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

 

 

 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

KATALOG 
 

V neděli 2. června 2013 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 82. aukci v Brně 

 Do aukce je zařazena druhá část originálních uměleckých děl  

z majetku Ministerstva zahraničních věcí ČR 

 

Popis všech aukčních položek včetně fotografií naleznete  

na webových stránkách společnosti  

 

www.aukcnidum.cz   
 

 

 

 
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 

http://www.aukcnidum.cz/
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 
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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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Podešva František  ....................................   42, 336 - 338 

Pokluda Miroslav   ...................................................   254 

Polášek Viktor   ........................................................   177 

Polonský   .................................................................   250 

Porš Gustav   ............................................................   321 

Povondrová Antonie   ..............................................   173 

Preissig Vojtěch   .....................................................   291 

Procházka Antonín - připsáno   ..................................   16 

Prutscher Otto   ..........................................................   38 

Pryl Emanuel   ..........................................................   184 

Püschel Ludvík   .......................................................   119 

Ringes Vladimír   ...................................   115, 120, 143 

Roškotová Helena   ..................................................   158 

Rousová-Vicenová Pavla   .......................................   262 

Saudek Jan   ............................................................   348 

Sedláček Vojtěch   ....................................................   319 

Semín Josef   ............................................................   148 

Schlindenbuch Rudolf Herbert   ...............................   125 

Schneiderka Alois   .............................................   44 - 46 

Schwaiger Hanuš   ....................................................   344 

Silovský Vladimír   ..................................................   131 

Slíva Jiří   ......................................................................   8 

Smažil Antonín   .......................................................   153 

Solařík Karel   .............................................................   27 

Spurný Miroslav  ......................................................   322 

Staněk   .....................................................................   233 

Stein Václav   ............................................................   326 

Stibor Miloslav   .........................................................   48 

Stránský   ..................................................................   185 

Stretti Mario   ............................................................   225 

Strnadel Antonín   .....................................................   351 

Sudek Josef, Linhart Lubomír, Holan Vladimír,  

Seifert Jar.   .................................................................   87 

Sýkora Zdeněk   ..........................................................   65 

Šíma Josef   ................................................................   80 

Šíma Josef st.   ................................................   13, 78, 79 

Šimková-Elgrová Milena   ........................................   221 

Šimon Pavel   ............................................................   129 

Šimon Tavik František   ............................................   1, 2 

Šimotová Adriena   .....................................................   54 

Šnábl Alfréd   ............................................................   140 

Šolta Vladimír   .........................................................   166 

Šorm F.   ...................................................................   154 

Špaňhel Jakub   ...........................................................   66 

Šrůtek Václav Alois   ................................................   222 

Štěpán Josef   ............................................................   231 

Švengsbír Jiří   ..........................................................   263 

Tittelbach K.   ..........................................................   328 

Tomanová-Matošková Emilie   .................   179, 181, 186 

Trnka Jaroslav   .........................................................   142 

Trnka Jiří   .....................................................................   7 

Turek František   .......................................................   106 

Turek Václav   ...................................................   202, 275 

Tužinský Alois   ........................................................   253 

Uzunov Dečko   .......................................................   242 

Vacek   .....................................................................   213 

Vaic Aleša   ...............................................................   324 

Vaic Josef   ........................................................   133, 251 

Vejrych Rudolf  ........................................................   111 

Vik Karel  .................................................................   247 

Vilka Jan   .........................................................   311, 312 

Vlodek Ladislav   ......................................................   341 

Vodrážka Jaroslav   ...................................................   259 

Volf František   ........   121, 122, 130, 136, 139, 212, 235,  

 .................................................... 256, 265, 276, 278, 285 

Vrzal Bohumil   ...........................................................   12 

Weirauch Emil   ......................................................   207 

Wiesnerová-Matějčková Kamila   .............................   215 

Wiškovský Eugen  ......................................................   49 

Zachystal K  ............................................................   340 

Zeithammel Jindřich   .................................................   67 

Zippe Stanislav   .........................................................   68 

Zrzavý Jan   .................................................................   50 

Zvěřina František Bohumír   .....................................   320 

Žváček František   ...................................................   159 
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REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 

 

Akvarel ......................   13, 77, - 80, 107, 130, 135, 153,  

 ........... 164, 177, 201, 211, 217, 279, 305, 320, 322, 328 

akvarel a kresba tuší .................................................   270 

akvarel a perokresba .................................   139, 212, 284 

akvarel, kvaš .....................................................   332, 340 

akvarel, kvaš, pastel..................................................   312 

Barevná komb. technika..........................................   180 

barevná litografie.....................   132, 134, 152, 161, 175,  

 ................... 203, 209, 237, 248, 249, 255, 268, 281, 288 

barevný dřevoryt ......................................................   247 

barevný lept ........................................   15, 125, 179, 355 

Dřevo ........................................................................   93 

dřevo-intarzie ...........................................................   157 

dřevořez ............................   155, 156, 172, 178, 195, 277 

Grafika.......................................................   54 - 76, 291 

Hlína pálená ................................................   21 - 23, 81 

Intarzie na dřevě ......................................................   244 

intarzovaná deska .....................................................   245 

Kamenina .................................................................   97 

keramika .....................................................................   82 

kombinace ......................................................   33, 90, 92 

kombinovaná  technika - kresba uhlem a kvaš .........   163 

kombinovaná technika - akvarel, kvaš ......................   200 

kombinovaná technika - pastel, tempera na papíru...   286 

kresba a akvarel ........................................................   124 

kresba křídou na plátně ............................................   225 

kresba lavírovaná..........................................   16, 19, 345 

kresba pastelem, kvaš ...............................................   311 

kresba perem ............................................................   344 

kresba temperou na tónovaném papíru .....................   149 

kresba tuší, akvarel ...   235, 257, 278, 283, 285, 346, 347 

kresba tuší lavírovaná akvarelem......................   256, 276 

kresba tuší, akvarel, tempera ....................................   239 

kresba tužka ..........................................   10, 20, 162, 213 

kresba tužkou na listu z bloku ..................................   258 

kresba uhlem ..............................................   50, 182, 271 

kvaš ..................................................................   126, 187 

kvaš, lavírovaná kresba ..............................................   17 

Lept ..........   1, 7, 14, 131, 138, 181, 193, 264, 317, 324 

lept na ručním papíře ........................................   259, 262 

linoryt .......................................................................   173 

litografie .................................................   3 - 6, 8, 9, 129,  

 ................... 133, 186, 223, 251, 260, 263, 319, 323, 351 

Malba na hedvábí ...................................................   171 

měď tepaná .......................................................   307, 308 

mědirytina ........................................................   325, 342 

mosaz .........................................................................   88 

Olej .................................................   145, 190, 219, 229 

olej na desce ........................................   53, 298, 299, 334 

olej na kartonu ...................................   44, 118, 128, 137, 

 ..................  143, 150, 196, 204, 222, 240, 252, 267, 272,  

 .................... 292, 295, 309, 314, 315, 321, 326, 327, 349 

olej na lepence ............   43, 121, 122, 250, 265, 290, 337 

olej na papíru ............................................................   136 

olej na plátně ............................................   11, 12, 42, 46,  

 ........................... 101, 102, 103, 105, 108, 110, 111, 113,  

 ........................... 114, 115, 119, 120, 123, 141, 144, 147,  

 ........................... 148, 158, 165, 166, 167, 168, 170, 176,  

 ........................... 184, 197, 199, 202, 205, 210, 215, 216,  

 ........................... 220, 221, 224, 227, 228, 232, 233, 234, 

 ..........................  241, 242, 280, 293, 294, 297, 301, 302, 

 ..........................  303, 304, 306, 310, 313, 316, 329, 330, 

 ............................ 333, 336, 338, 339, 350, 352, 353, 354 

olej na plátně fixovaném na prekližce .......................   261 

olej na plechu ..............................................................   52 

olej na překližce ..................   45, 117, 159, 214, 253, 335 

olej na sololitu ..........................................   104, 116, 127,  

 ............................ 142, 151, 191, 194, 206, 231, 236, 331 

olej-tempera ..............................................................   243 

olej-tempera na kartonu ............................................   254 

olej-tempera na plátně ...............................................   226 

olej-tempera na překližce ..........................................   112 

olej-tempera na sololitu .....................................   198, 230 

Pastel ...............................................   185, 189, 208, 341 

pastel a kresba tuší ....................................................   287 

porcelán .....................................................   27, 39, 40, 84 

pryskyřice ..................................................................   318 

Reprodukce ...............................................................   41 

Řezba ve dřevě ............................................   91, 96, 246 

Serigrafie..........................................................   274, 282 

siderolit .......................................................................   86 

sklo .....................................................   24, 25, 26, 28, 29, 

 .....................................  31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 89, 95 

stříbro ..........................................................................   98 

suchá jehla.................................................................   146 

suchá jehla, lept .............................................................   2 

Tempera ...........................   106, 109, 154, 296, 300, 343 

tempera na kartonu ....................................................   207 

tempera na lepence ....................................   140, 160, 183 

tempera na papíru .....................................   169, 174, 188, 

 ...........................................  192, 218, 238, 266, 269, 273 

tempera, kvaš ..............................................................   18 

tužka na papíru ..........................................................   289 

Zlato, OK ...................................................................   99 
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REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

 

Dóza..........................................................................   27 

Fotografie .................................   47, 48, 49, 51, 83, 348 

Globus ......................................................................   92 

Kachel ......................................................................   21 

kniha ...........................................................................   87 

korbel .........................................................................   89 

Lékárnička ..........................................................   93, 94 

lopatka ........................................................................   98 

Mísa .........................................................................   97 

Nábytek .....................................................................   85 

nástolec ......................................................................   38 

Plakát ........................................................................   41 

plastika ..........................................   22 23, 39, 40, 81, 91 

Reliéf .......................................................................   246 

Sklenice .................................................   25, 26, 34 - 37 

souprava ......................................................................   84 

souprava kompotová ...................................................   28 

souprava likérová ........................................................   29 

souprava mocca ...........................................................   32 

souprava nápojová ................................................   31, 95 

Tužka .........................................................................   99 

Varium .................................................................   82, 90 

váza .......................................................................   24, 86 

věšák ...........................................................................   88 

Zarážka na knihy .......................................................   96 

zrcadlo .........................................................................   33 
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Horní Slavkov ............................................................   32 

JM Czechoslowakia ....................................................   86 

KS Radhošť ................................................................   27 

MOSER .......................................................................   38 

ROYAL SATSUMA HAND PAINTED .....................   97 

SARREGUEMINES ...................................................   82 

SCHAUBACHKUNST ...............................................   39 

STARÁ ROLE ............................................................   84 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1-20 

 

1   Šimon Tavík František   (1877-1942) 

"Staroměstský orloj" .........................................................................................................................................................  2 000 Kč  
lept, PD signováno tužkou, dále poznamenáno tužkou: I. stav, práce z roku 1928, v soupisu zpracovaném Arturem Novákem 

vedeno pod číslem 472 (Kronika grafického díla F.Š.Tavíka od Artura Nováka, 1937), 17,5 x 11 (48,5 x 37,5)  

    

    

2   Šimon Tavík František   (1877-1942) 

"Dva listy z Ceylonu/II. Vchod do chrámu" ...........................................................................................................  2 500 Kč  
suchá jehla, lept, PD signováno tužkou a v desce monogramem, číslováno 3, práce z roku 1927, v soupisu zpracovaném Arturem 

Novákem vedeno pod číslem 459 (Kronika grafického díla F.Š.Tavíka od Artura Nováka, 1937), 16,5 x 12 (45 x 34,5)  

T.F. Šimon „Listy z cesty kolem světa“ s reprodukcemi autorových kreseb a dvěma barevnými přílohami, Nakladatelství 

J. Otto v Praze 1928. Kniha zahrnuje dopisy, které F.T.Šimon posílal rodině a známým, poznámky, úvahy a výtvarné 

skicy. Začíná Odjezdem z Evropy do USA v roce 1926 a končí Návratem domů, zřejmě v roce 1927.  V  kapitole „Dva 

listy z Ceylonu“ je pak na straně 225 reprodukce našeho leptu pod názvem „Vstup do budhistického chrámu v Kandy“. 
    

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

profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera, tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se 

zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni 

a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská 

galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění 

v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích (Toman, Lexicon of the CVA, www.tfsimon.com) 

    

    

3   Emler František   (1912-1992) 

"Malíř malující Katedrálu svatého Víta v plenéru" ..............................................................................................  350 Kč  
barevná litografie, PD signováno tužkou, LD číslováno 69/100, kolem poloviny minulého století, 17,5 x 8 (31 x 22)  

    

    

4   Emler František   (1912-1992) 

"Z Jižní Francie" ....................................................................................................................................................................  350 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, dedikace: "Vl. Čermákové 16. XII. 64", 10 x 16 (24,5 x 30,5)  
    

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

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

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

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

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

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

    

    

5   Jurek František   (1955-2008) 

"Zuzana letí do lázní" .......................................................................................................................................................  4 700 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, dále uveden název díla, číslováno 47/100, opatřeno slepotiskovým razítkem "František 

Krňávek litografie", přelom 20. a 21. století, nerámováno, ve výřezu 53 x 43 (74 x 59,5)  

    

    

6   Jurek František   (1955-2008) 

"Zuzana v lázních" .............................................................................................................................................................  4 700 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, dále uveden název díla, číslováno 19/80, opatřeno slepotiskovým razítkem "František 

Krňávek litografie", přelom 20. a 21. století, nerámováno, ve výřezu 53,5 x 43 (72 x 58)  
    

Jurek František  malíř autodidakt, vyučen kuchařem, narozen v Novém Městě na Moravě, v roce 1989 odešel 

do Rakouska, kde pracoval a zároveň maloval na zakázku, v roce 1998 poprvé prezentuje své obrazy v ČR, 1999 pořádá 

dvě samostatné výstavy v Brně a ve Vídni, v témže roce se stává kmenovým autorem Galerie Otto v zastoupení ve Vídni, 

Bad Gasteinu, Mnichově a Londýně, jeho obrazy najdeme v soukromých sbírkách v Austrálii, Novém Zélandu, USA, 

Saudské Arábii 

    

    

7   Trnka Jiří   (1912-1969) 

"Démokritos a Abdéritští" ..............................................................................................................................................  1 200 Kč  
lept, signováno, datováno 1944, zkušební tisk, La Fontaine - Bajky, nerámováno, paspartováno, pasparta poškozena, 

 ve výřezu 18,5 x 12 (46,5 x 38)  

 Fotografováno v nepřiléhavé ochranné fólii 
    

Trnka Jiří  český loutkař, malíř, řezbář, sochař, animátor, studium na UPŠ v Praze u Bendy, řada výstav, široké 

zastoupení v Národní galerii, národní umělec, v roce 1968 obdržel cenu ministerstva kultury a cenu H. Ch. Andersena, 
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velký počet cen obdržel na filmových festivalech v Karlových Varech, Benátkách, Montevideu, Bergamu, Oberhausenu, 

Cannes, Paříži, Locarnu, v roce 1940 byl poctěn cenou České akademie vědy a umění v Praze, dlouhý výčet uveden 

v Lexiconu (Lexicon of the CVA) 

    

    

8   Slíva Jiří   (1919-1989) 

"Patent" ......................................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou i v desce, číslováno 16/55, druhá polovina minulého století, nerámováno,  

ve výřezu 31 x 39,5 (45 x 49,5)  

 Fotografováno v nepřiléhavé ochranné fólii 
    

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) 

    

    

9   Jurek František   (1955-2008) 

"Havrani nad obilným polem" ......................................................................................................................................  3 000 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 5/55, přelom 20. a 21. století, nerámováno, ve výřezu 38 x 27 (64 x 45)  

 Fotografováno v nepřiléhavé ochranné fólii 
    

Jurek František  malíř autodidakt, vyučen kuchařem, narozen v Novém Městě na Moravě, v roce 1989 odešel 

do Rakouska, kde pracoval a zároveň maloval na zakázku, v roce 1998 poprvé prezentuje své obrazy v ČR, 1999 pořádá 

dvě samostatné výstavy v Brně a ve Vídni, v témže roce se stává kmenovým autorem Galerie Otto v zastoupení ve Vídni, 

Bad Gasteinu, Mnichově a Londýně, jeho obrazy najdeme v soukromých sbírkách v Austrálii, Novém Zélandu, USA, 

Saudské Arábii 

    

    

10   Matal Bohumír   (1922-1988) 

"Dvojplošník nad tovární halou, v popředí ležící postava" ..........................................................................  10 000 Kč  
kresba tužkou, signováno, datováno 1948, 23 x 19,5 (45 x 37,5)  
    

Matal Bohumír  významný brněnský malíř, studium na ŠUŘ Brno, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, SVU Aleš v Brně, 

Bloku umělců země Moravskoslezské, tvůrčí skupiny Brno 57, vynikající malíř 20. století, kolem 70 výstav po celém 

světě, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, významně zastoupen ve Státní galerii v e Zlíně  

(Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

11   Budík Lojza   (1888-1945) 

"Krajina s řekou v podvečer" .......................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1937, 67 x 79,5 (78,5 x 93,5)  
    

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) 

    

    

12   Vrzal Bohumil   (1940-2004) 

"Na konci ohrady"..............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1986, vzadu štítek Díla a schvalovací razítko komise Českého fondu výtvarného umění, 

 44,5 x 62 (46,5 x 64)  
    

Vrzal Bohumil  malíř, grafik, textilní výtvarník, narozen v Náchodě, zemřel v Brně, výtvarný obor studoval soukromě 

u malíře K. Černého v Praze a u profesorů B. Laciny a B. Vořecha v Brně, zúčastnil se studijních stáží u Dr. T. Sella 

v Hamburger Kunsthaus v Hamburku, u A. Caneta na Cuba La Habana Vieja Casa de la Negra na Kubě a u profesora B. 

Freimarka na Grass Valley Studios v Morgan Hill v USA, zastoupen v řadě galerií doma i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

13   Šíma Josef st.   (1859-1929) 

"Mořské pobřeží" ...............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, datováno 31.5.1926, skvělá práce otce slavného Josefa Šímy mladšího, přiložena ukázka 

prací Josefa Šímy v SALONU č. 5, ročník 8 z roku 1928, umělecká adjustace v paspartě pod sklem, ve výřezu 24 x 32 (48 x 56)  

 Původně z majetku rodiny Josefa Šímy 
    

Šíma Josef st.  malíř, pedagog, narozen v Praze, studoval na pražské technice ve škole architektury, profesor kreslení 

na vyšší dívčí škole v Praze, od roku 1904 na st. prům. škol v Brně (Toman) 

    

    

14   Čápová Hana   (1956-) 

"Renesanční hlava I" .........................................................................................................................................................  2 000 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno 1991, číslováno 63/70, tužkou uveden i název díla, nerámováno, ve výřezu 29,5 x 25 (64 x 47,5)  

 Fotografováno v nepřiléhavé ochranné fólii 
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15   Čápová Hana   (1956-) 

"Renesanční hlava II" .......................................................................................................................................................  2 000 Kč  
barevný lept, signováno tužkou, datováno 1991, číslováno 3/X, tužkou uveden i název díla, nerámováno,  

ve výřezu 31,5 x 25 (64 x 46,5)  

 Fotografováno v nepřiléhavé ochranné fólii 
    

Čápová Hana  malířka, kreslířka, grafička, ilustrátorka, narodila se a žije v Praze, studovala na VŠUP Praha u prof. 

