva s prázdnýma rukama" ..........................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský galerijní slepotisk - reliéfní tisk kolorovaný zlatým práškem, signováno, značeno jako AT - autorský tisk, nedatováno, 

luxusní adjustace pod sklem, ve výřezu 19 x 14,5 (32 x 24,5)  
    

Zoubek Olbram, významný sochař, grafik, restaurátor, rodák z Prahy, studium na VŠUP Praha u prof. Wagnera, člen 

SČVU, Trasa, Nová skupina, Umělecká beseda, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, z cen: 1999 Medaile Vysoké 

školy báňské v Ostravě, 1998 Stříbrná medaile Hlavního města Prahy, 1997 Cena města Litomyšle, 1996 Státní cena - 

medaile za zásluhy, Medaile Masarykovy univerzity v Brně, 1990 Národní cena České republiky, řada výstav 

individuelních i kolektivních, velmi známý a renomovaný sochař, po dobu dvanácti let byl hlavním hradním sochařem 

na Hradčanech, jeho práce z bronzu jsou zcela ojedinělé a byly dělány ve velmi malých sériích  

    

    

252 Zoubek Olbram (1926-) 

"Eva s jablkem v ruce" .....................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský galerijní slepotisk - reliéfní tisk kolorovaný zlatým práškem, signováno, značeno jako AT - autorský tisk, nedatováno, 

luxusní adjustace pod sklem, ve výřezu 19 x 14,5 (32 x 24,5)  

    

    

253 Sonrel Elisabeth (1874-1953) 

"Jeptišky při modlitbě" ....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
trojbarevný hedvábný francouzský goblének, vlevo dole vetkána značka výrobce NFF, vpravo jméno autorky předlohy - D'APR E. 

SONREL, Francie, počátek dvacátého století, původní zdobný rámek, zaskleno, stav dobrý, sbírkový kus, 15 x 18,5 (21 x 27,5)  
 

Gobelínek má nahoře a dole široké okraje, které jsou zahnuté dospodu, zahnutí je vidět na pravém i levém okraji.  

 Na spodním okraji by měl být vetkaný text "Les Rameaux", označení pro květnou neděli. Obrázek jsme nerozebírali. 

Podobné strojové práce v hedvábí ve formě pohlednic tkala francouzská firma Neyret Frères hlavně okolo roku 1919  
    

Sonrel Elisabeth, francouzská secesní malířka 

    

    

254 Perez A.  

"Galantní namlouvání květinářky" ............................................................................................................................  1 500 Kč  
trojbarevný hedvábný francouzský goblének, vlevo dole vetkána značka výrobce NFF, vpravo vetkáno jméno autora předlohy, 

Francie, kolem roku 1900, velmi kvalitní provedení i adjustace, zaskleno, stav výborný, mimořádný sbírkový kus,  

21 x 19 (33,5 x 30)  

 Práce francouzské firmy Neyret Frères založené v první polovině devatenáctého století 

    

    

255 Toyen - Čermínová Marie (1902-1980) 

"Dva obličeje žen" ..............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
trojbarevná litografie, signováno, nedatováno, velmi kvalitní adjustace pod sklem, výborný stav, ve výřezu 18 x 11 (38 x 29)  
    

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

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

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

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

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

představitelka surrealismu v celoevropském měřítku (Toman, Lexicon of the CVA) 
OBSAH 
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256 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Vdova" ...................................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
komorní černobílý grafický list, signováno, nedatováno, číslováno 68/200, výborný stav, volný list, nerámováno, celý list 21 x 15  

 Pochází přímo z rodiny autora 
    

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) 

    

    

257 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Indický tanečník" .............................................................................................................................................................  6 500 Kč  
komorní fialovobílý grafický list, signováno, nedatováno, číslováno 33/100, výborný stav, volný list, nerámováno, celý list 21 x 15  

 Pochází přímo z rodiny autora 

    

    

258 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Ille de Seine" .......................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský lept - komorní grafika, nesignováno, zkušební tisk, sběratelská rarita, výborný stav, volný list, nerámováno, 11,5 x 16  