Mikuly, již během studia získala ceny za grafiku a ilustraci, je členkou ČFVU, vystavovala v Německu, Polsku, Kanadě, 

Rakousku a na řadě míst doma, z ocenění uveďme Čestné uznání za sérii poštovních známek udělené na Mezinárodní 

výstavě miniatury v Torontu 1987, je zastoupena v National Galery of Art, Washington D.C., USA (Slovník Chagall, 

Lexicon CVA) 

    

    

16   Procházka Antonín - připsáno   (1882-1945) 

"Rodina u stolu" ..................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
lavírovaná kresba tuší, studie, nesignováno, vzadu tužkou uvedeno jméno autora a datace 1933, 11 x 13 (21,5 x 16)  
    

Procházka Antonín - připsáno  studia na UPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké 

zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších 

postav českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob 

uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný (Toman) 

    

    

17   Oliva Viktor   (1861-1928) 

"Dostaveníčko" ....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika - kvaš a lavírovaná kresba tuší, signováno, počátek minulého století, 28 x 22 (46,5 x 36)  
    

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

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

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

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

    

    

18   Kotík Pravoslav   (1889-1970) 

"Živly" ......................................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
tempera, kvaš, signováno, datováno 1960, 19,5 x 30 (41,5 x 54,5)  
    

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

19   Janoušek František   (1890-1943) 

"Imaginární podvodní svět s rybou" .......................................................................................................................  19 000 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno 1931, ve výřezu 32 x 42 (56 x 66)  
    

Janoušek František  malíř, studium na pražské akademii u Hynaise, člen SVU MÁNES, jeden z vrcholných představitelů 

surrealismu u nás i v Evropě, vedle Toyen a Štýrského byl Janoušek a Podrabský představitelem špičky u nás i v Evropě, 

zastoupení: Galerie umění v Karlových Varech, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie výtvarného umění 

v Ostravě, Moravská galerie v Brně, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici 

nad Labem, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, Musée National d´Art Modern - Centre G. Pompidou, Paris 

(Lexicon of the CVA) 

    

    

20   Mucha Alfons   (1860-1939) 

"Návrh kostýmu krále" .................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská kresba tužkou, akvarelem a kvaší, nesignováno, kolem roku 1920, ve výřezu 25 x 16 (51 x 40,5)  
    

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

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

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

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

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

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

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

(Toman, Lexicon of the CVA, wikipedie, www.ivancice.cz) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21-40 

 

21   Hladíková Lydie   (1925-1994) 

Nástěnný kachel "Kosmonaut" ........................................................................................................................................  250 Kč  
hlína pálená, barevně glazovaná, signováno vzadu, číslováno 630553, šedesátá léta minulého století, drobný neodborný 

restaurátorský zásah, 20 x 18  
    

Hladíková Lydie  keramička, sochařka, narozena v Praze, studovala na VŠUP v Praze u F. Muziky a O. Eckerta, 

v individuální tvorbě se především v šedesátých a sedmdesátých letech orientovala na figurální plastiku, zastoupena 

ve sbírkách UPM Praha, MG Brno a v domácích i zahraničních sbírkách (Slovník Chagall) 

    

    

22  Plastika "Žena v kožíšku, s šátkem na hlavě a knihou v ruce" ..................................................................  150 Kč  
hlína pálená, barevně glazovaná, značeno vtlačovanou značkou a rytými čísly IX. 13, první polovina minulého století, výška 15cm  

    

     

23  Plastika "Stojící žena s věncem na hlavě a ošatkou" ......................................................................................  200 Kč  
hlína pálená barevně glazovaná, neznačeno, kolem poloviny minulého století, výška 15cm  

    

     

24  Váza ve tvaru koule na třech nožkách ..................................................................................................................  350 Kč  
sklo bezbarvé, čiré, při okraji zdobené zlatou linkou, po obvodu dekorované drobnou rytinou větviček růže a zlacením, nožky 

stylizované šnečí ulity, druhá polovina minulého století, výška 17cm  

    

     

25  Sklenička .............................................................................................................................................................................  150 Kč  
sklo čiré lité, po obvodu zdobené plastickým dekorem a třemi medailony, dva jsou dekorovány plastickým motivem květin, třetí 

částečně setřenou zlatou malbou rostlinného motivu, zlatý pás je i při horním okraji, první polovina minulého století,  

výška 10cm, průměr 7cm  

    

     

26  Sklenička s uchem ...........................................................................................................................................................  100 Kč  
sklo čiré lité, při horním okraji zdobené zlatým pásem a po obvodu plastickým geometrickým vzorem doplněným zlacením 

a fialovou glazurou, v centrální části motiv prázdné kartuše, první polovina minulého století, výška 10cm, průměr 5,5cm  

    

    

27   Solařík Karel   (1893 - 1960) 

Dóza ..............................................................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený bohatou barevnou ruční malbou folklorního květinového dekoru, značeno malovanou značkou 

KS Radhošť 302, zeleně tištěným Czechoslovakia a vtlačovanými čísly 1044, kolem poloviny minulého století 

výška 6cm, průměr 11,5cm  
    

Solařík Karel  malíř, designér, narozen ve Strážnici, absolvoval odbornou keramickou školu v Bechyni, v roce 1910 přišel 

na pozvání Jaroňků do Rožnova do jejich malírny porcelánu, v roce 1918 otevřel malírnu vlastní (Slovník Chagall) 

    

    

28  Kompotová souprava .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo modré, zdobené po obvodu plastickým fasetováním a pravidelným střídáním hladkých a zrnitých ploch, Čechy, šedesátá léta 

minulého století, drobné oklepy 

V SESTAVĚ: velká mísa výška 9,5cm, průměr 25,5cm, předkládací mělká mísa výška 5,5cm, průměr 32cm a pět 

kompotových misek výška 4,5cm, průměr 13cm  

    

     

29  Souprava likérová ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo citrínové, po obvodu fasetované, zátka vysoká zabrušovaná, čtyřicátá léta minulého století 

V SESTAVĚ: karafa a šest odlivek, výška karafy 25,5cm, odlivek 5,5cm  

    

    

30  Muzeální terina na nízké noze ...............................................................................................................................  5 550 Kč  
keramika bíle glazovaná, ručně malovaná květinovými motivy, kolem roku 1830, značeno vtlačovanou značkou DALWITZ, 

Dalovice, Čechy, luxusní provedení v empírovém stylu, 2x odštípnuto, vlasová prasklina v délce cca 8cm, 

výška s víkem 23cm, šířka 31cm  

    

      

31 Nápojová souprava na kruhovém tácku .............................................................................................................  1 200 Kč  
kombinace skla bezbarvého čirého a červeného, Čechy, druhá polovina minulého století 

V SESTAVĚ: tác, karafa s uchem a šest koflíčků,  

výška karafy 20cm, výška koflíčků 4cm, průměr 3,2cm, tác výška 2cm, průměr 19cm  
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32  Souprava mocca ............................................................................................................................................................  1 600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený jednoduchým motivem stylizovaných peříček v okrové a tmavě hnědé barvě, při okrajích zlatá 

linka, značeno speciální značkou Horní Slavkov, styl Brusel Expo 58 

V SESTAVĚ: konvička, cukřenka a šest šálků s podšálky, 

 výška konvičky 24cm, výška cukřenky 10,5cm, průměr 9,5cm, výška šálků 6,5cm, průměr podšálků 12cm  

    

     

33  Zrcadlo ..............................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinace dřeva a sádry patinované na mosazný odstín, samotný rám stylizovaný do tvaru dřevěné kulatiny, na které jsou 

aplikovány plastické úponky, listy a hrozny vinné révy, vrchol je zdoben trojúhelníkovou kompozicí sedících dětí, doplněno rokaji, 

a rozvilinami, výplně rámu okolo hlavní zrcadlové plochy jsou také zrcadlové, centrální zrcadlo je na okraji opatřeno fasetou, 

přelom 19. /20. století, 82 x 52,5 (132 x 85)  

    

     

34  Sklenice na vysoké stopce s kruhovou patkou ...................................................................................................  450 Kč  
sklo čiré růžové, ručně broušené, nožka broušena do tvaru připomínajícího tři ořechy, neznačeno, pravděpodobně Moser, Karlovy 

Vary, Čechy, přelom třicátých a čtyřicátých let minulého století, výška 21,5cm  

    

     

35  Sklenice na vysoké stopce s kruhovou patkou ...................................................................................................  450 Kč  
sklo čiré modré, ručně broušené, nožka broušená do tvaru připomínajícího tři ořechy, neznačeno, pravděpodobně Moser, Karlovy 

Vary, Čechy, přelom třicátých a čtyřicátých let minulého století, výška 21,5cm  

    

     

36  Sklenice na vysoké stopce s kruhovou patkou ...................................................................................................  450 Kč  
sklo čiré růžové, ručně broušené, nožka broušená do tvaru připomínajícího tři ořechy, neznačeno, pravděpodobně Moser, Karlovy 

Vary, Čechy, přelom třicátých a čtyřicátých let minulého století, výška 21,5cm  

    

     

37  Sklenice na vysoké stopce s kruhovou patkou ...................................................................................................  450 Kč  
sklo čiré zelené, ručně broušené, nožka broušená do tvaru připomínajícího tři ořechy, neznačeno, pravděpodobně Moser, Karlovy 

Vary, Čechy, přelom třicátých a čtyřicátých let minulého století, výška 21,5cm  

    

    

38   Prutscher Otto   (1880-1949) 

Nástolec .................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
sklo tmavě zelené, transparentní, ručně broušené do faset, značeno rytým ENTWURF (návrh) a MOSER, Karlovy Vary, dvacátá 

léta minulého století, výška 15cm, průměr 25,2cm  
    

Prutscher Otto  rakouský designér a architekt, jeden ze spolupracovníků Wiener Werkstätte, jeho dílo se vyznačuje citem 

pro ornament a dekor (Wikipedie) 

    

    

39  Plastika "Tančící žena v dlouhé rozevláté sukni" .........................................................................................  2 800 Kč  
porcelán glazovaný a ručně domalovávaný, značeno tištěnou značkou SCHAUBACHKUNST Germany, vtlačovanými písmeny RG 

a číslem 1507, čtyřicátá léta minulého století, výška 24cm  

    

    

40   Plastika "Klečící dívka na podstavci" ...............................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán barevně glazovaný, ručně malovaný, doplněno zlacením, možná se jedná o Johanku z Arku - náznak brnění a okovů 

na vztyčené ruce, výška 14cm  
    

    

    

 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41-60 

 

41   Kupka František   (1871-1957) 

"Plakát ke 100. výročí narození" .................................................................................................................................  3 700 Kč  
barevná umělecká reprodukce k oslavám 100. výročí narození F. Kupky, signováno v tisku, datováno OPOČNO 1971, pro zaslání 

poštou složeno jako mapa, poštovní razítko ze dne 1.10.1971, adresováno paní Marii Kotrbové, kromě přeložení stav dobrý 

81,5 x 57,5, ve složeném stavu 20,5 x 15,5  
    

Kupka František  malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Sequense a na vídeňské akademii 

u Eisenmengera, žil a tvořil převážně v Paříži, kde mimo jiné nepravidelně navštěvoval Akademii krásných umění 

a Akademii Julien, kreslil kostýmy pro módní časopisy, tvořil ilustrace pro satirické a humoristické časopisy, některé 

ilustrace vydal pod pseudonymem PAUL REGNARD, pod pseudonymem JOSEF DÁLNÝ kreslil propagační plakáty, 
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pečeti, kolky, byl členem České akademie věd, v roce 1922 jmenován profesorem AVU v Praze, po první světové válce se 

usadil v Puteaux u Paříže, ve svém ateliéru tam vyučoval malířství, ve Slovníku dlouhý výčet výstav, literatury, cen 

a vyznamenání, zastoupen v galeriích v Praze, Paříži, New Yorku, Luganu, Ostravě, Hluboké nad Vltavou, v soukromé 

sbírce Medy Mládkové ve Washingtonu a dalších, světově známý český umělec (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

42   Podešva František   (1893-1979) 

"Zátiší s ovocem a lahví" ..............................................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno a datováno 1952 PD. K obrazu je soudně znalecký posudek soudního znalce PhDr. 

Tomáše Mikulaštíka. Citujeme z posudku: "Obraz je bravurní ukázkou Podešvových malířských postupů, pochází z období jeho 

umělecké zralosti a dokládá jeho tvůrčí suverenitu" 

45,5 x 70,5 (56 x 80,5)  
    

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

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

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

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

    

    

43   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Stavení v lese" .................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1932 PD, široký umělecký rám. K obrazu je přiložen znalecký posudek soudního 

znalce PhDr. Tomáše Mikulaštíka, v posudku je uvedena odhadní cena 30 000 Kč 

41,5 x 51,5 (57,5 x 67,5)  
    

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

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

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

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

    

    

44   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Ženy sbírající klestí" ....................................................................................................................................................  21 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno PD, nedatováno, luxusní široký umělecký rám francouzského typu, krásný sbírkový 

kus. K obrazu je přiložen znalecký posudek soudního znalce PhDr. Tomáše Mikulaštíka s odhadní cenou 35 000 Kč 

39 x 50 (53,5 x 63,5)  

    

    

45   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Sedící Valach pod stromem" ....................................................................................................................................  21 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě (překližce), signováno PD, nedatováno, luxusní široký ručně řezaný rám francouzského typu 

stříbrné barvy, krásný sbírkový obraz, skvělá cenová nabídka, 50 x 60 (67,5 x 77,5)  

    

    

46   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Setkání Valachů v hoře".............................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, nedatováno, krásný sbírkový obraz, mimořádně příznivá cenová nabídka 

54 x 70,5 (68 x 84)  
    

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) 

    

    

47   Drtikol František   (1883-1961) 

"Ženský akt se svým stínem" .........................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovská černobílá fotografie, patrně kontakt ze skleněné desky, nesignováno, nedatováno, nerámováno, v paspartě, patrně dar 

fotografovi, 29 x 22,5 (40 x 30  

 Pochází z pozůstalosti významného fotografa a pedagoga 
    

Drtikol František  světově proslulý český fotograf první poloviny 20. století, znám je i jako malíř, v roce 1935 prodal svůj 

fotoateliér a začal se plně věnovat malování, jeho práce jsou v Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně, 

Muzeu v Benátkách nad Jizerou, Národním muzeu či Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ve výčtu v Lexiconu jsou 

další galerie v městech Chicago, Paříž, Kolín nad Rýnem, New York, Rochester, Houston, San Francisco, Vídeň, 

Amsterdam, Tokyo (Slovník Chagall) 

    

    

48   Stibor Miloslav    

"Aloe 2" ...................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní fotografie, PD signováno a datováno 1996, vzadu autorský štítek, luxusní umělecká adjustace, rámováno 

pod sklem, prasklina skla vlevo nahoře cca 3,5 cm, skvělá nabídka fotografického díla, 29 x 38,5 (39,5 x 49,5)  

 Pochází z pozůstalosti významného fotografa a pedagoga 
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Stibor Miloslav  fotograf, pedagog, narozen v Olomouci, studoval dějiny umění na katedře výtvarné výchovy FF UP 

v Olomouci, byl lektorem fotografie na UP v Olomouci, ředitel výtvarného odboru LŠU tamtéž, externě spolupracoval 

s Institutem výtvarné fotografie Svazu českých fotografů, od 1990 externě vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské 

univerzity v Opavě, měl více než 150 autorských výstav, obeslal více než 400 skupinových expozic, řada ocenění 

a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    

    

49   Wiškovský Eugen   (1888-1964) 

"Měsíční krajina" - původní název "Límce" .........................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní fotografie, možná signatura vzadu, umělecká adjustace  Fotografie je publikována v knize Vladimíra Birguse 

a Pavla Scheuflera: "Fotografie v českých zemích 1839 - 1999," Grada Publishing, Praha 1999, str. 63, udán rok vzniku 1929  

28,5 x 23 (40,5 x 30,5)  

 Pochází z pozůstalosti významného fotografa a pedagoga 
    

Wiškovský Eugen  fotograf, pedagog, narozen ve Dvoře Králové nad Labem, fotografií se začal zabývat se svým bývalým 

studentem J. Funkem během svého pedagogického působení v Kolíně, poznal J. Ehma, který je oba přivedl na konci 

třicátých let ke spolupráci s časopisem Fotografický obzor, zastoupen v široké řadě galerií našich i zahraničních, množství 

výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    

    

50   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Dvojhlava Krista" .........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
velká mistrovská galerijní kresba uhlem na ručním papíře, signováno LD, nedatováno, vzadu na pomocné paspartě štítek se 

jménem Jan Zrzavý a datací 1958 - patrně z výstavy, volný list, nerámováno, mimořádně velká kresba, skvělá cenová nabídka 

50 x 32,5  

 Pochází z pozůstalosti významného fotografa a pedagoga 
    

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) 

    

    

51   Chochola Václav   (1923-2005) 

"Salvador Dalí s vejcem" .................................................................................................................................................  4 000 Kč  
originální fotografie, autorova snad nejslavnější a světově proslulá, signováno vpředu, vzadu rukou autora "Salvador Dalí s vejcem 

Paris 1969" a znovu jeho podpis, 38,5 x 28,5 (43 x 33)  

 Pochází z pozůstalosti významného fotografa a pedagoga 
    

Chochola Václav  fotograf, výtvarný publicista, narozen v Praze, navštěvoval fotografickou třídu Grafické školy 

na Smíchově, člen UB, ČFVU, věnoval se také sportu, hudbě atd., začal fotografováním sportovního dění, postupně 

rozšiřoval své působení do divadelního prostředí, byl externím fotografem ND a Divadla Větrník v Praze, portrétoval 

osobnosti, přátelil se a spolupracoval s výtvarníky J. Kolářem, K. Lhotákem, F. Hudečkem, psal recenze, úvahy a články 

o umění, velké množství výstav (Slovník Chagall) 

(30.1.1923 Praha-27.8. 2005 Praha) 

    

    

52   nesignováno    

"Svatý Josef s Ježíškem" a "Svatá Anna s malou Marií" ................................................................................  2 000 Kč  
dva komorní oleje na pevných plechových destičkách, párové malby z 19. století, nerámováno, rozměr každého obrázku 16,5 x 12,5 

Přiložena 2 OSVĚDČENÍ PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU O PRODEJI A VÝVOZU  
    

    

    

53   nesignováno    

"Život ve starém městě" ...................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na dřevěné desce, malováno podle slavného SPITZWEGA, vyžaduje drobné restaurování, kolem roku 1910 

32 x 25 (38,5 x 31,5)  
    

    

    

54   Šimotová Adriena   (1926-) 

"Tvář" ...................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, PD signováno, datováno 1997, číslováno 39/130, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 61,5 x 52,5 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů 
    

Šimotová Adriena  malířka, grafička, kreslířka, ilustrátorka, sklářská výtvarnice, narozena v Praze, studovala u profesora 

J. Švába na Officina Pragensis, u profesora Z. Balaše na Státní grafické škole v Praze a u profesora J. Kaplického na VŠUP 

tamtéž, věnuje se malbě, kresbě, figurálním kolážím a objektům, pro světovou výstavu Expo 58 vytvořila spolu 

s F. Burantem a V. Kopeckým třídílnou mozaiku Dětství - Jinošství - Dospělý věk, zastoupena v řadě galerií u nás 

i v zahraničí, velmi široký výčet výstav a literatury o umělkyni (Slovník Chagall) 
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55   Lindovský Jiří   (1948-) 

"Dělení" ...................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, PD signováno, datováno 2010, číslováno 16/160, volný list, nerámováno, krásný 

sbírkový kus, velmi dobrý stav, 70 x 50  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů 
    

Lindovský Jiří  grafik, kreslíř, narozen v Mankovicích, studoval v ateliéru grafiky u profesora L. Čepeláka na AVU v 

Praze, působil jako pedagog na katedře malby na VŠVU v Bratislavě, dále jako vedoucí pedagogického ateliéru Grafika I. 

na AVU v Praze, řada výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    

    

56   Nešleha Pavel   (1937-2003) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, PD signováno, datováno 2001, číslováno 49/110, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 70 x 50 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Nešleha Pavel  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval u Z. Baláše a K. Tondla na Vyšší výtvarné škole v Praze a užitou 

malbu se speciálním zaměřením na textilní umění u profesora A. Fišárka na VŠUP v Praze, od roku 1990 docent a vedoucí 

ateliéru malby, 1991 jmenován vysokoškolským profesorem, člen skupiny Zaostalí, zastoupen v Národní galerii Praha 

a v řadě dalších galerií doma i v zahraničí, množství výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    

    

57   Kokolia Vladimír   (1956-) 

"Bez názvu" ........................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 1999, číslováno 25/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 58 x 42 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů 
    

Kokolia Vladimír  malíř, kreslíř, grafik, narozen v Brně, 1975-1981 studoval na AVU v Praze u profesora Smetany, 1991-

1994 studijně pobýval v San Francisku, na Královské umělecké škole ve Stockholmu a v New Yorku, od 1993 docent 

experimentální grafiky na AVU v Praze, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, GHMP, Městského muzea v Brně, 

Oblastní galerie Liberec a v řadě dalších, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

58   Kubíček Jan   (1927-) 

"Rozdělené kruhy, Dvě dimenze" ................................................................................................................................  4 000 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 1992-1996, číslováno 21/75, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 62 x 44,5 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů 
    

Kubíček Jan  malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, narozen v Kolíně, studoval na VŠUP v Praze u profesora Nováka, člen 

skupiny Křižovatka a SČUG Hollar, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

59   Nepraš Karel   (1932-2002) 

"Výroční list Klubu přátel Nové skupiny za rok 1992" .....................................................................................  1 500 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, signováno, datováno 1992, číslováno 14/110, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 44 x 56 (pasparta 53 x 73)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od au torů 
    

Nepraš Karel  sochař, kreslíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval sochařství na AVU v Praze u profesora J. Laudy, 

od 1991 profesor na AVU v Praze, člen Umělecké besedy, zastoupen ve sbírkách NG v Praze, GHMP, Českého muzea 

výtvarných umění v Praze, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Ostravě, MG v Brně a v řadě dalších u nás i v zahraničí, 

velký výčet výstav i literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    

    

60   Mainer Martin   (1959-) 

"Barevná kompozice" .......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2005, číslováno 27/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 49,5 x 35 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Mainer Martin  malíř, narozen v Havířově, studoval na VŠUP v Praze a u profesora A. Paderlíka na AVU tamtéž, pracuje 

s fotografiemi i podle fotografií, ztotožňuje se s reprodukcí, do níž doplňuje další motivy, maluje přírodní motivy i eroticky 

laděné kresby a malby, řada výstav (Slovník Chagall) 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 61-80 

 

61   Chlupáč Miloslav   (1920-) 

"Dívčí akt" .............................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, signováno, datováno 1995, číslováno 40/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 58 x 41,5 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Chlupáč Miloslav  sochař, malíř, výtvarný teoretik, narozen v Benešově u Prahy, v letech 1941-1942 studoval UNPRUM 

v Praze u profesora K. Štipla, pak byl totálně nasazen, ve studiích pokračoval 1945-1948 na VŠUP Praha u profesora 

J. Wagnera, řada výstav a realizací (Slovník Chagall) 

    

    

62   Jankovič Josef   (1937-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2002, číslováno 20/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 70 x 50 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů 
    

Jankovič Josef  světově proslulý slovenský umělec, studoval na VŠVU v Bratislavě u profesora J. Kostky, v letech 1967-

1969 absolvoval několik stipendií, byl hostujícím profesorem na Vysoké škole užitého umění ve Vídni, v letech 1990-1994 

byl rektorem VŠVU v Bratislavě, velký výčet výstav, zastoupen v mnoha galeriích doma i v zahraničí, včetně SNG 

v Bratislavě a Národní galerie v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

63   Janíček James   (1935-) 

"Božská komedie" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 1993, číslováno 11/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 64,5 x 48 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Janíček James  grafik, narozen v Chathamu, Ontario, Kanada, studoval na Art School of the Society of Arts and Graphics 

Detroit, dále na AVU v Praze u profesorů Vladimíra Pukla, Vladimíra Sychry, Vladimíra Silovského, 1996 vedoucí 

grafického ateliéru na Fakultě výtvarného umění ČUT v Brně, věnuje se volné a užité grafice, knižní tvorbě a ilustraci, 

známkové tvorbě (Slovník Chagall) 

    

    

64   Hodonský František   (1945-) 

"Krajina" ................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 1998, číslováno 14/80, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 48 x 58 (pasparta 53 x 73)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Hodonský František  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u profesora Jiroudka, od roku 1990 sám profesorem na AVU 

v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav 

(Slovník Chagall) 

    

    

65   Sýkora Zdeněk   (1920-) 

"Kompozice" ......................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 1996, nečíslováno, nerámováno, volně vloženo do pomocné 

sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 44 x 44 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Sýkora Zdeněk  malíř, grafik, sochař, pedagog, narozen v Lounech, studoval u C. Boudy, F. Kovárny, K. Lidického, 

M. Salcmanna a V. Denksteina na PedF UK v Praze, představitel avantgardního umění a konstruktivismu, průkopník 

počítačového umění, pracoval v cyklech, zabývá se bibliofiliemi, zakládající člen skupiny Křižovatka, Nová skupina, UVU 

a Umělecké besedy, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze, množství výstav (Slovník Chagall) 

    

    

66   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Katedrála" ...........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský galerijní tříbarevný - černý, stříbrný a šedý grafický list, signováno, datováno 2007, číslováno 25/100, 

nerámováno, volně vloženo do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 71 x 50 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
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Špaňhel Jakub  malíř, narozen v Karviné, studoval na SUPŠ v Ostravě, dále v ateliéru vizuální komunikace u J. Davida 

a ateliéru intermediální tvorby u M. Knížáka na AVU v Praze, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

67   Zeithammel Jindřich   (1949-) 

"Abstrakce" ...........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, signováno, nedatováno, číslováno 27/35, nerámováno, volně vloženo do pomocné 

sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 50 x 40 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Zeithammel Jindřich  sochař, grafik, pedagog, narozen v Teplicích, studoval sochařsko-kamenickou školu v Hořicích 

a sochařství u profesora N. Krického na Staatliche Kunstakademie v Düsseldorfu, do roku 1990 působil v exilu, 1992-

2005 působil jako profesor sochařství na AVU v Praze, zastoupen v řadě německých i našich galerií, řada výstav  

(Slovník Chagall) 

    

    

68   Zippe Stanislav   (1943-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 1997, číslováno 54/120, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 50 x 70 (pasparta 53 x 73)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Zippe Stanislav  malíř, tvůrce instalací, kinetických projektů, narozen v Hořicích v Podkrkonoších, studoval střední 

průmyslovou školu sochařskou v Hořicích, patří k předním představitelům kinetického umění, zastoupen ve sbírkách 

ČMVU a GHMP v Praze, MG v Brně, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, MU v Olomouci, Dresden Bank a jinde, řada 

výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    

    

69   Chlupáč Miloslav   (1920-) 

"Hlava - Výroční list Klubu přátel Nové skupiny za rok 1995" ....................................................................  1 500 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, signováno, datováno 1995, číslováno 34/45, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 64,5 x 48,5 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Chlupáč Miloslav  sochař, malíř, výtvarný teoretik, narozen v Benešově u Prahy, v letech 1941-1942 studoval UNPRUM 

v Praze u profesora K. Štipla, pak byl totálně nasazen, ve studiích pokračoval 1945-1948 na VŠUP Praha u profesora 

J. Wagnera, řada výstav a realizací (Slovník Chagall) 

    

    

70   Chatrný Dalibor   (1925-) 

"Rotace" ..................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, signováno, datováno 1992, číslováno 22/65, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 42 x 59 (pasparta 53 x 73)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od au torů 
    

Chatrný Dalibor  malíř, grafik, tvůrce objektů, konceptuální umělec, narozen v Brně, studoval na pedagogické Fakultě 

UK v Praze u M. Salcmana a C. Boudy, ČVUT a AVU v Praze u V. Silovského, více jak třicet let pracoval jako pedagog 

mj. na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, na AVU Praha, JAMU v Brně, mimořádně silné zastoupení v galeriích, 

včetně Národní galerie v Praze, kolem sta výstav doslova po celém světě (široký text ve Slovníku Chagall) 

    

    

71   Hodonský František   (1945-) 

"Kvetoucí vody" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2004, číslováno 13/50, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 30 x 42 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Hodonský František  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u profesora Jiroudka, od roku 1990 sám profesorem na AVU 

v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav 

(Slovník Chagall) 

    

    

72   Hodonský František   (1945-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2001, číslováno 26/60, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 60 x 42 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
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73   Dlouhý Bedřich   (1932-) 

"Doma" ....................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, signováno, datováno 2001, číslováno 8/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 40 x 49,5 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo  od autorů 
    

Dlouhý Bedřich  malíř, grafik, narozen v Plzni, studia na AVU v Praze u M. Holého a K. Součka, v roce 1954 zakládající 

člen Skupiny Šmidrové, v roce 1956 absolvoval půlroční stipendijní pobyt ve Francii, který byl spojen s udělením hlavní 

ceny na Bienále mladých umělců v Paříži (Slovník Chagall) 

    

    

74   Haruda Karel   (1925-) 

"V plameni hudby" ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, uprostřed dole název, PD dedikace, signatura a datace 1997, autorský tisk, 

nerámováno, volně vloženo do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 70 x 50 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Haruda Karel  malíř, narozen v Pelhřimově, studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně, později na AVU 

u profesora Rady, působil v ND v Praze a ve Státním divadle v Ostravě jako malíř v oboru scénografie, později jako 

průmyslový výtvarník v Ostravě, velmi časté jsou v jeho tvorbě hudební motivy, svými díly je zastoupen ve sbírkách 

ve Francii, Švédsku, SRN, Švýcarsku, Itálii, Kanadě, USA, Rakousku, Řecku i v řadě galerií u nás (Slovník Chagall) 

    

    

75   Hampl Josef   (1932-) 

"No Name" .............................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2002, číslováno 26/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 63 x 48,5 (pasparta 73 x 53)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů 
    

Hampl Josef  malíř, grafik, tvůrce objektů, narozen v Praze, studoval na Škole dekorativních umění v Praze v ateliéru 

profesora J. Masáka, 1967 nastoupil jako brusič litografických kamenů na AVU, časem se stal odborným asistentem 

v ateliéru profesora Čepeláka, v grafice začínal dřevořezem a variantami strukturální grafiky, později se věnoval klasickým 

hlubotiskovým technikám (Slovník Chagall) 

    

    

76   Matoušek František   (1967-) 

"Petr" .......................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2004, číslováno 28/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 48 x 62 (pasparta 53 x 73)  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a dalších významných skupin), získáno převážně přímo od autorů  
    

Matoušek František  malíř, grafik, narozen v Boskovicích, studoval u J. Lindovského a J. Davida na AVU v Praze, již 

v době studií vystavoval s generačním sdružením Luxsus, vedle malby se zabývá i drháním džínsů a lepením skleněných 

korálků (Slovník Chagall) 

    

    

77   Alt Franz   (1821-1914) 

"Z Vídně"................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, datováno 1893, vynikající originální práce vynikajícího rakouského malíře a kreslíře, který 

se proslavil právě svými akvarely Vídně, skvělá nabídka, ve výřezu 27 x 18,5 (45 x 35)  
    

Alt Franz  rakouský malíř, uváděn ve světových katalozích 

    

    

78   Šíma Josef st.   (1859-1929) 

"Z okolí Luhačovic" ...........................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno v obraze i na paspartě, datováno 9.9.1920, skvělá práce otce slavného Josefa Šímy 

mladšího, přiložena ukázka prací Josefa Šímy v SALONU č, 5, ročník 8 z roku 1928, umělecká adjustace v paspartě pod sklem , 

ve výřezu 26 x 36 (48 x 60)  

 Původně z majetku rodiny Josefa Šímy 

    

    

79   Šíma Josef st.   (1859-1929) 

"Z Luhačovic" ......................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, datováno 1921, skvělá práce otce slavného Josefa Šímy mladšího, přiložena ukázka prací 

Josefa Šímy v SALONU č, 5, ročník 8 z roku 1928, umělecká adjustace v paspartě pod sklem, ve výřezu 26 x 37 (32 x 43)  

 Původně z majetku rodiny Josefa Šímy 
    

Šíma Josef st.  malíř, pedagog, narozen v Praze, studoval na pražské technice ve škole architektury, profesor kreslení 
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na vyšší dívčí škole v Praze, od roku 1904 na st. prům. škol v Brně (Toman) 

    

    

80   Šíma Josef   (1891-1971) 

"Portrét bratra Jiřího" ...............................................................................................................................................  199 000 Kč  
mistrovská galerijní barevná křída a pastel na kartonu, signováno monogramem JŠ, nedatováno, obraz je publikován spolu 

s autoportrétem Josefa Šímy v katalogu ART CONSULTING, aukce 7.10.2012 s odhadní cenou do 300 000 Kč, katalog 

k nahlédnutí, 40 x 29 (68,5x 52,5). Adjustace byla dělána pro výstavu "Portréty Josefa Šímy" v listopadu 1965 v Galerii Jaroslava 

Krále v Brně. K obrazu je posudek PhDr. Jaromíra Zeminy ze dne 14.9.2012  

 Původně z majetku rodiny Josefa Šímy 

    

 

 

    

 

 

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 81-100 

 

81   Benda Břetislav   (1897-1983) 

Plastika "Dívčí půlakt s vavřínovým věnečkem" ..................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní komorní originální patinovaná pálená sochařská hlína, signováno na pravé ruce, nedatováno, skvělá práce 

významného sochaře, výška 21cm, šířka 15cm  
    

Benda Břetislav  sochař, narozen v Lišnicích u Milevska, studoval na AVU v Praze u J.V. Myslbeka a J. Štursy, byl 

členem SVU Mánes (Slovník Chagall) 

  

   

    

82  Luxusní sloup na květiny dvojdílný - vlastní sloup a nádoba ...............................................................  16 000 Kč  
keramika glazovaná, povrch temně modrý, zdobený zlatem, nádoba glazovaná vně i uvnitř, značeno vtlačovanou značkou 

SARREGUEMINES, dále vtlačeno FRANCE a číslo, vrcholné ARTDEKO, Francie, Sársko, kolem roku 1925, velmi dobrý stav, 

výška sloupu 77cm, jeho základna 28 x 28cm, celková výška i s nádobou na květiny 104cm, průměr nádoby 35cm  

 Vysoce reprezentativní ojedinělý kus 

 

    

    

83   Drtikol František   (1883-1961) 

"Tanec dívčích aktů" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
fotografie, kontaktní kopie zhotovená z původního originálu (skleněné desky), slavná Drtikolova fotografie, vzadu text a věnování: 

"Vojtovi věnuje Gabčan", luxusní provedení i stav, 23,5 x 29,5  

 Pochází z pozůstalosti významného fotografa a pedagoga 
    

Drtikol František  světově proslulý český fotograf první poloviny 20. století, znám je i jako malíř, v roce 1935 prodal svůj 

fotoateliér a začal se plně věnovat malování, jeho práce jsou v Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně, 

Muzeu v Benátkách nad Jizerou, Národním muzeu či Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ve výčtu v Lexiconu jsou 

další galerie v městech Chicago, Paříž, Kolín nad Rýnem, New York, Rochester, Houston, San Francisco, Vídeň, 

Amsterdam, Tokyo (Slovník Chagall) 

  

   

    

84   Velký reprezentativní snídaňový servis ............................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán zdobený pestrou ornamentální a figurální malbou, doplněno bohatým zlacením, značeno tištěnou značkou Stará Role - H. Weidl 

junior, první polovina minulého století, drobné oklepy, celkem 47 ks, ke konvicím a cukřenkám neschází víčka 

 

 V SESTAVĚ: 

 

ROZMĚRY:  

 2 konvice/ čaj, káva 

2 mléčenky/ velká, malá  

2 cukřenky/ velká, malá 

6x šálek s pošálkem/ čaj 

6x šálek s pošálkem/ káva 

3 tácy/ kruhový, oválný, 

obdélníkový 

6x talířek dezertní 

6x stojánek na vajíčka  

1 dóza na máslo 

1 slánka  

 

konvice čajová v= 19cm, kávová v= 17cm  

mléčenka velká v= 14cm, malá v= 9,5cm 

cukřenka velká v= 10cm, prům=11cm, malá v= 8cm, prům=9cm 

šapo čajové v= šálku 6cm, podšálek prům=14cm 

šapo mocca v= šálku 5cm, podšálek prům=10,5cm 

tác kruhový s oušky, průměr 27cm, s uchy 29 cm 

tác oválný s uchy, délka 46cm 

tác obdélníkový, 32 x 14,5cm 

stojánek na vajíčka v= 6,5cm 

dóza na máslo v= 7cm 

slánka v= 4cm 
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85  LUXUSNÍ PRACOVNA ARTDEKO ..............................................................................................................  99 000 Kč  
dýha z makassarského ebenu, zakázková práce z dvacátých let minulého století. Pracovní stůl má krásně zpracovanou i zadní 

stranu, je možné postavit ho volně do prostoru. Stolek vyžaduje restaurování, ostatní části sestavy jsou v dobrém stavu 

SESTAVA /výška x šířka x hloubka [cm]:  

knihovna /185 x 183 x 50 

psací stůl /131 x 65 x 80 

skleník, plná spodní část /80,5 x 149 x 55 

prosklená horní část /105 x 125,5 x 38,5 

stolek /výška 77,5 cm, průměr horní desky 96 cm  
 

Pracovnu získali současní majitelé od původní majitelky - dcery Václava Bojanovského, ředitele Cyrilometodějské záložny, 

zadavatele zakázky, který se přátelil s manželi Tugendhatovými. Jde o práci brněnské firmy, která se podílela na interiérovém 

vybavení Vily Tugendhat, čemuž by odpovídalo i použití luxusní dýhy z makassarského ebenu. Autorství či zhotovitele zakázky se 

nám prozatím nepodařilo potvrdit. 
 

PRECIZNOST ZPRACOVÁNÍ I KLADENÍ A KVALITA DÝHY POUKAZUJÍ NA VÝJIMEČNOST ZAKÁZKY  
 

V aukci nabízeno na základě fotografií, z prostorových důvodů není možno instalovat v místě konání aukce a předaukční  

prohlídky. 

    

     

86  Váza s uchem a motýlem ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
siderolit (keramika), značeno JM Czechoslowakia a číslem 1203, patrně práce kolem roku 1918-1919, unikátní sbírkový 

a muzeální kus, výrobek manufaktury, kterou založil Johann Maresch v Ústí nad Labem, výborný stav, naprosto mimořádná 

nabídka, výška 29cm, šířka 15cm  

    

    

87   Sudek Josef, Linhart Lubomír, Holan Vladimír, Seifert Jar.    

Kniha "Josef Sudek, Fotografie" .................................................................................................................................  2 500 Kč  
s úvodní studií Lubomíra Linharta, básněmi Vladimíra Holana a Jaroslava Seiferta a fotografií Josefa Ehma, v grafické úpravě 

Františka Tichého vydalo k autorovým šedesátinám Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, N.P. Praha 1956, kniha 

obsahuje 232 reprodukcí Sudkových fotografií s názvy a rozměry negativů, 24,5 x 17,5  
    

Sudek Josef (1896-1976) 

fotograf, narozen v Kolíně, vyučil se knihařem, fotografovat začal před 1. světovou válkou, po válce získal stipendium 

ČKFA v Praze a studoval fotografii u K. Nováka na Státní grafické škole v Praze, zastoupen v řadě galerií u nás 

i v zahraničí včetně NG Praha, velké množství výstav, knihy, portfolia, kalendáře, široký výčet literatury o umělci  

(Slovník Chagall) 
 

Linhart Lubomír (1906-1980) 

český filmový kritik, historik a teoretik, profesor AMU a KU v Praze, autor statí, studií, monografií  

(Malá čs. encyklopedie) 
 

Holan Vladimír (1905-1980) 

český básník a překladatel, jeho rozsáhlá tvorba reagovala na soudobé společenské a národní konflikty z konce třicátých let 

i začátku fašismu a okupace (Malá čs. encyklopedie) 
 

Seifert Jaroslav (1901-1986) 

český básník, působil jako redaktor v novinách i časopisech, patřil k zakládajícím členům Devětsilu, národní umělec, 

v roce 1984 se stal nositelem Nobelovy ceny (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

88   Nástěnný závěsný věšáček na klíče .....................................................................................................................  2 500 Kč  
mosaz, zdobeno dvouhlavou ruskou orlicí, kolem roku 1850, výška 17cm, šířka 12,5cm  

    

     

89  Korbel ................................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
sklo čiré, fasetované, v centrální části zdobené pískovaným motivem pivovaru ve Skalici, víčko sklo broušené do faset v cínové 

montáži, cín plasticky zdobený hlavou ženy s čelenkou a stylizovaným rostlinným dekorem, Čechy, konec 19. století, výška 21cm  

    

    

90   Štětec na oprašování archivních vinných lahví, vysouvací ......................................................................  1 500 Kč  
kombinace mosazi a zvířecích štětin, tělo zdobené drobným precizním geometrickým rytím, druhá polovina 19. století, lze použít 

rovněž při otevírání korkových zátek, nepostradatelné pro vinotéky, délka 24cm  

    

    

91   monogramista KL    

Plastika "Dívčí akt s květinovým věncem ve vlasech" ..........................................................................................  900 Kč  
    

    

92   Velký reprezentativní stolní figurální globus .................................................................................................  9 900 Kč  
kombinace papíru a kovu, samotný globus je posazen na zádech klečícího muže - Atlase, značeno ERDGLOBUS, NEUER 

ALLGEMEINER VERLAG G.m.b.H. KARTHOGR. INSTITUT BERLIN W.57, Druck v. Meisenbach Riffarth &(...přelepeno), 

počátek minulého století 

výška 65cm  
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93   Homeopatická přenosná lékárna .........................................................................................................................  1 500 Kč  
umístěná v dřevěné etuji intarzované dřevem a cínem, uvnitř nápis HOMÖOPATHISCHE CENTRAL - APOTHEKE Dr. Wilmar 

Schwabe Leipzig, v sestavě: 14 větších číslovaných lahviček a 28 menších, všechny jsou plné a opatřeny papírovými štítky s čísly, 

všechny uzávěry korkové, přiložen seznam obsahů všech lahviček, patrně 19. století 

výška 10cm, délka 18cm, hloubka 12cm  

    

     

94  Homeopatická přenosná lékárna v pevné krabici ............................................................................................  900 Kč  
s plátěným povrchem a ozdobnými zlacenými nápisy a dekorem, nápis HOMÖOPATHISCHE CENTRAL APOTHEKE - DR 

WILIMAR SCHWABE LEIPZIG, uvnitř 12 číslovaných lahviček a 1 nečíslovaná, z toho 4 plné, zbývající prázdné, patrně ještě 

19. století, unikát, výška 10cm, šířka 18cm, hloubka 7,5cm  

    

     

95  Souprava pivní ..............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo fialové, matované, na džbánu zdobené v horní polovině třemi masivními vypouklými stříbrnými pásy, na sklenicích pásy 

dvěma, u všech kusů na horním i spodním okraji stříbrná linka, Čechy, první polovina minulého století 

V SESTAVĚ: džbán a šest sklenic, výška džbánu 28cm, sklenic 16cm  

    

     