 Pochází přímo z rodiny autora 

    

    

259 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Lodička u ostrova v květech" ......................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský lept - komorní grafika, nesignováno, zkušební tisk, sběratelská rarita, výborný stav, volný list, nerámováno, 14,5 x 21  

 Pochází přímo z rodiny autora 

    

    

260 Zrzavý Jan (1890-1977) 

"Loretánské náměstí" ....................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský lept - komorní grafika, nesignováno, zkušební tisk, sběratelská rarita, výborný stav, volný list, nerámováno, 13,5 x 21  

 Pochází přímo z rodiny autora 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 261-280 

 

261 Marko R.  

"U říčky v podvečer" .........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno tužkou, minulé století, krásný secesní rám, 43 x 39 (74 x 58)  

    

    

262 Marko R.  

"Březový háj na podzim" ................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno tužkou, minulé století, krásný secesní rám, 45 x 39,5 (74 x 58)  

    

    

263 Pernica Vojtěch (1886-1977) 

"Soláň v létě" ........................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1951, 48 x 37,5 (62,5 x 53)  
    

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

ve Slezsku v Kyjovicích (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

264 Schneiderka Alois (1896-1958) 

"Horská krajina s chalupami" ......................................................................................................................................  4 300 Kč  
barevný pastel na kartonu, signováno tužkou, první polovina minulého století, 32 x 58 (50 x 76,5)  
    

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) 

    

    

265 Schaupp  

"Stojící děvčátko v červených šatech".......................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1945, poškozeno, 98 x 68 (120 x 90)  
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266 Hála Antonín (1895-1952) 

"Kytice zahradních květin" ............................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, vzadu štítek znaleckého ověření, které vystavil O. Auda 20.III.1948,  

70 x 66 (84 x 80)  
    

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

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  

    

    

267 Schwarcz Jürgen  

"Klaunka" ..............................................................................................................................................................................  8 200 Kč  
akryl na plátně, nesignováno, devadesátá léta minulého století, 97 x 97,5 (101 x 101)  

    

    

268 Schwarcz Jürgen  

"Klaunka II" .........................................................................................................................................................................  8 200 Kč  
akryl na plátně, signováno, datováno 1993, 97 x 97,5 (101 x 101)  

    

    

269 Janeček Ota (1919-1996) 

"Ležící akt s rukama za hlavou" ..................................................................................................................................  2 250 Kč  
červená litografie, signováno tužkou, číslováno 50/59, 39 x 29 (71 x 51)  
    

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

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

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

    

    

270 Janeček Ota (1919-1996) 

"Dívčí poloakt" ....................................................................................................................................................................  2 250 Kč  
červená litografie, signováno tužkou, číslováno 43/50, 39 x 29 (71 x 51)  

    

    

271 Janeček Ota (1919-1996) 

"Dívčí akt I" ..........................................................................................................................................................................  2 250 Kč  
červená litografie, signováno tužkou, číslováno 50/50, 39 x 29 (71 x 51)  

    

    

272 Živný Karel (1899-1973) 

"Tání u habří" .........................................................................................................................................................................  800 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou kolorovaná akvarelem, signováno, datováno 1965, vzadu autorský štítek a razítko 

Schváleno krajskou uměleckou komisí ČFVU …, 23 x 32 (46 x 54)  
    

Živný Karel, malíř, krajinář a grafik, narozen v Plzni, žák pražské akademie u profesora Obrovského a Švabinského 

v grafické speciálce, od roku 1931 působil jako korektor ve firmě Baťa ve Zlíně (Toman) 

    

    

273 Hruška Jan (1918-2004) 

"Vinobraní" ...........................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej nanášený injekční stříkačkou na sololit, signováno, datováno L.P. 1997, 30 x 51,5 (39,5 x 61)  
    

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/) 

    

    

274 Ochrymčuk Leonid (1929-2005) 

"Kuřácké zátiší" ..................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno monogramem L.O., druhá polovina minulého století, 29 x 54 (40 x 64,5)  
    

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 a dalších 
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275 Frolka Antoš (1877-1935) 

"Pohled na Děvín" ...........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, vzadu uveden název obrazu, číslo 2/14 a tužkou téměř neznatelná studie zříceniny, počátek 

minulého století, 30,5 x 60 (41 x 70,5)  
    

Frolka Antoš, známý malíř folklórních témat, žák profesora Seitze na mnichovské akademii, dále studia ve Vídni 

u profesora Pochwalského, ve Francii, šest roků u Joži Uprky, výstavy po celé Evropě, široké zastoupení v Národní galerii, 

spolu s Uprkou nejlepší český malíř života na Slovácku, jeden z velmi drahých malířů 1. republiky (Toman, Nová 

encyklopedie českého výtvarného umění) 

    

    

276 Peters Josef (1881-1915) 

"Kuchyňské zátiší" .............................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1908, 65,5 x 50 (82 x 60,5)  
    

Peters Josef, malíř, ilustrátor, narozen ve Slaném, žák um. prům. školy v Praze, později malířské akademie v Mnichově, 

trvale se usadil v Mnichově, kde nastoupil na Maroldovo místo v časopise Fliegende Blätter (Toman) 

    

    

277 Brož Josef (1904-1980) 

"Benátky" ............................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
pastel, signováno, datováno 1964, paspartováno, 30 x 39 (55 x 63,5)  
    

Brož Josef, významný český malíř, sochař, řezbář, ilustrátor, scénograf, narodil se v Krásně nad Bečvou, studia 

u Hofbauera na UMPRUM v Praze, studijní pobyt v Paříži u Fr. KUPKY, pracoval pro čs. pavilon na Světové výstavě 

v New Yorku v roce 1938, člen Svazu československých výtvarných umělců, skupiny 58, Umělecké besedy, Svazu 

českých výtvarných umělců, řada monografií, široké zastoupení v Národní galerii Praha, výstavy doma i v zahraničí, 

národní umělec (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

278 Lacina Bohdan (1912-1971) 

"Město v noci" ......................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
kresba tužkou, signováno B. LACINA 46, 28 x 22,5 (44,5 x 39)  
    

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

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

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

    

    

279 Bělocvětov Andrej (1923-1997) 

"Hlava dívky" .......................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská kresba tuší, signováno, datováno 1974, výborná umělecká adjustace, 37 x 20,5 (56,5 x 39)  
    

Bělocvětov Andrej, malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, narodil se a zemřel v Praze, za války však těžko mohl tvořit pod svým 

ruským jménem, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské 

akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada 

výstav, představitel českého INFORMELU, zájem o jeho obrazy je vzrůstající, dosahují vysokých cen (Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 

    

    

280 Wagner J. - Fischhof Georg (1859-1914) 

"Lodě u břehu" .................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno J. Wagner, přelom 19. a 20. století, poškozeno plátno i rám, plátno podlepeno, 68,5 x 55,5 (83 x 69,5)  
    

Wagner J. - Fischhof Georg, rakouský malíř Fischhof Georg, J. Wagner je jeden z více jeho pseudonymů 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 281-290 

 

281 Žižka Jiří (1957-2009) 

"Sedící ženský akt" .............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka, 40 x 30 (47,5 x 37,5)  
    

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, 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) 

    

    

282 Žižka Jiří (1957-2009) 

"Dva dívčí akty na pláži" ................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1995, výborná práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka, 
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práce vychází z kubismu, 40 x 50 (51,5 x 61,5)  

    

    

283 neznámý autor  

"Výkřik"..................................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, přelom 18. a 19. století, jde o zajímavý fragment, nerámováno, vyžaduje restaurování 

a adjustaci, sběratelsky i cenově zajímavé, 18,5 x 15  

    

    