96  Zarážky na knihy .........................................................................................................................................................  3 100 Kč  
řezba ve dřevě jemně barevně tónovaná, jedna zarážka ve tvaru sedícího muže s knihou na klíně a ptáčkem, druhá ve tvaru sedícího 

muže v klobouku a lahví v ruce, první polovina minulého století, výška 20cm  

    

      

97 Mísa s orientálními figurálními motivy ...............................................................................................................  2 500 Kč  
kamenina bohatě ručně malovaná, značeno ROYAL SATSUMA HAND PAINTED, průměr 26 cm  

    

     

98  Luxusní předkládací lopatka ..................................................................................................................................  3 500 Kč  
stříbro, masivní provedení, určeno na servírování zákusků a moučníků, značeno puncovní značkou platnou v ČSR od roku 1921, 

v domácnosti nepostradatelné, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 186,60g  

    

    

99 Tužka patentní ................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
obal zlato, vnitřní mechanismus obecný kov, tužka je ve velmi dobrém stavu, funkční, ve zlatě jde o velkou raritu. Přiloženo 

OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU ČR, ryzost zlata 14K - 585/1000, hmotnost 21,40g btto, délka 11,5cm  

    

    

100   Lavabo ........................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
majolika ručně malovaná, patrně Itálie, kolem roku 1700, velmi dobrý stav, skvělý sběratelský i muzeální kus, výška 17cm, délka 

41cm, hloubka 27cm  

    

    

 

 
    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 101-120 

 

101   Hofman Karel   (1906-1998) 

"V koželužně" .......................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, vzadu štítek - výstava Čína, popis na této nálepce v azbuce, dále štítek z výstavy "Výtvarná úroda" 1950 Gottwaldov, 

doba vzniku do roku 1950, signováno LD, 74,5 x 100,5 (98 x 124)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Varšava  
    

Hofman Karel  malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, 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 moravský malíř (Toman, Slovník Chagall)  

(14.9.1906 Jablůnka- 27.11.1998 Valašské Meziříčí) 

    

    

102   neurčeno    

"Gruzínské tance" ..............................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na plátně, LD signováno a datováno 1965 LD, rok pořízení 1972, nerámováno, poškozeno - plátno na jednom místě natržené 

v délce cca 4,5 cm, 72,5 x 93 

Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Bern  
 

Od téhož autora je v aukci pod pol. 228 obraz se stejnou nepřečtenou signaturou. Obraz u položky 228 má vzadu ještě strojem 

psaný štítek se jménem Přibyl a názvem Tanečnice. 
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Pro Zdeňka Přibyla (1901-1972) jako autora obou obrazů by mohla hovořit jeho prosocialistická orientace, účast ve válce 

ve Španělsku a jeho umělecká orientace na ženu, zejména v tanci 

    

    

103   Běhůnek Josef   (1931-) 

"Podvečer" .............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1993, signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 65 x 80 (77,5 x 92)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, ZÚ Budapešť  
    

Běhůnek Josef  malíř v Praze, žák prof. Sychry a Holého na AVU, www.josefbehunek.estranky.cz   

(nar. 27.12.1931 v Havřicích u Uherského Brodu) 

    

    

104   neurčeno    

"Dětský sen" ..........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na sololitu, vzadu razítko na blind rámu "RO-Erkens, Wiedemann Str. 18, 4050 Monchengladbach 3", doba vzniku do roku 

1999, signum nenalezeno, nedatováno, 79 x 122,5 (85 x 127,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  

    

    

105   Běhůnek Josef   (1931-) 

"Oranice" ...............................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1993, signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek, 65 x 80 (75 x 89,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO a ZÚ Montevideo  
    

Běhůnek Josef  malíř v Praze, žák prof. Sychry a Holého na AVU, www.josefbehunek.estranky.cz  

(nar. 27.12.1931 v Havřicích u Uherského Brodu) 

    

    

106   Turek František   (1916-2008) 

"Nový Svět" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
tempera, doba vzniku do roku 1972, signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek s názvem "Motiv od Nového světa" a razítko 

ČFVU, 49 x 80,5 (57 x 87,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Alžír  
    

Turek František  malíř, grafik, ilustrátor, kostýmní výtvarník, narozen v Praze, akt studoval ve večerních kurzech malby 

u Špillara a Kysely, dále studoval na Akademii v Praze u Beneše a Obrovského, člen SVU Mánes, Profily, Sdružení 

pražských malířů, ilustroval více než tři sta knih pro naše významná nakladatelství, zastoupen v Národní galerii v Praze 

a dalších významných galeriích, více než 50 výstav v ČR, Německu, Itálii, Francii, Rakousku, dlouhý výčet výstav 

v Lexikonu, řada cen a vyznamenání, jen výběr z literatury o tomto umělci představuje celý jednostránkový sloupec, 

uváděn v publikaci "Sdružení pražských malířů. Z malířské tvorby členů 1990-2006," Praha 2006 nebo v "Adamec 

Jaromír: Našich sedm ve Francii," Ateliér 1989 (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

107   Hofman Karel   (1906-1998) 

"Krajina v dešti" ....................................................................................................................................................................  750 Kč  
akvarel, doba vzniku do roku 1973, signováno PD, nedatováno, 44,5 x 72 (66 x 92)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Dháka  
    

Hofman Karel  malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, 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 moravský malíř (Toman, Slovník Chagall) (14.9.1906 Jablůnka- 27.11.1998 Valašské Meziříčí) 

    

    

108   Čížek Bohumil   (1913-1989) 

"Chaty"....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1967, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek, plátno na mnoha místech poškozeno - sloupaná 

malba, 73,5 x 101 (91 x 118,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Oslo, ZÚ Oslo  
    

Čížek Bohumil  malíř, grafik, pedagog, studium na ČVUT-kreslení u Blažíčka, Boudy, Pokorného, nejprve se zabýval 

figurálními motivy, později krajinomalbou, velkou část jeho tvorby tvoří grafické listy (Slovník Chagall)  

(13.2.1913 Lešany-9.9.1989 Praha) 

    

    

109   Jindra Jaromír   (1895-1984) 

"Žatecko, česání chmele" .................................................................................................................................................  6 300 Kč  
tempera, vzadu štítek galerie a rámařství Bangladéš, doba vzniku 1950, signováno a datováno PD, pod signaturou určeno místo 

Žatecko, 66,5 x 90 (81 x 105)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Stockholm  
    

Jindra Jaromír  malíř, autodidakt, krátce studia v Praze u Engelmüllera a v kurzech uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, 
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ve Vídni působil pedagogicky i na českých školách, řada výstav, zastoupen mimo jiné na vídeňské Sezessi uspořádané 

v roce 1928 v Košicích, Bratislavě a Praze, v roce 1929 měl soubornou výstavu ve Vídni (Toman, Chagall) 

    

    

110   Košťálová-Steckerová Věra   (1926-) 

"Portrét dívky" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, doba vzniku po roce 1950, do roku 1969, signováno PD, 90,5 x 70,5 (107 x 80)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Montevideo  
    

Košťálová-Steckerová Věra  malířka, pedagožka, studovala monumentální malbu u profesora E. Filly na VŠUP v Praze, 

z počátku se věnovala monumentální malbě, později však převážil zájem o portrétní malbu a krajinomalbu s motivy 

Jižních Čech, zastoupena ve sbírkách NG Praha, PNP Praha a jinde (Slovník Chagall) 

(narozena 8.2.1926 v Praze) 

    

    

111   Vejrych Rudolf   (1882-1939) 

"Na mlatu" .............................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, nedatováno, signováno PD, rok pořízení 1973, 70 x 80 (84 x 94)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Dháka  
    

Vejrych Rudolf  malíř v Praze, studia v Praze na umělecko průmyslové škole a na akademii u Pirnera, obdržel Hlávkovo 

stipendium - studoval v Paříži, po návratu žil v Kozlově, kde se umělecky scházel s Maxem Švabinským, maloval pražská 

zákoutí, krajinu a žánrové náměty, řada výstav, zastoupen v Národní galerii v Praze (Toman) 

    

    

112   Folprecht Arnošt   (1902-1977) 

"Jungmannova třída v Praze" ......................................................................................................................................  6 300 Kč  
olej-tempera na překližce, signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek s názvem "Jungmannova třída v Praze." K obrazu 

připojena jeho repodukce s názvem "Večer v pražských ulicích" -Státní spořitelna svým vkladatelům s rukou psaným připisem 

"Reprodukční právo přísluší hlavní správě státních spořitelen v Praze," 53 x 80 (71 x 97)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, ZÚ Oslo 
    

Folprecht Arnošt  malíř, grafik, původně právník, malířství studoval soukromě u Ivana Čipery, Františka Hladíka 

a Vincence Beneše, jako host se účastnil výstav SVU Mánes, vystavoval na členských výstavách SVU Purkyně, 

samostatně v Praze, Trutnově, Roudnici, Ostravě, Ústí nad Labem atd., v roce 1962 obdržel Cenu hlavního města Prahy 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

113   Hruška Jiří   (1921-) 

"Podzimní pole u Březinky"...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, vzadu na blind rámu jméno autora, adresa, název díla a datace 1956, vše zřejmě rukou autora, doba vzniku 1956 , 

nesignováno, 53 x 86,5 (70,5 x 102)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Budapešť  
    

Hruška Jiří  malíř, v letech 1940-1942 studoval na Škole umění ve Zlíně v sochařském oddělení Vincence Makovského, 

po válce studoval na AVU v Praze u Vlastimila Rady, do roku 1955 byl jeho asistentem, zastoupen v řadě galerií  včetně 

Národní galerie Praha, jeho otec Jaroslav (1890-1954), sochař, keramik, působil v letech 1921-1926 v Paříži, kde v roce 

1926 vytvořil pomník vojínů padlých v La Targette u Arrasu (Toman, Slovník Chagall, abART)  

(nar. 10.2.1921 Paříž) 

    

    

114   Běhůnek Josef   (1931-) 

"Léto na vsi" .........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, obraz byl pořízen v roce 1971, doba vzniku 1967, signováno LD, vzadu autorský štítek s datací 1967 a razítkem  

ČFVU, 60 x 80 (73 x 93)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Paříž  
    

Běhůnek Josef  malíř v Praze, žák prof. Sychry a Holého na AVU, www.josefbehunek.estranky.cz  

(nar. 27.12.1931 v Havřicích u Uherského Brodu) 

    

    

115   Ringes Vladimír   (1911-1989) 

"Krajina Ponědráž" ...........................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1953, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek s názvem a datací 1953, mírné poškození rámu, 

40 x 80 (57,5 x 97,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Sofia  
    

Ringes Vladimír  malíř, grafik, pedagog, studium na UMPRUM u Bendy a Kysely, člen JUV, SVUM, ČFVU, řada výstav 

a publikací o tomto umělci, zastoupen v galeriích v Praze, Kolíně, Zlíně, krátce působil na Střední uměleckoprůmyslové 

škole ve Zlíně, od roku 1971 na Střední průmyslové škole grafické v Praze (Toman, Slovník Chagall, abART) 

(20. 7. 1911 Praha-8.4.1989 Prha) 
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116   Krejčí Jiří   (1899-1977) 

"Dlouhý lán" .........................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na sololitu, doba vzniku 1967, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek a štítek Ústř. svazu výtv. Umělců 

41 x 100,5 (53,5 x 113)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Lima  
    

Krejčí Jiří  malíř, kreslíř, grafik, studium na UPŠ Praha, potom na AVU Praha u Maxe Švabinského, Vlaho Bukovace 

a Jakuba Obrovského, člen SVU Mánes (Toman, Lexicon of the CVA)  

(1. 12. 1899, Praha-8. 6. 1977, Chřibská, okres Děčín) 

    

    

117   Haise Václav   (1903-1990) 

"Pivoňky" ...............................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na překližce, doba vzniku do roku 1990, signováno PD, nedatováno, pořízeno v roce 1993, 80,5 x 60 (92 x 71)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO a ZÚ Montevideo  
    

Haise Václav  malíř, studia na AVU v Praze ve speciálce Švabinského, dva roky pomáhal A. Wenigovi při malbě dekorací 

ve Vinohradském divadle, většinu svých výstav prezentoval ve Špálově galerii, řada prací tohoto malíře byla 

reprodukována na pohlednicích, v malbě květinových zátiší patřil mezi nejlepší vůbec, hlavním námětem jeho prací byla 

Šumava a Jižní Čechy (Toman, Slovník Chagall) 

(26.9.1903 Buk Prachatice-2.3.1990 Praha) 

    

    

118   Černý Jaroslav   (1904-1984) 

"Podzim v polích" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, doba vzniku 1961, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 50 x 100 (66 x 116)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, ZÚ Ankara  
    

Černý Jaroslav  narozen v Boleveci, zemřel v Černošicích, studoval na Akademii v Praze, vystavoval na významných 

Zlínských salonech 

    

    

119   Püschel Ludvík   (1905-) 

"Podzimní motiv IV" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno LD, nedatováno, jméno autora uvedeno vzadu na blind rámu, rok pořízení 1966, rám mírně poškozen 

53 x 74 (72 x 93)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Püschel Ludvík  také Pueschel a Ludwig, malíř krajiny, květin a zátiší, studium na akademii v Praze u Franze Tieleho, 

člen a po emigraci Maxe Kopfa poslední jednatel spolku Prager Sezession rozpuštěného v květnu 1939, výstavy v Brně, 

Zlíně, Vídni, Benátkách, jeden z nejlepších pražských německých malířů meziválečného období, po válce žil v ústraní 

v Praze, 1948-1949 člen SVU Mánes, v šedesátých letech dospěl v malířském projevu k abstrakci, autorovu Abstraktní 

kompozici (1964) zakoupila dva roky po jeho smrti NG (abART, Toman, Mgr. Ivo Habán: Fenomén německo-českého 

výtvarného umění 20. století, doktorská disertační práce, MU Brno 2012)  

(nar. 1.5.1905 v Praze) 

    

    

120   Ringes Vladimír   (1911-1989) 

"Smržov" ................................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek, 60 x 100 (82 x 122)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Athény, ZÚ Athény  
    

Ringes Vladimír  malíř, grafik, pedagog, studium na UMPRUM u Bendy a Kysely, člen JUV, SVUM, ČFVU, řada výstav 

a publikací o tomto umělci, zastoupen v galeriích v Praze, Kolíně, Zlíně, krátce působil na Střední uměleckoprůmyslové 

škole ve Zlíně, od roku 1971 na Střední průmyslové škole grafické v Praze (Toman, Slovník Chagall, abART) 

(20. 7. 1911 Praha-8.4.1989 Prha) 

    

    

 

 

 
 

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 121-140 

 

121   Volf František   (1897-1983) 

"Sádek pod sněhem" ..........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na lepence, doba vzniku 1956, signováno a datováno LD, vzadu autorské razítko, 23 x 32 (37 x 45,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Berlín  
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122   Volf František   (1897-1983) 

"Cesta na Vyšebrodsku" ..................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na lepence, doba vzniku 1953, signováno a datováno LD, vzadu autorské razítko, ve výřezu 20 x 39 (47 x 63,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Berlín  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

    

    

123   Dvořák František    

"Praha".................................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1969, signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek, na jednom místě protženo 

100 x 150 (119 x 169)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění GK Milano  

    

    

124   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Rokytnice" ..............................................................................................................................................................................  500 Kč  
kresba a akvarel, doba vzniku 1952, signováno a datováno PD, vzadu autorské razítko, rámováno, nezaskleno 

ve výřezu 17 x 28,5 (33,5 x 45,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Bejrút  
    

Melichar Jan Bohuslav  malíř, grafik, soukromá studia u V. Beneše a W. Nowaka, pracoval jako grafik 

v Archeologickém ústavu ČSAV, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall) (11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

125   Schlindenbuch Rudolf Herbert   (1877-) 

"Pleso" ........................................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevný lept, doba vzniku 1921, v desce LD značeno monogramem RS, v okraji LD značeno autorským razítkem RS s číslem 

a datací, v okraji PD signováno tužkou, ušpiněno i v tisku, ve výřezu 22,5 x 32 (31 x 40,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Ankara  
    

Schlindenbuch Rudolf Herbert  malíř, grafik německé národnosti, studium na akademii v Praze u Augusta Brömse 

a Franze Thiele, v Oblastní galerii v Liberci zastoupen několika grafikami s pracovními motivy (Toman, abART)  

(nar. 2.11.1877 Písek-1950, někde uváděn rok úmrtí 1934) 

    

    

126   neurčeno    

"Vysoká" ....................................................................................................................................................................................  130 Kč  
kvaš, vzadu "Le massif de Vysoka - Lac Straské - 1964", doba vzniku 1964, signováno PD, vzadu místo a datace, štítek bez jména 

autora, ušpiněno pod sklem - lze vyčistit, ve výřezu 22 x 30 (35 x 43)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Paříž  

    

    

127   Kučera Alois   (1905-1962) 

"Vrby u potoka" .....................................................................................................................................................................  750 Kč  
olej na sololitu, doba vzniku do roku 1962, signováno PD, 21 x 27,5 (33 x 39,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Ankara  
    

Kučera Alois  český malíř, narodil se v Litovli, žil a tvořil v Olomouci, studium na UPŠ Praha u prof. V. H. Brunnera, 

v letech 1947 - 1962 docentem na katedře výtvarné výchovy, byl členem Sdružení moravskoslezských výtvarníků, Skupiny 

olomouckých výtvarníků, Bloku moravských umělců v Brně, řada výstav, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální 

umění ve sbírkách GVUO v Ostravě, vyšel z impresionismu, reprezentoval kvalitní české krajinářské školy  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

128   Kilian Josef   (1918-1999) 

"Jihočeská vesnice Klenovice" .........................................................................................................................................  650 Kč  
olej na kartonu, doba vzniku 1960 (1966 ?), signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek s názvem, 24,5 x 29,5 (36 x 41,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, ZÚ Budapešť  
    

Kilian Josef  malíř, kreslíř, studoval Mistrovskou školu bytové kultury v Praze a na UMPRUM v Praze u profesora 

Strnadela, věnoval se krajinomalbě a kresbě, zasloužilý umělec (Slovník Chagall, abART)  

(22.12.1918 Soběslav-18.12.1999 Mladá Boleslav) 

    

    

129   Šimon Pavel   (1920-1958) 

"Stavba nového mostu" .......................................................................................................................................................  130 Kč  
litografie, doba vzniku pravděpodobně z let 1949-1951, signováno tužkou PD, LD číslováno tužkou 17, rok pořízení 1953 
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ve výřezu 27 x 29 (35 x 38,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Vojenská mise Berlín  
 

Zřejmě stavba Švermova mostu v Praze v letech 1949-1951 na místě Eliščina mostu, vlevo je provizorní most z roku 1941. 

Souběžnou existenci původního Eliščina mostu a provizorního zachytil malíř F. Hamouz na obraze z roku 1941  

(viz 76. aukce Brno, pol. 217) 
    

Šimon Pavel  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesorů V. Pukla, T.F. Šimona a A. Pelce na AVU 

v Praze, zpočátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil výhradně na plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci 

a volnou i drobnou grafiku, účastnil se soutěží exlibris, člen SČUG Hollar, syn grafika a malíře T.F. Šimona  

(Slovník Chagall) 

    

    

130   Volf František   (1897-1983) 

"Za chalupami" .......................................................................................................................................................................  750 Kč  
akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datováno LD, vzadu autorovo razítko s názvem "Za chalupami (Čechtice)" 

ve výřezu 19,5 x 25 (46 x 51)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Vojenská mise Berlín  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

    

    

131   Silovský Vladimír   (1891-1974) 

"Zámek Žleby" .....................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
lept, doba vzniku do roku 1974, signováno PD, číslováno 18/200 LD, ušpiněná pasparta, poškozený rámek, samotný list je 

v pořádku, ve výřezu 25 x 32 (41 x 47,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Varšava, ZÚ Varšava  
    

Silovský Vladimír  malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studoval architekturu na ČVUT v Praze, dále Uměleckoprůmyslovou 

školu v Záhřebu v bývalé Jugoslávii a ve speciální škole u profesora Švabinského na AVU v Praze, kde také působil 

pedagogicky jako profesor, vedl speciální grafickou školu, v letech 1958-1960 rektor AVU, vystavoval na členských 

výstavách v Mánesu a HOLLARu, dále v Paříži, Římě, Benátkách, Varšavě, Švýcarsku, USA, množství publikací  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

132   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Ke Kampě" .............................................................................................................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, doba vzniku do roku 1989, signováno tužkou PD, číslováno 60/170 LD, nedatováno, vzadu štítek Díla, mírně 

degradovaná pasparta, ve výřezu 22 x 30 (43 x 49,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Dakar  
    

Melichar Jan Bohuslav  malíř, grafik, soukromá studia u V. Beneše a W. Nowaka, pracoval jako grafik 

v Archeologickém ústavu ČSAV, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall) (11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

133   Vaic Josef   (1884-1961) 

"Národní divadlo" .................................................................................................................................................................  500 Kč  
litografie, doba vzniku do roku 1961, tužkou signováno PD, LD tužkou autorský list a nečitelné razítko 

ve výřezu 29 x 39 (43 x 54)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Paříž  
    

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

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

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

evropských galerií, jeden z nejlepších našich i evropských grafiků (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

134   Chudomel Jaroslav   (1929-) 

"Na vsi" ......................................................................................................................................................................................  200 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1973, signováno a datováno tužkou PD, číslováno 43/73 LD, vzadu štítek Díla 

ve výřezu 31 x 43 (47,5 x 58,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění GK Katovice  

 
    

Chudomel Jaroslav  malíř, grafik, žák K. Müllera, C. Boudy a K. Lidického, dále Akademie u V. Silovského a V. Rady, 

člen skupiny Radar a SČUG Hollar a AUG Praha, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a ve všech regionálních 

galeriích, ve sbírkách v cizině v soukromí i galeriích, výstavy doslova po celém světě, alespoň namátkou: 1979 - Havana, 

1962 - Londýn, 1961 - Bayreuth, 1963 - Lublaň, 1964 - Lugano, 1963 - Paříž, 1964 - Švýcarsko - Ženeva, Hamburk, 1979 

- Sofie, Berlín, 1989 - Paříž, 1990 - Los Angeles atd. (Slovník Chagall)  

(nar. 7.2.1929 Praha) 
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135   Louženský Gustav   (1911-) 

"Devět skal" ..............................................................................................................................................................................  130 Kč  
akvarel, doba vzniku do roku 1974, signováno PD, vzadu autorský štítek Louženský Gustav, ve výřezu 21 x 40 (39,5 x 58)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Mogadišo  
    

Louženský Gustav  architekt v Hradci Králové, architekturu studoval v Praze na ČVUT (Toman)  

(nar. 31.5.1911 Hradec Králové) 

    

    

136   Volf František   (1897-1983) 

"U rybníka" ...........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na papíru, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, vzadu autorské razítko s názvem "U rybníka - Třeboňsko" a znovu 

datace, 25 x 36,5 (39 x 50)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Vojenská mise Berlín  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

    

    

137   Kilian Josef   (1918-1999) 

"Krajina u Jílového" ............................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, doba vzniku 1966, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek s názvem, 24 x 41 (35,5 x 52)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Istanbul, GK Istanbul  
    

Kilian Josef  malíř, kreslíř, studoval Mistrovskou školu bytové kultury v Praze a na UMPRUM v Praze u profesora 

Strnadela, věnoval se krajinomalbě a kresbě, zasloužilý umělec (Slovník Chagall, abART)  

(22.12.1918 Soběslav-18.12.1999 Mladá Boleslav) 

    

    

138   Holler Josef   (1903-1982) 

"Černé volavky" .....................................................................................................................................................................  130 Kč  
lept, doba vzniku do roku 1977, tužkou signováno PD, číslováno 1/10 LD, vzadu název a autor, ve výřezu 26 x 30,5 (46,5 x 48,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Holler Josef  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Českých Budějovicích, zemřel v Praze, studia na pražské škole užitého 

umění u profesora Zdeňka Navrátila, dále v Paříži na École des Beaux Arts u profesora Roberta Cami, poté opět v Praze 

na Akademii u profesora Vladimíra Silovského, v letech 1956 - 1968 pracoval v zemích Afriky jako expert Unesco 

pro využití audiovizuálních médií, 1970 - 1972 byl profesorem na výtvarné Akademii v Alžíru, ilustroval knihy pro děti 

i pro dospělé, vystavoval v Káhiře, Tunisu, Varšavě, Budapešti, Havaně, na trhu se jeho práce vyskytují ojediněle  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

139   Volf František   (1897-1983) 

"Hajanský rybníček" ............................................................................................................................................................  750 Kč  
akvarel s perokresbou, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, vzadu autorské razítko s názvem "Hajanský rybníček - 

Blatensko", ve výřezu 20 x 26 (48 x 51)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 

    

    

140   Šnábl Alfréd   (1901-) 

"Krajina" ...................................................................................................................................................................................  650 Kč  
tempera na lepence, vzadu štítek Díla se jménem autora: Jarmila Bartůňková (Šnábl), dále vzadu psáno rukou Bartůňková/Krajina , 

podpis vpředu Šnábl, v evidenci vedeno jako dílo Alfréda Šnábla, doba vzniku 1966, signováno a datováno LD, 48,5 x 70 (56 x 76)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO, ZÚ Nairobi  
    

Šnábl Alfréd  malíř, studia v Praze na Uměleckoprůmyslové škole u Frant. Kysely a Jaroslava Bendy, potom na Akademii 

výtvarných umění u Willi Nowaka Maxe Švabinského  

(nar. 27.2.1901 Domažlice) 

    

    

 

    

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 141-160 

 

141   Plicka Václav   (1916-2002) 

"Česká krajina" ...................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1973, signováno LD, nedatováno, vzadu autorský štítek, na jednom místě mírně protlačené 

plátno, ale neprotrženo, 60 x 80 (78 x 98)  
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 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Rejkjavik  
    

Plicka Václav  malíř, studoval u profesora J. Masáka ve Škole dekorativního umění v Praze, pak na reklamní škole F. 

Rottra, byl malířem městské přírody, pražských parků a sadů, zúčastňoval se Salonů pražských výtvarníků, 1964 

vystavoval v brněnském Domě pánů z Kunštátu na výstavě Básníci naivní imaginace (Slovník Chagall) 

(3. listopadu 1916 Kozomín na Kralupsku-2002) 

    

    

142   Trnka Jaroslav   (1924-1986) 

"Baltické moře" ...................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na sololitu, doba vzniku 1971, signováno a datováno PD, 42 x 115 (48 x 121)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Madrid  
    

Trnka Jaroslav  malíř, studium na AVU Praha u Vlastimila Rady a Otakara Nejedlého, zastoupen ve sbírce Vojenského 

muzea v Praze (Lexicon of the CVA) (5.10.1924 Vyškovo nad Tisou,Rusko-25.6.1986 Praha) 

    

    

143   Ringes Vladimír   (1911-1989) 

"Věže u Karlova mostu" ..................................................................................................................................................  2 300 Kč  
olej na kartonu, doba vzniku 1974, signováno a datováno PD, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, 47 x 68 (67 x 87)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Washington  
    

Ringes Vladimír  malíř, grafik, pedagog, studium na UMPRUM u Bendy a Kysely, člen JUV, SVUM, ČFVU, řada výstav 

a publikací o tomto umělci, zastoupen v galeriích v Praze, Kolíně, Zlíně, krátce působil na Střední uměleckoprůmyslové 

škole ve Zlíně, od roku 1971 na Střední průmyslové škole grafické v Praze (Toman, Slovník Chagall, abART) 

(20. 7. 1911 Praha-8.4.1989 Prha) 

    

    

144   Koutský Václav   (1907-1980) 

"Hradčany" ...........................................................................................................................................................................  2 300 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1967, signováno a datováno LD, vzadu nečitelný autorský štítek a razítko ČFVU, 36 x 92 (40,5 x 97)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Madrid  
    

Koutský Václav  malíř, studoval na AVU v Praze u Loukoty a Obrovského, po absolutoriu podnikl studijní cestu 

do Francie, v roce 1956 do Holandska, člen SVU Mánes, věnoval se figurální tvorbě, krajinomalbě i zátiší, divadelním 

scénám, množství výstav (Slovník Chagall) 

    

    

145   Krejčí Jiří   (1899-1977) 

"Rybník u lesa" ....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej, doba vzniku 1966, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek, 25,5 x 85 (37,5 x 97)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Londýn  
    

Krejčí Jiří  malíř, kreslíř, grafik, studium na UPŠ Praha, potom na AVU Praha u Maxe Švabinského, Vlaho Bukovace 

a Jakuba Obrovského, člen SVU Mánes (Toman, Lexicon of the CVA)  

(1. 12. 1899, Praha-8. 6. 1977, Chřibská, okres Děčín) 

    

    

146   Klimovičová Marička   (1927-1993) 

"Karlův most" .........................................................................................................................................................................  400 Kč  
suchá jehla, doba vzniku kolem roku 1970, signováno PD, číslováno 8/50 LD, DS název a technika, nedatováno, vzadu autorský 

štítek a razítko ČFVU, ve výřezu 58,5 x 49 (81 x 61,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Paříž  
    

Klimovičová Marička  grafička, malířka, studovala u profesora Staikova na Akademii v Sofii a u profesora Silovského 

na AVU v Praze, věnovala se malbě, keramice a ilustraci, v grafické tvorbě pracovala v technice suché jehly, litografie 

a dřevořezu, členka SČUG Hollar, vystavovala samostatně v celé Evropě, zúčastnila se více než stovky kolektivních 

výstav, zastoupena V NG Praha, GHMP v Praze, Muzej na sovremena umetnost Skopje, Národní galerii Quebec (Kanada) 

a dalších sbírkách (Slovník Chagall) 

(25.4.1927 Varna, Bulharsko - 2.7.1993 Praha) 

    

    

147   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Otava" ......................................................................................................................................................................................  750 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1981, signováno PD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, poškozený rám, 50 x 70 (64 x 84)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění GK Milano  
    

Brož Oldřich Michael  malíř, grafik, studoval soukromě u J. Pavelka a A. Bouse, potom ČVUT A VŠUP u E. Weidlicha, 

člen Sdružení pražských výtvarných umělců (Slovník Chagall) 

    

    

148   Semín Josef   (1922-) 

"Praha"....................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1975, signováno a datováno špatně čitelně LD, vzadu štítek Díla se jménem autora a razítko ČFVU 
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39 x 69 (53,5 x 83,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO, ZÚ Nairobi  
    

Semín Josef  grafik, malíř, studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou u V. Vorlíčka, člen 

ČFVU, v jeho tvorbě převažuje krajinomalba motivovaná krajinou Českého ráje, Šumavy a Příbramska, ale také náměty 

ze zahraničních cest (Slovník Chagall)  

(nar. 21.9.1922 Praha) 

    

    

149   Antušek Vladimír   (1901-1968) 

"Potok" ..........................................................................................................................................................................................  70 Kč  
kresba temperou na tónovaném papíru, doba vzniku do roku 1968, signatura nenalezena, vzadu rukou psáno jméno autora Antušek 

a název "Potok", ve výřezu 58 x 41 (75 x 57,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Bejrút  
    

Antušek Vladimír  malíř, grafik, ilustrátor, studoval na UPŠ v Praze, studijní cesty v Řecku, Jugoslávii, Itálii, Německu, 

za ilustraci získal cenu Melantricha, byl také pracovníkem výtvarného odboru ministerstva informací a osvěty v Praze, je 

zastoupen v NG Praha, uváděn v publikaci Benešovsko - Podblanicko z r. 1985 (Slovník Chagall) 

    

    

150   Kopáček Pavel   (1923-1996) 

"Podzim na Samotíně" .........................................................................................................................................................  750 Kč  
olej na kartonu, doba vzniku 1971, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek s názvem "Léto na Samotíně," datem 1971 

a razítko ČFVU, ve výřezu 23 x 63,5 (46 x 85,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Kopáček Pavel  malíř, krajinář, narodil se a žil v Novém Městě na Moravě, studoval u K. Hofmana a V. Makovského 

na Škole umění ve Zlíně a v krajinářské speciálce profesora Nejedlého na AVU v Praze, člen SČVU Jihlava, Klub 

výtvarných umělců Horácka, zasloužilý umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
 

V knize „Kraj věčných návratů“ nabízí Věra Rudolfová neformální setkání s osobnostmi kulturního života Vysočiny, které 

jako novinářka mohla poznat. Mezi nimi je i Pavel Kopáček, dále pak Anna Dvořáková, František Emler, Zdeněk Fiala, 

Věra Frömlová, Vlasta Götzingerová, Rudolf Hanych, Jindřich Hegr, Alois Chocholáč, Josef Jambor, Josef Kaprál, Arnošt 

Košík, Anna Křičková, Růžena Magniová, Vincenc Makovský, Miroslav Matoušek, František Mička, Bohuslav Pleva, 

Bohumil Puchýř, Helena Puchýřová, Ladislav Simajchl, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Jiří Šebek, Josef Špaček, Jan 

Štursa, Jiří Šťourač, Josef Vykutil, Jindřich Zezula, s mnoha z jmenovaných, ale i s dalšími malíři Vysočiny jsme se 

setkávali u obrazů ze sbírky Radovana Lukavského 

    

    

151   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Přede žněmi".......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na sololitu, doba vzniku do roku 1993, signováno LD, 69,5 x 49,5 (75,5 x 55,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Kuala Lumpur, ZÚ Kuala Lumpur  
    

Brož Oldřich Michael  malíř, grafik, studoval soukromě u J. Pavelka a A. Bouse, potom ČVUT A VŠUP u E. Weidlicha, 

člen Sdružení pražských výtvarných umělců (Slovník Chagall) 

    

    

152   Novák Jaroslav    

"Praha".......................................................................................................................................................................................  200 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1971, signováno a datováno tužkou PD, číslováno 26/80 LD, vzadu autorský štítek se jménem 

ve výřezu 32 x 72 (55,5 x 94,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění GK Katovice  

    

    

153   Smažil Antonín   (1923-) 

"Jihočeský podzim" ..............................................................................................................................................................  650 Kč  
akvarel, doba vzniku 1969, signováno LD, nedatováno, rok vzniku díla veden v evidenci, rok pořízení 1971 

ve výřezu 31,5 x 85,5 (52,5 x 107)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Londýn  
    

Smažil Antonín  pedagog, grafik, malíř, studoval u profesorů K. Svolinského na VŠUP v Praze a C. Svobody a M. 

Salcmana na PedF UK tamtéž, zabývá se malbou, kresbou a grafikou, člen Umělecké besedy slovenské, zastoupen 

ve sbírkách Galerie města Bratislavy, Muzea Vysočiny v Jihlavě a jinde (Slovník Chagall) 

(nar. 22.11.1923 V Bobrové, Žďár nad Sázavou) 

    

    

154   Šorm F.    

"Náves v Oulehlově" ..........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera, název obrazu i příjmení autora špatně čitelně vpředu, doba vzniku 1951, signováno monogramem F.Š. a datováno PD 

ve výřezu 40 x 58 (60 x 78)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Bejrút  
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155   Matoušek Ota   (1890-1977) 

"Partyzán" ...................................................................................................................................................................................  10 Kč  
dřevořez, doba vzniku 1959, tužkou signováno a datováno PD, tužkou autorský tisk LD, značeno OM v desce PD 

ve výřezu 45,5 x 38 (79 x 64)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Matoušek Ota  malíř, grafik, narozen v Plzni, studoval na Akademii v Praze u Loukoty, Bukovace a Preislera, 

za 1. světové války legionář, významný malíř Jižních Čech, zastoupen v NG Praha a v řadě dalších galerií, řada výstav 

i ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

156   Matoušek Ota   (1890-1977) 

"Barikádník"...............................................................................................................................................................................  10 Kč  
dřevořez, doba vzniku 1956, tužkou signováno a datováno PD, tužkou autorský tisk LD, značeno OM v desce PD 

ve výřezu 47,5 x 37,5 (79 x 64)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 

    

    

157   Doubek K.    

"Jihočeské město" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
dřevo-intarzie, doba vzniku do roku 1973, nesignováno, nedatováno, 45,5 x 128,5 (60,5 x 143,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Berlín  

    

    

158   Roškotová Helena   (1906-) 

"Kytice II" ..............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1993, signováno LD, nedatováno, vzadu autorský štítek s cenou 4 600 a razítko ČFVU 

78 x 45 (88 x 56)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO, ZÚ Řím  
    

Roškotová Helena  malířka, studia soukromě u Rudolfa Vejrycha, potom v Drážďanech u prof. Dietze a v Paříži na École 

de la Grande Chaumière u prof. Charles Leblanca, členka Kruhu výtvarných umělkyň, ČFVU (Lexicon of the CVA) 

(Roškotová-Piťhová Helena, nar. 21. 1. 1906, Praha) 

    

    

159   Žváček František   (1905-1976) 

"Žně" ........................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na překližce, doba vzniku do roku 1976, signováno LD, vzadu název, autor a původní cena 3 200,-, 37,5 x 70,5 (55,5 x 88)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Londýn  
    

Žváček František  malíř, studium na akademii v Praze u Jakuba Obrovského, člen UB, věnoval se krajinomalbě, od roku 

1937 vystavoval na členských výstavách Umělecké besedy v Praze, zastoupen ve sbírkách Národní galerie, Ministerstva 

školství a kultury a jinde (Toman, Slovník Chagall)  

(19.3.1905 Řimice-9.1.1976 Praha) 

    

    

160   Jindra Jaromír   (1895-1984) 

"Kytice jiřin" ........................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
tempera na lepence, doba vzniku 1968, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU 

ve výřezu 69 x 55,5 (84,5 x 70,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Nairobi  
    

Jindra Jaromír  malíř, autodidakt, krátce studia v Praze u Engelmüllera a v kurzech uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, 

ve Vídni působil pedagogicky i na českých školách, řada výstav, zastoupen mimo jiné na vídeňské Sezessi uspořádané 

v roce 1928 v Košicích, Bratislavě a Praze, v roce 1929 měl soubornou výstavu ve Vídni (Toman, Chagall) 

    

    

 

 

    

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR položky 161-180 

 

161   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Praha z Letné" ......................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, doba vzniku do roku 1970, signováno PD, číslováno 57/180 LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU 

31 x 67 (49 x 85,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Dakar  
    

Melichar Jan Bohuslav  malíř, grafik, soukromá studia u V. Beneše a W. Nowaka, pracoval jako grafik 

v Archeologickém ústavu ČSAV, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall) (11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 
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162   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"Praha z Hřebenek" .............................................................................................................................................................  750 Kč  
kresba tužka, doba vzniku 1962, signováno a datováno PD, vzadu ručně autor a název "Pohled z Hřebenek" 

ve výřezu 42 x 56 (62,5 x 74)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Alžír  
    

Gabriel Karel  malíř, grafik, pedagog, žák profesora Mako, skvělý malíř pražských motivů, v roce 1944 získal cenu 

za olej Vltava (Toman, Slovník Chagall) (10.10.1891 Turnov-1963 Praha) 
    

    

163   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"U Karlova mostu" ...............................................................................................................................................................  750 Kč  
kombinovaná technika - kresba uhlem a kvaš, doba vzniku 1961, signatura a datování LD, ve výřezu 57 x 41 (78 x 59,5) 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO, ZÚ Nairobi  
    

    

164   Holler Josef   (1903-1982) 

"Kytice" ...................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel, doba vzniku do roku 1977, nesignováno, vzadu autor a název, ve výřezu 52,5 x 35,5 (72,5 x 57,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Holler Josef  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Českých Budějovicích, zemřel v Praze, studia na pražské škole užitého 

umění u profesora Zdeňka Navrátila, dále v Paříži na École des Beaux Arts u profesora Roberta Cami, poté opět v Praze 

na Akademii u profesora Vladimíra Silovského, v letech 1956 - 1968 pracoval v zemích Afriky jako expert Unesco 

pro využití audiovizuálních médií, 1970 - 1972 byl profesorem na výtvarné Akademii v Alžíru, ilustroval knihy pro děti 

i pro dospělé, vystavoval v Káhiře, Tunisu, Varšavě, Budapešti, Havaně, na trhu se jeho práce vyskytují ojediněle  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

165   Dvořák František    

"Krajina I" .............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1993, signováno špatně čitelně PD, nedatováno, vzadu autorský štítek, mírné poškození plátna, 

75,5 x 89,5 (83 x 97,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Londýn, ZÚ Londýn  

    

    

166   Šolta Vladimír   (1924-1977) 

"Jihočeská chalupa" ..........................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1970, signováno a datováno LD, 84 x 100 (99 x 114)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO a ZÚ Addis Abeba  
    

Šolta Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, scénograf, odborný publicista, překladatel, redaktor, studia na VŠUP 

Praha u prof. E. Filly, podnikl řadu studijních cest, maloval cykly obrazů s tématikou války a bojů, řada výstav  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(25.4.1924 Plzeň-19.12.1977 Praha) 

    

    

167   Haise Václav   (1903-1990) 

"Karlův most" ......................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1990, signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek, 80,5 x 117 (85,5 x 122)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO, ZÚ Nairobi  
    

Haise Václav  malíř, studia na AVU v Praze ve speciálce Švabinského, dva roky pomáhal A. Wenigovi při malbě dekorací 

ve Vinohradském divadle, většinu svých výstav prezentoval ve Špálově galerii, řada prací tohoto malíře byla 

reprodukována na pohlednicích, v malbě květinových zátiší patřil mezi nejlepší vůbec, hlavním námětem jeho prací byla 

Šumava a Jižní Čechy (Toman, Slovník Chagall) 

(26.9.1903 Buk Prachatice-2.3.1990 Praha) 
    

    

168   Dvořák Jan    

"Česká krajina" ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1985, signováno a datováno LD, vzadu štítek Díla, 60 x 100 (73,5 x 113,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO a ZÚ Montevideo  
    

Dvořák Jan  pedagog, grafik, malíř, studium výtvarné výchovy a estetiky na PF a FF UK Praha, působí v Benešově, 

inspiraci nachází především v okolní krajině (abART, Lexicon of the CVA, www.dvorakjan.cz) 

(nar. 18.12.1942 Tábor) 
    

    

169   Holub Oldřich   (1924-) 

"Zlaté hory"...........................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
tempera na papíru, rok pořízení 1983, signováno LD, nedatováno, vzadu autorský štítek, poškozená pasparta 

ve výřezu 55 x 85 (77 x 106,5)  
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 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Alžír  
    

Holub Oldřich  malíř krajinář, také významný entomolog, od šedesátých let žije střídavě v Praze a v Chotýšanech, 

studium na Ukrajinské akademii u Prof. Ivana Kulce, v abART dlouhý výčet výstav a dokumentů o tomto umělci, v roce 

1999 byl vybrán anglickou institucí Biographical Centre Cambridge England mezi dva tisíce významných vědeckých 

a uměleckých tvůrců 20. století. Při příležitosti 85. narozenin Oldřicha Holuba byla v červnu - červenci 2009 uspořádána 

v Chotýšanech výstava jeho obrazů (nar. 5.7.1924 Praha) 

    

    

170   Blažek Zdeněk   (1904-2000) 

"Srpen na řece"....................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1971, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek, nerámováno, 65 x 115 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Helsinky  
    

Blažek Zdeněk  malíř, architekt, studoval na ČVUT architekturu a pozemní stavitelství, současně kreslení a malbu 

u profesora O. Blažíčka a plastiku u profesora H. Folkmanna, dále AVU Praha, architekturu u profesora J. Gočára, 

navštěvoval soukromou školu kreslení a malování V. Sychry v Mánesu, pořádal přednášky o umění, připravil pořad 

o moderním umění v rozhlase, v malbě se věnoval oleji, zastoupen ve veřejných sbírkách v Německu, Švýcarsku, Švédsku, 

Holandsku a jinde (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

171   neurčeno    

"Audience" .............................................................................................................................................................................  1 250 Kč  
malba na hedvábí, neznačeno, nerámováno, nezaskleno, protrženo na několika místech, 104 x 71 (108 x 75) 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Bagdád  

    

    

172   Matoušek Ota   (1890-1977) 

"Vítání RA v Českých Budějovicích" ..............................................................................................................................  10 Kč  
dřevořez, Vítání Rudé armády v Českých Budějovicích 9.5.1945, doba vzniku 1959, signováno tužkou PD, datace částečně 

pod paspartou, popisný text tužkou LD, ve výřezu 67 x 50 (105 x 82)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Matoušek Ota  malíř, grafik, narozen v Plzni, studoval na Akademii v Praze u Loukoty, Bukovace a Preislera, za první 

světové války legionář, významný malíř Jižních Čech, zastoupen v NG Praha a v řadě dalších galerií, řada výstav i ocenění 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

173   Povondrová – Müllerová Antonie   (1928-) 

"Parašutisté" ...............................................................................................................................................................................  50 Kč  
linoryt, doba vzniku do roku 1960, signováno PD v desce, nedatováno, ve výřezu 43,5 x 73,5 (74 x 103)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Povondrová Antonie  malířka, grafička, návrhářka, studovala novinovou kresbu a karikaturu na VŠUP Praha u prof. A. 