284 neznámý autor  

"Žena s čepcem" ..................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, přelom 18. a 19. století, patrně jde o personifikaci POMLUVY, zajímavý fragment, 

nerámováno, vyžaduje restaurování a fixaci, sběratelsky i cenově zajímavé, 21 x 20  

    

    

285 neznámý autor  

"Pijácká scéna - Dva muži a dívka"  

"Pijácká scéna - Čtení dopisu" ..................................................................................................................................  49 000 Kč  
mimořádně kvalitní mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel a kvaš, signum nenalezeno, přelom 18. a 19. století, 

2 párové komorní obrazy v luxusních dobových zlacených rámech, zaskleno, skvělá nabídka, rozměry každého obrazu 23 x 18 

(31,5 x 26). Cena za oba obrazy 

    

    

286 Hodek Josef (1888-1973) 

"Svatý Václav" .....................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská kresba tuší, signováno, nedatováno, jde o návrh vitrážních oken, který realizoval Jan Jaroš, 60 x 35 (63 x 38)  
    

Hodek Josef, malíř, grafik, narozen v Hořehledech u Plzně, zemřel v Plzni, studoval u svého otce malíře Josefa Hodka 

a u Josefa Váchala, dále u K.Reisnera a Alessandra de Pian v Praze, vystavoval od roku 1921 v Praze, Bruselu, Londýně, 

Lipsku atd., v letech1926-1941 vytvářel i scénické návrhy pro divadlo v Plzni, zastoupen ve sbírkách Národní galerie 

Praha, GHMP, Západočeského muzea v Plzni a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

287 Hodek Josef (1888-1973) 

"Svatá Ludmila" ..................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská kresba tuší kolorovaná akvarelem a pastelem, signováno, jde o návrh vitrážních oken, který realizoval Jan Jaroš, další 

krásná sběratelská položka, 60 x 35 (63 x 38)  

    

    

288 Hauptmann - Sedláček Jaromír (1899-) 

"Valašská krajina o žních" .............................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, nedatováno, krásná krajinářská práce žáka Josefa Ullmanna, 49 x 71,5 (61 x 83)  
    

Hauptmann - Sedláček Jaromír, malíř, krajinář a ilustrátor, narozen v Praze, žák Josefa Ullmanna, absolvent české 

vysoké školy technické v Praze, studijní cesty po Francii, Itálii, Belgii a Německu (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

289 Vlodek Ladislav (1907-1996) 

"Krásná dívka v kroji" ..................................................................................................................................................  12 500 Kč  
velký mimořádně kvalitní mistrovský pastel vysoké galerijní hodnoty, signováno, třicátá léta minulého století, mohutný široký 

umělecký rám, impozantní celek, obraz je pod sklem, ve výřezu 87 x 57 (126,5 x 101)  

Tento obraz byl vydražen v naší 79. aukci v Brně za částku 10 580 Kč, nový majitel nechal obraz vyčistit, dal mu nový větší a  širší 

umělecký rám, z finančních důvodů dal obraz znovu do aukce 
    

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) 

    

    

290 Hudeček František (1909-1990) 

"Město" ................................................................................................................................................................................  65 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno špatně čitelně 1947 - může být i 1943, práce významného člena 

skupiny 42, 57 x 63,5 (68,5 x 75)  
    

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

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

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

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

a literatury v Lexiconu, velmi významný český malíř 20. století (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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291   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Masopust" .........................................................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1930, luxusní umělecký rám, luxusní celek, pod sklem, velmi 

zachovalý stav. Jeden z nejkrásnějších malířových obrazů, které jsme měli v nabídce na našich aukcích, 47 x 35 (69 x 57)  

 Jedinečná nabídka i jedinečná příležitost 
    

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) 

    

    

292   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Senoseč" .............................................................................................................................................................................  56 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datování nenalezeno, výborný umělecký rám, luxusní celek, pod sklem, 

velmi zachovalý stav, velmi kvalitní práce. Vzadu štítek ČSFVU ze Zlína (v té době Gottwaldov) s názvem Senošeč 

40 x 32 (51,5 x 43)  
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