Pelce, členka Armádního výtvarného studia v Praze v letech 1954-1969, ČFVU (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(nar. 30.9.1928 Praha) 

    

    

174   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Údolí Blanice" ....................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
tempera na papíru, doba vzniku do roku 1993, signatura PD špatně čitelná, nedatováno, vzadu štítek Díla s názvem "Z údolí 

Blanice", 52 x 82 (68 x 98)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO, ZÚ Nairobi  
    

Brož Oldřich Michael  malíř, grafik, studoval soukromě u J. Pavelka a A. Bouse, potom ČVUT A VŠUP u E. Weidlicha, 

člen Sdružení pražských výtvarných umělců (Slovník Chagall) 

    

    

175   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Sušení sítí" ..............................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1967, tužkou signováno a datováno PD, číslováno 34/150 LD, vzadu autorský štítek s rozměrem 

grafiky a s názvem "Rybářské sítě", pod štítkem druhý rukou psaný název "Sušení sítí", 51 x 65 (68 x 83)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Chramosta Cyril  malíř, grafik, studoval UMPRUM V Praze a soukromě u Oldřicha Blažíčka, podnikal časté studijní 

cesty, věnoval se krajinářství, ilustroval Domácí herbář léčivých rostlin, účastnil se Zlínských salónů, samostatná výstava 

v Bruselu, národní umělec, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších galeriích, řada výstav u nás i ve světě  

(Toman, Slovník Chagall) (6.8.1908 Husinec - 3.12.1990 Praha) 

    

    

176   Kadlec Ernst    

"Kytice" ...................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1993, signováno LD, nedatováno, vzadu fragment štítku a stopa razítka ČFVU 
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80 x 58 (84 x 62)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO, ZÚ Nairobi  

    

    

177   Polášek Viktor   (1911-1989) 

"Na Vysočině" .........................................................................................................................................................................  800 Kč  
akvarel, doba vzniku 1954, signováno a datováno PD, ve výřezu 40 x 60,5 (66 x 86)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, OBO Bern, ZÚ Bern  
    

Polášek Viktor  malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, 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)  

(25.2.1911 Úsov u Mohelnice-23.1.1989 Praha) 

    

    

178   Kaler E.S. (?)    

"Válka je zoufalství" ...............................................................................................................................................................  50 Kč  
dřevořez, signatura částečně kryta paspartou, doba vzniku do roku 1960, tužkou signováno monogramem E.S. PD, název LD 

ve výřezu 39,5 x 29 (80 x 64)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 

    

    

179   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Město" ......................................................................................................................................................................................  800 Kč  
barevný lept, doba vzniku do roku 1975, signováno tužkou PD, číslováno 8/50 LD, vzadu rukou autor a název 

ve výřezu 49 x 63 (69,5 x 80)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění GK Katovice  
    

Tomanová-Matošková Emilie  ilustrátorka, grafička, malířka, studovala na Státní grafické škole u Petra Dillingera, 

na AVU v Praze u Vladimíra Pukla, členka SČUG Hollar, zastoupena ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG Hluboká 

nad Vltavou, GVU ve Zlíně a jinde (Slovník Chagall) (23.1.1933 Praha-16.3.1994 Praha) 

    

    

180   Klimovičová Marička   (1927-1993) 

"Opilý koráb" .......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
barevná komb. technika, zřejmě akvatinta a lept, doba vzniku do roku 1975, signováno tužkou PD, číslováno 18/30 LD, název 

tužkou LD, dále tužkou "barevná komb. technika", ve výřezu 57 x 46 (76 x 64)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění GK Katovice  
    

Klimovičová Marička  grafička, malířka, studovala u profesora Staikova na Akademii v Sofii a u profesora Silovského 

na AVU v Praze, věnovala se malbě, keramice a ilustraci, v grafické tvorbě pracovala v technice suché jehly, litografie 

a dřevořezu, členka SČUG Hollar, vystavovala samostatně v celé Evropě, zúčastnila se více než stovky kolektivních 

výstav, zastoupena V NG Praha, GHMP v Praze, Muzej na sovremena umetnost Skopje, Národní galerii Quebec (Kanada) 

a dalších sbírkách (Slovník Chagall) (25.4.1927 Varna, Bulharsko - 2.7.1993 Praha) 

    

    

 

    

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR položky 181-200 

 

181   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Rybolov" ...............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
lept, doba vzniku do roku 1975, signováno tužkou PD, číslováno 23/50 LD, název obrazu "Rybolov" vzadu 

ve výřezu 49 x 63 (69,5 x 80)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění GK Katovice  

    

    

182   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"Stará Praha" ..........................................................................................................................................................................  800 Kč  
kresba uhlem, doba vzniku do roku 1963, signatura PD, v paspartě stopy od vlhkosti, ve výřezu 42 x 56 (63 x 75)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO, ZÚ Nairobi  
    

Gabriel Karel  malíř, grafik, pedagog, žák profesora Mako, skvělý malíř pražských motivů, v roce 1944 získal cenu 

za olej Vltava (Toman, Slovník Chagall) (10.10.1891 Turnov-1963 Praha) 

    

    

183   Doležal František   (1910-1989) 

"Podvečer u Častolovic" ..................................................................................................................................................  1 900 Kč  
tempera na lepence, do roku 1956, signováno a datováno PD, vzadu jméno autora a info o obraze, ve výřezu 27,5 x 67 (51,5 x 89,5)  
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 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Istanbul, GK Istanbul  
    

Doležal František  malíř, grafik, výtvarný teoretik, soukromě studoval u Antonína Hudečka, Karla Gabriela a Františka 

Tichého, své kresby uveřejňoval v časopisech Trn, Tvorba, Haló-noviny, byl jedním ze zakladatelů Galerie Vincence 

Kramáře v Praze – Dejvicích a jejím komisařem, zastoupen v NG Praha, GHMP, Památníku národního písemnictví Praha 

a v řadě dalších (Toman, Slovník Chagall)  

(28.7.1910 Kostelec n/Orlicí-19.7.1989 Praha) 

    

    

184   Pryl Emanuel   (1896-1980) 

"Náměstí v Rožmberku" ..................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na plátně, doba vzniku polovina 20. století, pořízeno v roce 1993, signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek 

50,5 x 66 (62 x 77)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, ZÚ Budapešť  
    

Pryl Emanuel  malíř, grafik, legionář, studia na UMPRUM v Praze u profesorů Dítěte, Maška a Hofbauera 

a na Ukrajinské akademii, byl důstojníkem čs. armády, během 1. světové války legionářem, během 2. světové války byl 

vězněn, po roce 1945 se věnoval krajinomalbě, motivy čerpal hlavně z Prahy a z české krajiny (Slovník Chagall)  

(také Prüll, 27.10.1896 Praha- 28.2.1980 Praha) 

    

    

185   Stránský    

"Přístav" .................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
pastel, doba vzniku 1974, signováno a datováno PD, vzadu název "Přístav - Drvenik", poškozený rám 

ve výřezu 39 x 56,5 (62 x 79)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Diplomatický servis  

    

    

186   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Dítě" ..............................................................................................................................................................................................  50 Kč  
litografie, doba vzniku do roku 1967, signováno tužkou LD, výřez 34 x 22 (73 x 57)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Vojenská mise Berlín  
    

Tomanová-Matošková Emilie  ilustrátorka, grafička, malířka, studovala na Státní grafické škole u Petra Dillingera, 

na AVU v Praze u Vladimíra Pukla, členka SČUG Hollar, zastoupena ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG Hluboká 

nad Vltavou, GVU ve Zlíně a jinde (Slovník Chagall)  

(23.1.1933 Praha-16.3.1994 Praha) 

    

    

187   Kučera    

"Krajina s rybníkem" ..........................................................................................................................................................  400 Kč  
kvaš, doba vzniku 1949, signováno PD, dat 29.8.1949, vzadu rukou psaný název "Řeka Loučná", chybí zasklení  

37,5 x 24 (49 x 39)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 

    

    

188   Junek Václav   (1913-1976) 

"Veverka" ...............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera na papíru, doba vzniku do roku 1957, signováno PD, nedatováno, ve výřezu 18,5 x 30 (40 x 50)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Junek Václav  malíř, grafik, ilustrátor, na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval 

u profesora J. Bendy, dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského z existenčních důvodů se zaměřil hlavně 

na novinovou a časopiseckou ilustraci, oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou  

(Toman, Slovník Chagall) (16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha) 

    

    

189   Junek Václav   (1913-1976) 

"Tygřík" ..................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
pastel, doba vzniku do roku 1965, signováno PD, chybí zasklení, ušpiněná pasparta i obrázek, ve výřezu 26 x 36 (46,5 x 54,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Varšava  

    

    

190   Pernica Vojtěch   (1886-1977) 

"Podhůří" ...............................................................................................................................................................................  2 250 Kč  
olej, doba vzniku do roku 1977, signováno vzadu rukou, loupe se malba, 30 x 44 (37 x 51)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Londýn, ZÚ Londýn  
    

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

ve Slezsku v Kyjovicích (Toman, Slovník Chagall)  

(26.1.1886 Lovčice-7.7.1977 Brno ) 
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191   Pernica Vojtěch   (1886-1977) 

"Krajina s potokem" .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na sololitu, doba vzniku 1950, signováno a datováno PD, 30 x 44 (35 x 50)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Londýn  

    

    

192   Luňák Z.    

"Trojský zámek" ....................................................................................................................................................................  650 Kč  
tempera na papíru, doba vzniku do roku 1993, signatura LD, pod signaturou název objektu, roztrženo, 29 x 43 (34 x 48)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO, ZÚ Athény  

    

    

193   Mayer J.    

"Klášter Emauzy" ..................................................................................................................................................................  250 Kč  
lept, signováno tužkou PD, značeno vodoznakem, skvrny od vlhkosti, ve výřezu 23 x 28,5 (37,5 x 46)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Varšava  

    

    

194   Fiala Zdeněk   (1917-2004) 

"Václavky" ................................................................................................................................................................................  650 Kč  
olej na sololitu, doba vzniku do roku 1985, signováno PD, vzadu jméno, název obrazu a částka 2 500,-, 28 x 37 (37 x 46)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Washington  
    

Fiala Zdeněk  malíř, krajinář a portrétista, narozen v Praze, na konci života žil ve Sněžném, syn malíře Josefa Fialy, 

studoval na pražské AVU, žák Nechleby a Loukoty, tvůrčí pozornost věnoval především Vysočině, souborné výstavy 

v Poličce, Hlinsku, Pardubicích a Zlíně, zastoupen v galerii Městského muzea Svratka (Toman, Slovník Chagall, 

http://www.galerie-vysocina.com, Umělci Svratecka - http://web.svratka.cz) 

 

V knize „Kraj věčných návratů“ nabízí Věra Rudolfová neformální setkání s osobnostmi kulturního života Vysočiny, které 

jako novinářka mohla poznat. Mezi nimi je i Zdeněk Fiala, dále pak Anna Dvořáková, František Emler, Věra Frömlová, 

Vlasta Götzingerová, Rudolf Hanych, Jindřich Hegr, Alois Chocholáč, Josef Jambor, Josef Kaprál, Pavel Kopáček, Arnošt 

Košík, Anna Křičková, Růžena Magniová, Vincenc Makovský, Miroslav Matoušek, František Mička, Bohuslav Pleva, 

Bohumil Puchýř, Helena Puchýřová, Ladislav Simajchl, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Jiří Šebek, Josef Špaček, Jan 

Štursa, Jiří Šťourač, Josef Vykutil, Jindřich Zezula, s některými z jmenovaných, ale i s dalšími malíři Vysočiny jsme se 

setkávali u obrazů ze sbírky Radovana Lukavského 

    

    

195   Čechová Matilda   (1908-1995) 

"Tance" .......................................................................................................................................................................................  150 Kč  
dřevořez, doba vzniku 1949, signováno tužkou PD, ruční otisk II- 12/25, datování a název LD, ve výřezu 31 x 45 (52 x 65)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Teherán  
    

Čechová Matilda  slovenská malířka a grafička,studium na učitelském ústavu v Martině, Škole uměleckých řemesel u Ľ. 

Fully, M. Galandy a F. Malého, SVŠT v Bratislavě u M. Schurmanna, G. Mallého a J. Mudrocha, v letech 1947- 1948 

na akademii v Římě u N. Maccariho, podnikla studijní cesty do Itálie, bývalého Sovětského Svazu a bývalé Jugoslávie, 

členka SČUG Hollar (Lexicon of the CVA)  

(21. 3. 1908 Čičmany - 1. 11. 1995 Bratislava) 

    

    

196   Dzubák J.    

"Veselice"................................................................................................................................................................................  3 750 Kč  
olej na kartonu, doba vzniku 1957, signováno a datováno PD, 35,5 x 51 (45 x 60)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Diplomatický servis  

    

    

197   Blažek Zdeněk   (1904-2000) 

"Vlčí máky" ...........................................................................................................................................................................  2 250 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1971, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek s názvem "Zahradní máky" a razítko ČFVU 

80 x 60 (95 x 75)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Bern  
    

Blažek Zdeněk  malíř, architekt, studoval na ČVUT architekturu a pozemní stavitelství, současně kreslení a malbu 

u profesora O. Blažíčka a plastiku u profesora H. Folkmanna, dále AVU Praha, architekturu u profesora J. Gočára, 

navštěvoval soukromou školu kreslení a malování V. Sychry v Mánesu, pořádal přednášky o umění, připravil pořad 

o moderním umění v rozhlase, v malbě se věnoval oleji, zastoupen ve veřejných sbírkách v Německu, Švýcarsku, Švédsku, 

Holandsku a jinde (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

198   Čermáková Alena   (1926-) 

"Nevěsta z Polomky" .........................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej-tempera na sololitu, vzadu název "Nevěsta z Polomky s hvozdíkem", doba vzniku 1978, signováno a datováno LH, vzadu štítek 
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Díla a razítko ČFVU, 70 x 50 (85,5 x 65,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Čermáková Alena  malířka, grafička, studia na Akademii v Praze v ateliéru monumentální malby u profesora Obrovského 

a Mináře, figuralistka, maluje také krajinu, později zátiší, její téměř výhradní technikou je olejová malba (Slovník Chagall) 

    

    

199   Haise Václav   (1903-1990) 

"Pivoňky" ...............................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na plátně, na jednom místě odloupnutá malba, doba vzniku kolem roku 1970, rok pořízení 1974, signováno PD, vzadu 

autorský štítek s razítkem ČFVU, 92 x 60 (97 x 65)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Haise Václav  malíř, studia na AVU v Praze ve speciálce Švabinského, dva roky pomáhal A. Wenigovi při malbě dekorací 

ve Vinohradském divadle, většinu svých výstav prezentoval ve Špálově galerii, řada prací tohoto malíře byla 

reprodukována na pohlednicích, v malbě květinových zátiší patřil mezi nejlepší vůbec, hlavním námětem jeho prací byla 

Šumava a Jižní Čechy (Toman, Slovník Chagall) 

(26.9.1903 Buk Prachatice-2.3.1990 Praha) 

    

    

200   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Letní den" ...............................................................................................................................................................................  650 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, nesignováno, nedatováno, vzadu štítek galerie a rámařství z Kuala Lumpur 

59 x 79 (65 x 85)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Kuala Lumpur, ZÚ Kuala Lumpur  
    

Brož Oldřich Michael  malíř, grafik, studoval soukromě u J. Pavelka a A. Bouse, potom ČVUT A VŠUP u E. Weidlicha, 

člen Sdružení pražských výtvarných umělců (Slovník Chagall) 

    

    

 
    

  

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR položky 201-220 

 

201   Kesl Miloš   (1901-1992) 

"Krajina u Davle"..................................................................................................................................................................  400 Kč  
akvarel, natržený obrázek, ušpiněná pasparta, doba vzniku 1951, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek  

ve výřezu 57 x 46 (90,5 x 76,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, OBO Jakarta  
    

Kesl Miloš  malíř, grafik, pedagog, narozen v Praze, studoval ve speciální škole všeobecného školního kreslení na 

UMPRUM v Praze a v grafické speciálce V.H. Brunnera, ve své tvorbě se věnoval především volné grafice, od 1940 

vystavoval se SVU Myslbek v Praze, kde žil (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

202   Turek Václav   (1924-1988) 

"Po žních"...............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, vzadu autorovou rukou jméno a název díla, 45 x 65 (61 x 79)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Istanbul, GK Istanbul  
    

Turek Václav  sochař, malíř, ilustrátor, studium na AVU u Vlastimila Rady, věnoval se figurální a portrétní malbě, 

krajinomalbě, samostatně vystavoval např. 1962 v pražské Nové síni (Slovník Chagall)  

(2.7.1924 Šahy,Levice-29.1.1988) 

    

    

203   Mácha Jan   (1926-1984) 

"Jarní podvečer" ....................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1976, signováno a datováno tužkou PD, číslováno 35/110 LD, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU 

ve výřezu 42,5 x 69 (68 x 92)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO a ZÚ Montevideo  
    

Mácha Jan  grafik, malíř, ilustrátor, publicista, pražská akademie u Silovského, náměty čerpal i ze zahraničních cest, 

především však maloval Prahu a její zákoutí, neobvyklé jsou záběry Prahy v noci, vytvořil litografie inspirované 

průmyslovou aglomerací Ostravska i Kladenska, desítky výstav doma i v zahraničí (Slovník Chagall, www.janmacha.cz) 

(16.9.1926 Rožnov pod Radhoštěm -7.11.1984 Praha) 

    

    

204   Besperát František    

"Krajina nad řekou" ...............................................................................................................................................................  50 Kč  
olej na kartonu, signováno Besperáto PD, rok pořízení 1959, protrženo na několika místech, malba se odlupuje po celé ploše, pěkný 

rám, který vyžaduje restaurování, 52 x 62 (71,5 x 80,5)  
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 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Londýn  
    

Besperát František  Prvděpodobně tvořil pod jménem Francesco Pablo dé BESPERÁTO 

    

    

205   Jelínek František Antonín   (1890-1977) 

"Ovocný sad" ........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, vzadu na plátně rukou psaný název "Zahrada" a znovu jméno autora, doba vzniku do roku 1977, signováno LD, 

vzadu autorský štítek a evidenční štítek NG, 51 x 67 (64 x 81)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Istanbul, GK Istanbul  
    

Jelínek František Antonín  malíř, žák pražské akademie u Bukovace, Roubalíka a Schwaigera, měl velkou zálibu 

ve starých holandských malířích, maloval stylem starých mistrů, měl velmi blízko k mnichovské škole, výborný malíř 

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

(8.3.1890 Praha-26.2.1977 Kochánov) 

    

    

206   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"U Budějovic" .......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na sololitu, doba vzniku do roku 1993, signováno PD, vzadu štítek Díla, 50 x 70 (65,5 x 86)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, ZÚ Budapešť  
    

Brož Oldřich Michael  malíř, grafik, studoval soukromě u J. Pavelka a A. Bouse, potom ČVUT A VŠUP u E. Weidlicha, 

člen Sdružení pražských výtvarných umělců (Slovník Chagall) 

    

    

207   Weirauch Emil   (1909-1976) 

"Zátiší s jarními květy" ....................................................................................................................................................  1 900 Kč  
tempera na kartonu, vzadu rukou psaný název, malířská technika a jméno autora, doba vzniku do roku 1976, signováno PD, 

nedatováno, ve výřezu 63,5 x 46,5 (87 x 67)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, ZÚ Budapešť  
    

Weirauch Emil  malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců 

Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města 

Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde (Slovník Chagall)  

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno) 

    

    

208   Junek Václav   (1913-1976) 

"Tygříci" .................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
pastel, doba vzniku do roku 1957, signováno PD, ve výřezu 26 x 35,5 (46,5 x 54,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Montevideo  
    

Junek Václav  malíř, grafik, ilustrátor, na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval 

u profesora J. Bendy, dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského z existenčních důvodů se zaměřil hlavně 

na novinovou a časopiseckou ilustraci, oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou  

(Toman, Slovník Chagall) (16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha) 

    

    

209   Majer Antonín   (1882-1963) 

"Zimní radovánky" ...............................................................................................................................................................  150 Kč  
barevná litografie, doba vzniku před pol.20.stol., signováno tužkou PD, značeno monogramem A.M. v desce PD, samotná grafika 

24 x 37 (44 x 56)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění GK Zurich  
    

Majer Antonín  malíř, grafik, studia u profesorů Brožíka, Schwaigera a Hynaise na AVU v Praze, věnoval se malbě, 

kresbě a ilustraci, velký vliv na jeho práci měl Munch, byl jedním ze zakládajících členů spolku Hollar, s nímž vystavoval 

u nás i v zahraničí, vydal cyklus pohlednic, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

210   Kratochvíl Vilém   (1904-1960) 

"Mostecko" ............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1954, signatura a název LD, vzadu rukou psaný text - jméno autora, název díla a datace 

41 x 69,5 (58 x 83)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Managua (Nicaragua)  
    

Kratochvíl Vilém  malíř, studoval soukromě u profesora G. Galdina v Benátkách a na Akademii v Římě, vystavoval na 

spolkových výstavách v Benátkách a na Salonu Bragagera v Římě, později žil a působil v Praze, kde se účastnil 

kolektivních výstav a pražských salonů (Slovník Chagall) 

(3.4.1904 San Giorgio di Nogaro,Udine,Itálie-27.1.1960 ) 
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211   Holler Josef   (1903-1982) 

"Šohajové" ................................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, doba vzniku 1976, signováno PD, ve výřezu 24 x 27 (41,5 x 42)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Holler Josef  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Českých Budějovicích, zemřel v Praze, studia na pražské škole užitého 

umění u profesora Zdeňka Navrátila, dále v Paříži na École des Beaux Arts u profesora Roberta Cami, poté opět v Praze 

na Akademii u profesora Vladimíra Silovského, v letech 1956 - 1968 pracoval v zemích Afriky jako expert Unesco 

pro využití audiovizuálních médií, 1970 - 1972 byl profesorem na výtvarné Akademii v Alžíru, ilustroval knihy pro děti 

i pro dospělé, vystavoval v Káhiře, Tunisu, Varšavě, Budapešti, Havaně, na trhu se jeho práce vyskytují ojediněle  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

212   Volf František   (1897-1983) 

"Studie slunečnice" ...............................................................................................................................................................  250 Kč  
akvarel a perokresba, doba vzniku 1956, údajně signováno - signatura nenalezena, vzadu autorské razítko s informacemi o obraze, 

včetně datace a osobní razítko s adresou, ve výřezu 15 x 10 (31 x 25)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Berlín  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

    

    

213   Vacek    

"Cesta na Horní Polubny" ..............................................................................................................................................  1 000 Kč  
kresba tužkou, doba vzniku do roku 1959, signum nenalezeno, vzadu napsáno jméno autora, chybí zasklení, 43 x 55 (46 x 57)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Londýn  

    

    

214   neurčeno    

"Portrét dítěte" ....................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na překližce, signatura nenalezena, značné poškození malby, 40 x 30 (52 x 42)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Diplomatický servis  

    

    

215   Wiesnerová-Matějčková Kamila   (1911-2001) 

"Za vsí" .......................................................................................................................................................................................  650 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1953, PD signováno K.Matějčková.W, vzadu autorské štítky, velké poškození plátna i rámu 

45 x 60 (58,5 x 74,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Bejrút  
    

Wiesnerová-Matějčková Kamila  malířka, studovala soukromě u profesorů Jambora a Alexyho v Bratislavě 

a na Akademii výtvarných umění, Praha u prof. Otakara Nejedlého, členka ČFVU, působila v Roztokách u Prahy  

(Toman, Slovník Chagall)  

(22.11.1911 Lužice u Hodonína-2001) 

    

    

216   Koutský Václav   (1907-1980) 

"Malostranský motiv" ......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1968, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, hodně uvolněné, rozpadá se 

rám i blindrám, 147 x 118 (148 x 120)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Koutský Václav  malíř, studoval na AVU v Praze u Loukoty a Obrovského, po absolutoriu podnikl studijní cestu 

do Francie, v roce 1956 do Holandska, člen SVU Mánes, věnoval se figurální tvorbě, krajinomalbě i zátiší, divadelním 

scénám, množství výstav (Slovník Chagall) 

    

    

217   Petrovan Bedřich   (1906-1986) 

"Přehrada" ............................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, vzadu na rámu rukou: přehrada /Petrov/1 300,-, protržená pasparta 

ve výřezu 39,5 x 63 (73 x 94)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Londýn  
    

Petrovan Bedřich  grafik, malíř, výtvarník, fotograf, pedagog, ilustrátor, studium na pražské akademii u Willi Nowaka 

a Jakuba Obrovského, od roku 1939 trvale působil v Brně, byl členem SVUM Aleš a Bloku výtvarných umělců 

moravskoslezských v Brně, zastoupen i ve sbírkách Národní galerie Praha (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, abART) 

(nar. 30. 12. 1908 Krakovec, okr. Prostějov-24.2.1986 Brno) 

    

    

OBSAH 



 
KATALOG 82. AUKCE – BRNO – 2. 6. 2013 

 

 

_ 41 _    

 

218   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Jihočeský rybník" ................................................................................................................................................................  400 Kč  
tempera na papíru, doba vzniku pořízeno v roce 1993, signováno LD, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, 49,5 x 69,5 (66 x 86)  

Původní umístění OBO, ZÚ Řím  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Brož Oldřich Michael  malíř, grafik, studoval soukromě u J. Pavelka a A. Bouse, potom ČVUT A VŠUP u E. Weidlicha, 

člen Sdružení pražských výtvarných umělců (Slovník Chagall) 

    

    

219   Čížek Bohumil   (1913-1989) 

"Šumavská vesnice" ...........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej, doba vzniku 1968, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek, razítko ČFVU Praha, 48 x 89 (65 x 105)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Londýn  
    

Čížek Bohumil  malíř, grafik, pedagog, studium na ČVUT-kreslení u Blažíčka, Boudy, Pokorného, nejprve se zabýval 

figurálními motivy, později krajinomalbou, velkou část jeho tvorby tvoří grafické listy (Slovník Chagall)  

(13.2.1913 Lešany-9.9.1989 Praha) 

    

    

220   Matějovská - Fišárková Božena   (1903-) 

"Kytice" ...................................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1963, signováno PH, nedatováno, jméno autora i na rámu, 85 x 68 (100 x 82,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Nairobi  
    

Matějovská - Fišárková Božena  malířka, narozena v Praze, absolventka Akademie v Praze u Vratislava Nechleby, 

členka SVU Mánes, věnovala se krajinomalbě, tvorbě figurálních kompozic a zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

 

 

 

    

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR položky 221-240 

 
    

221   Šimková-Elgrová Milena   (1898-1977) 

"Polička na Vysočině" .........................................................................................................................................................  650 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1956, signováno LD, nedatováno, vzadu špatně čitelný štítek - datace 1956, plátno poškozeno 

na několika místech, poškozený rám, 65 x 81 (82 x 99)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, OBO Jakarta, ZÚ Jakarta  
    

Šimková-Elgrová Milena  malířka, studovala na UMPRUM v Praze a krajinomalbu u A. Kalvody, vystavovala s KVU 

Aleš v Brně (Toman, Slovník Chagall)  

(10.11.1898 Hradec Králové-4.10.1977 Brno) 

    

    

222   Šrůtek Václav Alois   (1912-2006) 

"Krajina ve Světlé" ............................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na kartonu, signováno PD, nedatováno, 65 x 84,5 (87 x 107,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Jakarta  
    

Šrůtek Václav Alois  malíř krajinář, grafik, narozen v Praze, studoval profesuru kreslení u profesora O. Blažíčka a C. 

Boudy na VŠAPS ČVUT Praha a na přírodovědecké fakultě UK tamtéž, působil jako středoškolský profesor kreslení, 

zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav, zasloužilý umělec (Slovník Chagall) 

    

    

223   Mácha Jan   (1926-1984) 

"Václavské náměstí" .............................................................................................................................................................  380 Kč  
litografie, doba vzniku 1963, signováno a datováno tužkou PD, číslováno 3/60, vzadu štítek Díla, litografie posunutá v paspartě, 

nutno readjustovat. Zachycen pohled od muzea přes sochu Sv. Václava na koni, nalevo Dům módy, vpravo dům potravin 

s reklamou na MALCAO, doprava se stáčejí tramvajové koleje k hlavnímu nádraží. Kolejová doprava po délce Václavského 

náměstí byla v provozu v letech 1884–1980. Ve výřezu 50 x 70 (76 x 96) 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Vientiane, ZÚ Bangkok  
    

Mácha Jan  grafik, malíř, ilustrátor, publicista, pražská akademie u Silovského, náměty čerpal i ze zahraničních cest, 

především však maloval Prahu a její zákoutí, neobvyklé jsou záběry Prahy v noci, vytvořil litografie inspirované 

průmyslovou aglomerací Ostravska i Kladenska, desítky výstav doma i v zahraničí (Slovník Chagall, www.janmacha.cz) 

(16.9.1926 Rožnov pod Radhoštěm -7.11.1984 Praha) 
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224   neurčeno    

"Revoluční motiv" ..............................................................................................................................................................  4 400 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1973, nejpozději 1975, signatura a datace LD, 90 x 121 (95 x 124)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Bagdád  

    

    

225   Stretti Mario   (1910-1960) 

"K. Gottwald" .........................................................................................................................................................................  630 Kč  
kresba křídou na plátně, doba vzniku pravděpodobně 1929, signováno LD, pod signaturou text "V. sjezd KSČ", vzadu autorský 

štítek, 130,5 x 97 (132 x 99)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Stretti Mario  malíř, kreslíř, grafik, studoval na AVU v Praze u profesorů V. Nechleby a T.F. Šimona, člen skupiny 

Hollar, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

226   Čáp Stanislav   (1928-) 

"Slunečnice" ..........................................................................................................................................................................  2 300 Kč  
olej-tempera na plátně, doba vzniku 1972, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek, 110,5 x 81 (126 x 96)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Washington  
    

Čáp Stanislav  malíř (nar. 14.2.1928 Praha) 

    

    

227   Blažek Zdeněk   (1904-2000) 

"Třeboňské rybníky" ........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1971, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, plátno poškrábáno 

65 x 115 (79,5 x 129)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Chartúm  
    

Blažek Zdeněk  malíř, architekt, studoval na ČVUT architekturu a pozemní stavitelství, současně kreslení a malbu 

u profesora O. Blažíčka a plastiku u profesora H. Folkmanna, dále AVU Praha, architekturu u profesora J. Gočára, 

navštěvoval soukromou školu kreslení a malování V. Sychry v Mánesu, pořádal přednášky o umění, připravil pořad 

o moderním umění v rozhlase, v malbě se věnoval oleji, zastoupen ve veřejných sbírkách v Německu, Švýcarsku, Švédsku, 

Holandsku a jinde (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

228   neurčeno    

"Gruzínské tanečnice" ......................................................................................................................................................  4 400 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1964, signováno a datováno LD, rok pořízení 1969, vzadu je strojem psaný štítek se jménem Přibyl 

a názvem Tanečnice, 80 x 100 (103 x 123,5) 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Paříž  
 

Od téhož autora je v aukci pod pol. 102 obraz se stejnou nepřečtenou signaturou.  
 

Pro Zdeňka Přibyla (1901-1972) jako autora obou obrazů by mohla hovořit jeho prosocialistická orientace, účast ve válce 

ve Španělsku a jeho umělecká orientace na ženu, zejména v tanci 

    

    

229   Dvořák František    

"Žně" ........................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej, doba vzniku do roku 1993signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek, rám je špatně přetřený, 51 x 103 (71 x 123,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění FMZO, GK Karáčí  

    

    

230   Čermáková Alena   (1926-) 

"Plody lesa" ...........................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej-tempera na sololitu, doba vzniku 1973, signováno a datováno PH, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 75 x 114 (90 x 128)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Madrid  
    

Čermáková Alena  malířka, grafička, studia na Akademii v Praze v ateliéru monumentální malby u profesora Obrovského 

a Mináře, figuralistka, maluje také krajinu, později zátiší, její téměř výhradní technikou je olejová malba (Slovník Chagall) 

    

    

231   Štěpán Josef    

"Z Východních rovin" .......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na sololitu, doba vzniku do roku 1974, signováno vpravo v jedné třetině, vzadu autorský štítek, 56 x 121 (84,5 x 151)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Madrid  
    

    

232   Bahner Hermann   (1867-1938) 

"Krajina s kravami" .......................................................................................................................................................  10 000 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1911, signováno a datováno LD, poškození plátna na několika místech - protženo a protlačeno 
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91 x 125 (111,5 x 146)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Londýn  
    

Bahner Hermann  studoval na akademii v Düsseldorfu, podnikl studijní cesty do Holandska a Belgie v letech 1888-1889, 

v roce 1910 pobýval ve Středomoří, jeho práce jsou zastoupeny v muzeu v Langen  

(9.6.1867 Kaiserswerth, Düsseldorf-5.7.1938 Langen/Hessen) 

    

    

233   Staněk    

"Karlův most" ......................................................................................................................................................................  6 300 Kč  
olej na plátně, doba vzniku do roku 1959, signováno LD, nedatováno, poškozeno plátno - protlačeno a částečně protrženo 

103 x 152,5 (106 x 157)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Londýn  

    

    

234   Bránský Ludvík (Ĺudovít)   (1918-1959) 

"Vápeč" ...................................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, pořízeno v roce 1968, doba vzniku 1957, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek s názvem 

93 x 124 (109,5 x 142,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Bránský Ludvík  malíř, narozen v Bošáci, studoval na Vysokej škole technickém v Bratislavě v oddělení kresby a malby, 

jeho profesory byli G. Mally, J. Mudroch, J. Kostka, M. Schormann, těžištěm jeho práce byla krajinomalba, významná 

byla i jeho pedagogická činnost (Slovník Chagall) 

    

    

235   Volf František   (1897-1983) 

"Jablůňky pod sněhem" ......................................................................................................................................................  250 Kč  
kresba tuší a akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, vzadu autorské razítko s názvem, pasparta mírně ušpiněná  

ve výřezu 13,5 x 19,5 (32,5 x 37)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Berlín  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

    

    

236   Kortus František   (?-?) 

"Léto na Šumavě" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na sololitu, doba vzniku do roku 1974, signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek s názvem "Loňské léto na Šumavě" 

a razítko ČFVU, 44 x 122 (58 x 136)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Washington  

    

    

237   Mácha Jan   (1926-1984) 

"Karlův most večer" .............................................................................................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, vzadu název "Pohádkový letní večer", doba vzniku 1969, signováno a datováno, číslováno 77/140 LD, vzadu 

štítek Díla s razítkem ČFVU, ve výřezu 33,5 x 73 (58 x 97)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Kuala Lumpur, ZÚ Kuala Lumpur  
    

Mácha Jan  grafik, malíř, ilustrátor, publicista, pražská akademie u Silovského, náměty čerpal i ze zahraničních cest, 

především však maloval Prahu a její zákoutí, neobvyklé jsou záběry Prahy v noci, vytvořil litografie inspirované 

průmyslovou aglomerací Ostravska i Kladenska, desítky výstav doma i v zahraničí (Slovník Chagall, www.janmacha.cz) 

(16.9.1926 Rožnov pod Radhoštěm -7.11.1984 Praha) 

    

    

238   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Z Jindřichohradecka" .......................................................................................................................................................  650 Kč  
tempera na papíru, doba vzniku do roku 1982, nesignováno , nedatováno, vzadu štítek Díla s razítkem ČFVU 

54 x 82,5 (71 x 101,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Montevideo  
    

Brož Oldřich Michael  malíř, grafik, studoval soukromě u J. Pavelka a A. Bouse, potom ČVUT A VŠUP u E. Weidlicha, 

člen Sdružení pražských výtvarných umělců (Slovník Chagall) 

    

    

239   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Plotování" ............................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
kresba tuší, akvarel, tempera, doba vzniku 1964, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek, autorské razítko a razítko ČFVU, 

64 x 85 (73,5 x 93,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
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Chramosta Cyril  malíř, grafik, studoval UMPRUM V Praze a soukromě u Oldřicha Blažíčka, podnikal časté studijní 

cesty, věnoval se krajinářství, ilustroval Domácí herbář léčivých rostlin, účastnil se Zlínských salónů, samostatná výstava 

v Bruselu, národní umělec, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších galeriích, řada výstav u nás i ve světě  

(Toman, Slovník Chagall) 

(6.8.1908 Husinec - 3.12.1990 Praha) 

    

    

240   Dvořák Jan    

"Vysočina" .............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, doba vzniku 1986, signováno a datováno PD, vzadu štítek Díla s datem 25.8.1986 a razítko ČFVU 

ve výřezu 56,5 x 97 (76 x 115)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Montevideo, ZÚ Montevideo  
    

Dvořák Jan  pedagog, grafik, malíř, studium výtvarné výchovy a estetiky na PF a FF UK Praha, působí v Benešově, 

inspiraci nachází především v okolní krajině (abART, Lexicon of the CVA, www.dvorakjan.cz) 

(nar. 18.12.1942 Tábor) 

    

    

 

    

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR položky 241-260 

 
 

241   Kotas Jaroslav   (1909-1981) 

"Vltavské údolí" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, poškozená malba, doba vzniku do roku 1981, poškozená signatura PD, na blind rámu rukou psaný název a jméno 

autora, 51 x 65 (72 x 86)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Jakarta  
    

Kotas Jaroslav  malíř, kreslíř, grafik, narozen ve Skaličce u Tišnova, studoval u profesora Z. Kratochvíla a F. Kysely 

na UMPRUM v Praze a výtvarnou výchovu u profesora C. Boudy a K. Lidického na PedF UK v Praze, byl převážně 

malířem krajinářem, v jeho tvorbě je zastoupena i portrétní tvorba a zátiší, zastoupen ve všech krajských galeriích 

i v Národní Galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

242   Uzunov Dečko   (1899-1986) 

"Portrét dívky" ....................................................................................................................................................................  6 300 Kč  
olej na plátně, uvolněné plátno, nutno znovu napnout, doba vzniku do roku 1939, signováno PD, vzadu autorský štítek v azbuce 

a evidenční štítek NG (EO 997), 75 x 66 (87,5 x 77,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Ankara, v letech 1939-1946 depozit NG Praha  
    

Uzunov Dečko  bulharský malíř, studoval na mnichovské akademii u prof. Karla von Maara, studium skončil v roce 1924 

u prof. Štefana Ivanova v Sofii, byl profesorem a rektorem Umělecké akademie v Sofii, ředitelem Bulharské národní 

galerie, předsedou Svazu bulharských umělců, členem Evropské akademie pro vědu, umění a literaturu, Mezinárodní 

organizací UNESCO byl vyhlášen osobností roku 1999  

(22. února 1899 Kazanlak – 26. dubna 1986) 

    

    

243   Kotvald Ferdinand   (1898-1980) 

"Kytice jiřin" ........................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej-tempera, doba vzniku 1966, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, ve výřezu 40 x 28 (64 x 47,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Varšava, ZÚ Varšava  
    

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

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

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

    

    

244   Novotný M.    

"Zima" ........................................................................................................................................................................................  250 Kč  
intarzie na dřevě, doba vzniku do roku 1974, signováno, vzadu název díla a jméno autora, 40,5 x 51,5 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Alžír  

    

    

245   Doubek    

"Jaro" ..........................................................................................................................................................................................  380 Kč  
intarzovaná deska, doba vzniku do roku 1974,, 34 x 47 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Mogadišo  
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246   Konečný Viktor   (1931-) 

"Náměstí" ...............................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
řezba ve dřevě, doba vzniku 1971, signováno a datováno PD, 38 x 76 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Chartúm (Súdán)  
    

Konečný Viktor  sochař, řezbář, narozen v Praze, studoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze, tématicky v jeho tvorbě 

převažují figurální a floridní motivy, pravidelně se zúčastňuje výstav výtvarníků středních Čech (Slovník Chagall) 

    

    

247   Vik Karel   (1883-1964) 

"Olomouc - Dóm sv. Václava" ......................................................................................................................................  1 000 Kč  
barevný dřevoryt, doba vzniku 1943, signováno tužkou PD, LD v desce monogram s vročením, ve výřezu 34 x 26,5 (63,5 x 48)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Montevideo  
    

Vik Karel  malíř a grafik, pražská akademie, zakládající člen SČUG Hollar, člen Salonu d'Automme v Paříži, jeden 

z nejvýznamnějších českých grafiků, z literatury o tomto umělci uveďme katalog Výstava z díla grafika a malíře Karla 

Vika, Kulturní a společenské středisko Ústí nad Labem 1983, publikace Karel Vik : popisný seznam grafického díla, autoři 

Borovský Jiří, Borovská Nelly, Matějček Antonín, Novák, Arthur, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 

Praha 1955, biografická práce s názvem Karel Vik : poselství krajinářovo, autor Alois Jilemnický, Severočeské 

nakladatelství Ústí nad Labem 1977 (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

248   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Nový Svět" ..............................................................................................................................................................................  380 Kč  
barevná litografie, doba vzniku do roku 1970, signováno tužkou PD, číslováno 4/190, nedatováno, vzadu autorský štítek  

ve výřezu 30 x 65 (46 x 81)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Dakar  
    

Melichar Jan Bohuslav  malíř, grafik, soukromá studia u V. Beneše a W. Nowaka, pracoval jako grafik 

v Archeologickém ústavu ČSAV, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall) (11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

249   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Vltava" .....................................................................................................................................................................................  200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou PD, číslováno 13/200 LD, nedatováno, vzadu autorský štítek, ve výřezu 23 x 71 (38,5 x 87)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 

    

    

250   Polonský    

"Prales" ...................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na lepence, doba vzniku do roku 1965, signováno PD, nedatováno, velké poškození rámu, 35 x 50 (52 x 67)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Ankara  

    

    

251   Vaic Josef   (1884-1961) 

"Malostranské náměstí" .....................................................................................................................................................  400 Kč  
litografie, signováno tužkou PD, nedatováno, vzadu razítko ve španělštině, ve výřezu 31 x 23 (72,5 x 53)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Montevideo  
    

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

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

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

evropských galerií, jeden z nejlepších našich i evropských grafiků (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

252   Bláha    

"Dívka s květy" .......................................................................................................................................................................  380 Kč  
olej na kartonu, doba vzniku do roku 1963, signováno PD, nedatováno, vzadu štítek uměl. obchodu z Bratislavy, velké poškození 

malby - odpadává, 39 x 50 (51 x 61)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Bern  

    

    

253   Tužinský Alois   (1907-) 

"Lesní interiér" ....................................................................................................................................................................  6 300 Kč  
olej na překližce, vzadu rukou psaný název místa: Lesní interiér pod Hormsovcem u Nového města na Moravě, doba vzniku 1943, 

signováno a datováno LD, malba poškozená, 41 x 61 (51 x 70,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Tužinský Alois  také Tužina, žák malíře Josefa Jambora, dále studium na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze 

u prof. Sergeje Alexandroviče Mako, podnikl studijní cesty do Dánska, Německa, Norska a Švédska (Toman) 
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254   Pokluda Miroslav   (1919-) 

"Samota na Sedlčansku" .................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej-tempera na kartonu, doba vzniku do roku 1993, tužkou signováno LD, vzadu název obrazu, není zaskleno 

ve výřezu 39 x 62,5 (63 x 83)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO Athény, ZÚ Athény  
    

Pokluda Miroslav  malíř, narozen ve Staříči, studoval na Akademii v Praze u profesorů M. Holého a V. Rady, byl 

malířem krajinářem, čerpal hlavně z jižních Čech a Lašska, poslední výstava 1980 ve Strakonicích  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

255   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Rybářské sítě" .......................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1967, tužkou signováno a datováno PD, číslováno 35/150 LD, vzadu autorský štítek  

51 x 65 (70 x 84)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Chramosta Cyril  malíř, grafik, studoval UMPRUM V Praze a soukromě u Oldřicha Blažíčka, podnikal časté studijní 

cesty, věnoval se krajinářství, ilustroval Domácí herbář léčivých rostlin, účastnil se Zlínských salónů, samostatná výstava 

v Bruselu, národní umělec, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších galeriích, řada výstav u nás i ve světě  

(Toman, Slovník Chagall) 

(6.8.1908 Husinec - 3.12.1990 Praha) 

    

    

256   Volf František   (1897-1983) 

"Zasněžená ulička"................................................................................................................................................................  380 Kč  
kresba tuší lavírovaná akvarelem, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, nerámováno, 21,5 x 30 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Berlín  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

    

    

257   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Hrádek u Vlašimi" ..............................................................................................................................................................  500 Kč  
kresba tuší a akvarel, pouze v paspartě, nerámováno, doba vzniku 1953, signováno a datováno PD, nad signaturou určeno místo 

Hrádek, ve výřezu 17 x 42 (29 x 55)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Vojenská mise Berlín  
    

Melichar Jan Bohuslav  malíř, grafik, soukromá studia u V. Beneše a W. Nowaka, pracoval jako grafik 

v Archeologickém ústavu ČSAV, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall) (11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

258   Koutský Václav   (1907-1980) 

"U Rokytnice" .........................................................................................................................................................................  380 Kč  
kresba tužkou na listu z bloku, doba vzniku 1951, signováno a datováno PD, 29,5 x 41, volný list 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění SM New York  
    

Koutský Václav  malíř, studoval na AVU v Praze u Loukoty a Obrovského, po absolutoriu podnikl studijní cestu 

do Francie, v roce 1956 do Holandska, člen SVU Mánes, věnoval se figurální tvorbě, krajinomalbě i zátiší, divadelním 

scénám, množství výstav (Slovník Chagall) 

    

    

259   Vodrážka Jaroslav   (1894-1984) 

"Karlův most" .........................................................................................................................................................................  150 Kč  
lept na ručním papíře, tužkou název "Věže od Karlova mostu", rok pořízení 1969, signováno tužkou Jar. Vodrážka PD, číslováno 

10/150, volný list, neadjustováno, samotná grafika 24 x 17 (list 44,5 x 37)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění New York  
    

Vodrážka Jaroslav  malíř, grafik,ilustrátor, typograf, profesor Státní grafické školy v Praze, studoval na UMPRUM 

v Praze u profesora Kysely, přestoupil na AVU k profesorovi Švabinskému (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

260   neurčeno    

"Nerudova ulice" .......................................................................................................................................................................  50 Kč  
litografie, doba vzniku 1972, rok pořízení 1981, signatura a datace tužkou PD, LD číslováno 161/600 (?), signatura i v desce PD - 

rovněž nečitelná, tisková plocha 23,5 x 20,5 (list 40,5 x 30,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění SM New York  
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OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR položky 261-280 

 

261   Kotvald Ferdinand   (1898-1980) 

"Zima v Sněžné" ..................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na plátně fixovaném na překližce, doba vzniku do roku 1980, signováno PD, vzadu autorský štítek, nerámováno, 25,5 x 35 x 5 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění FMZO, ZÚ Helsinky  
    

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

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

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

    

    

262   Rousová-Vicenová Pavla   (1884-1939) 

"Praha Staré Město" ............................................................................................................................................................  250 Kč  
lept na ručním papíře, rok pořízení 1955, neadjustováno, volný list, signováno tužkou PD, LD číslo 31, UD značeno slepotiskovým 

razítkem Hollar, tisková plocha 31,5 x 24 (list50 x 38)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Berlín  
    

Rousová-Vicenová Pavla  ilustrátorka, grafička, pedagožka, studium v Praze na Uměleckoprůmyslové škole 

u Schikanedera (11.2.1884 Kostelec nad Černými lesy-19.1.1939 Praha) 

    

    

263   Švengsbír Jiří   (1921-1983) 

"Kytice" ......................................................................................................................................................................................  150 Kč  
litografie, ztmavlý podklad, poškozeno - papír protlačený, doba vzniku 1967, signováno a datováno PD, číslováno 139/200, volný 

list, tisková plocha 44 x 32,5 (list 60,5 x 42)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Lima  
    

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

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

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

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

a vyznamenání (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

264   Mahelka Jindřich   (1919-1992) 

"Pardubická ulička" ................................................................................................................................................................  50 Kč  
lept, doba vzniku pořízeno v roce 1993, signováno tužkou, název díla rovněž v tužce, špatně čitelné 

ve výřezu 30 x 23,5 (pasparta 47 x 38)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Jakarta  
    

Mahelka Jindřich  ilustrátor, grafik, malíř, studoval u profesora Kulece na Ukrajinské akademii v Praze a u profesorů V. 

Pukla a V. Silovského na AVU, věnoval s především malbě, volné a knižní grafice a ilustraci, od roku 1950 se účastnil 

výstav Hollara (Toman, Slovník Chagall) 

(15.7.1919 Přelouč -3.5.1990 Nové Město na Moravě) 

    

    

265   Volf František   (1897-1983) 

"Lávka na Třeboňsku" .....................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na lepence, doba vzniku 1956, signováno a datováno LD 56/68, vzadu autorské razítko, adjustováno na kartonu  

25 x 36 (39,5 x 49)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Berlín  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

    

    

266   Novák Miloš   (1909-1988) 

"Krajina se stromem" .......................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera na papíru, doba vzniku do roku 1988, signováno PD, nedatováno, neadjustováno, 33,5 x 42,5 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění FMZO, ZÚ Helsinky  

    

    

267   Novák Miloš   (1909-1988) 

"Zima u Berounky" ............................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej na kartonu, doba vzniku do roku 1988, signováno PD, nedatováno, neadjustováno, 49,5 x 36 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění GK Sydney  
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Novák Miloš  malíř, ilustrátor, studoval inženýrské stavitelství na ČVUT v Praze a soukromě u malířů V. Klena, V. 

Sychry a S. Ježka, věnoval se typografii, plakátové tvorbě a ilustracím, člen Sdružení výtvarných umělců Purkyně, ČFVU 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(16.1.1909 Praha- 29.9.1988 Praha) 

    

    

268   Mašek Jaroslav   (1914-1973) 

"Žena" ............................................................................................................................................................................................  70 Kč  
barevná litografie, rok pořízení 1965, signováno tužkou LD, číslováno 8/9, nedatováno, volný list, 40 x 28 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Ankara  
    

Mašek Jaroslav  malíř, studium na ČVUT v Praze u Blažíčka, Boudy a Stupky, středoškolský profesor v Mladé Boleslavi, 

autor obrazů z Podkrkonoší, Soběslavska, Mladoboleslavska (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(19.1.1914 Dvůr Králové nad Labem -11.5.1973 Mladá Boleslav) 

    

    

269   Karlínský Jiří   (1894-1971) 

"Krajina I" .............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera na papíru, vzadu název "Osada v zimě", rok pořízení 1974, signováno LD, volný list, nerámováno, 29 x 39 (list 33 x 45) 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Helsinky  
    

Karlínský Jiří  malíř, studoval v Praze u prof. Ferdinanda Engelmüllera, další studia ve Francii a Itálii, v roce 1941 byl 

deportován do Terezína, kde přežil až do osvobození v roce 1945  

(28.1.1894 Praha-1971 Praha) 

    

    

270   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Hrad Zvíkov" ........................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel a kresba tuší, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, volný list, mírné poškození, 22,5 x 34 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Teherán  
    

Melichar Jan Bohuslav  malíř, grafik, soukromá studia u V. Beneše a W. Nowaka, pracoval jako grafik 

v Archeologickém ústavu ČSAV, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall) (11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

271   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"Pražské mosty" .....................................................................................................................................................................  650 Kč  
kresba uhlem na papíru, vzadu název "Vltava u Karlova mostu", nerámováno, paspartováno, doba vzniku 1956, signováno 

a datováno PD, vzadu štítek Díla, ve výřezu 34,5 x 55,5 (pasparta 60 x 80)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Ulánbátar  
    

Gabriel Karel  malíř, grafik, pedagog, žák profesora Mako, skvělý malíř pražských motivů, v roce 1944 získal cenu 

za olej Vltava (Toman, Slovník Chagall) (10.10.1891 Turnov-1963 Praha) 

    

    

272   Blažková E.    

"Krkonoše" ............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, poškozeno na několika místech, protrženo, nerámováno, 63 x 79 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Dháka  

    

    

273   Hapka Josef   (1912-1987) 

"Údolí Šárky" .......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera na papíru, doba vzniku 1954, signováno a datováno PD, nerámováno, 43,5 x 61 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, ZÚ Helsinky  
    

Hapka Josef  malíř, narozen v Podolí u Valašského Meziříčí, studoval soukromě u malíře Fr. Hoplíčka v Olomouci, 

později u profesora Obrovského na AVU v Praze, vystavoval na výstavách mladých výtvarníků ve Zlíně, samostatně 

vystavoval v Olomouci v roce 1943, v Praze v Alšově síni v roce 1951, v Kroměříži 1958 (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

274   Horálek Bedřich   (1913-1981) 

"Národní divadlo" .................................................................................................................................................................  150 Kč  
serigrafie, rok pořízení 1974, signováno tužkou PD, číslováno 70/100 LD, 33 x 47 (celý list 44 x 60)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Washington  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 
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275   Turek Václav   (1924-1988) 

"Muzikanti" ...........................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kresba tuší a pastel, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, volný list, 31 x 52 (list 40 x 56)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění MZO, ZÚ Helsinky  
    

Turek Václav  sochař, malíř, ilustrátor, studium na AVU u Vlastimila Rady, věnoval se figurální a portrétní malbě, 

krajinomalbě, samostatně vystavoval např. 1962 v pražské Nové síni (Slovník Chagall)  

(2.7.1924 Šahy,Levice-29.1.1988) 

    

    

276   Volf František   (1897-1983) 

"Biskup v Ostaši" ................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kresba tuší lavírovaná akvarelem, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, 30,5 x 43,5 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Ulánbátar  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

    

    

277   Emler František   (1912-1992) 

"Havrani - Předjaří" ............................................................................................................................................................  190 Kč  
dřevořez, poškozeno, utržena část, rok pořízení 1967, signováno tužkou PD, LD tužkou název Předjaří, 24,5 x 35 (pasparta 50 x 65)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Vojenská mise Berlín  
    

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 

dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 

LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 

Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 

grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský  

(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz)  

(26.7.1912 Přelouč-1992 Praha) 

    

    

278   Volf František   (1897-1983) 

"Pod kostelem" ........................................................................................................................................................................  750 Kč  
kresba tuší a akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, vzadu autorské razítko s názvem "Pod kostelem Letovice", 

nerámováno, 22 x 15 (podklad 34,5 x 25,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Vojenská mise Berlín  

    

    

279   Fiala Václav   (1896-1980) 

"Praha od Vítkova" ...........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel na papíru, poškozeno a protrženo, nerámováno, volný list, doba vzniku 1963, signováno a datováno LD, značeno 

slepotiskovým razítkem, 45 x 77 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Varšava  
    

Fiala Václav  malíř, grafik, ilustrátor, absolvent Akademie v Petrohradě, dále u Švabinského na AVU v Praze, ilustroval 

řadu knih především historických, v letech 1956-60 byl předseda SČUG Hollar, delší čas tvořil a vystavoval v Rusku 

(Toman, Slovník Chagall) (15.7.1896 Praha- 25.6.1980 Praha) 

    

    

280   M.S.    

"Zimní náves" ..........................................................................................................................................................................  650 Kč  
olej na plátně, doba vzniku 1970, signatura nečitelná, signováno M. Spa... a datováno PD, nerámováno, nenapnuto na blind rámu , 

poškozeno, 54 x 73 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Havana  

    

    

 

 

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR položky 281-300 

 

281   Morávek Antonín   (1896-1959) 

"Pohled na Prahu" ................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, mírně poškozeno, doba vzniku 1952, PD signováno tužkou A. Morávek 52 a znovu tužkou březen 52 

volný list  44 x 65 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění SM New York  
    

Morávek Antonín  malíř a grafik v nakladatelství Jos. R. Vilímka v Praze, grafický poradce Školního nakladatelství. 
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Věnoval se písmu, drobné grafice, tvorbě exlibris v technice dřevorytu, vydával cykly dřevorytů, je autorem grafických 

listů s pražskými vedutami a průmyslovými objekty 

    

    

282   Horálek Bedřich   (1913-1981) 

"Mostecká věž" .......................................................................................................................................................................  150 Kč  
serigrafie, doba vzniku do roku 1981, signováno tužkou PD, číslováno 11/100, nedatováno, volný list, natrženo v okraji mimo 

tiskovou plochu, tisk. plocha 35 x 50 (list 46 x 60,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění SM New York  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

283   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Mariánské lázně" .................................................................................................................................................................  900 Kč  
kresba tuší a akvarel, vzadu název "Mariánské lázně - U Kasina", mírná poškození, nerámováno, doba vzniku pořízeno v roce 1973, 

signováno LD, vzadu autorský štítek, ve výřezu 33 x 57 (pasparta 47 x 70,5)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Washington  
    

Melichar Jan Bohuslav  malíř, grafik, soukromá studia u V. Beneše a W. Nowaka, pracoval jako grafik 

v Archeologickém ústavu ČSAV, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall) (11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

284   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Podzim" ....................................................................................................................................................................................  400 Kč  
akvarel a perokresba, poškozeno, nerámováno, doba vzniku 1950, signováno a datováno PD 

ve výřezu 11,5 x 47,5 (pasparta 26 x 61)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Washington  

    

    

285   Volf František   (1897-1983) 

"U potoka v Letovicích" ..................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kresba tuší a akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datováno LD, čísl. 163, volný list, nerámováno, 33 x 45 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění ZÚ Ulánbátar  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

    

    

286   Drábková Marie   (1908-1993) 

"Krajina" ...................................................................................................................................................................................  400 Kč  
kombinovaná technika - pastel, tempera na papíru, doba vzniku pořízeno v roce 1973, signováno PD, volný list, nerámováno 

45,5 x 73 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění Washington  
    

Drábková Marie  Drábková-Bartoňková Marie 

sochařka, narozena v Olomouci, studovala na umělecko-průmyslové škole u profesora Mařatky a K. Dvořáka, pak rok 

v Paříži u profesora Despiana, vystavovala s SVU v Brně (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

287   Junek Václav   (1913-1976) 

"Medvídci" .............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
pastel a kresba tuší, doba vzniku do roku 1957, signováno PD, nedatováno, volný list, 46 x 54  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Junek Václav  malíř, grafik, ilustrátor, na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval 

u profesora J. Bendy, dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského z existenčních důvodů se zaměřil hlavně 

na novinovou a časopiseckou ilustraci, oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou  

(Toman, Slovník Chagall) (16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha) 
    

    

288   Hlubučková-Soukupová Natálie   (1929-) 

"Praha".......................................................................................................................................................................................  150 Kč  
barevná litografie, rok pořízení 1974, signováno tužkou PD, číslováno 120/120, nedatováno, volný list, nerámováno, tisk. plocha 

38 x 67 (list 47 x 78)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. 
    

Hlubučková-Soukupová Natálie  malířka, narozena v Praze, studovala na AVU v Praze u profesora V. Rady a profesora 

O. Nejedlého, věnovala se krajinomalbě, členka Jednoty umělců výtvarných, s nimiž také vystavovala (Slovník Chagall) 
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289   Maleček Josef Štefan   (1890-1983) 

"Karlův most" .........................................................................................................................................................................  380 Kč  
tužka na papíru, doba vzniku 1947, tužkou signováno LD, slepotisk "Holbein 1947", volný list, utržený pravý horní roh, 40 x 74 

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění SM New York  
    

Maleček Josef Štefan  grafik, malíř, 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) 

(10.8.1890 Brno- 22.11.1983 Praha) 

    

    

290   neurčeno    

"Údolí Sázavy" .....................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej na lepence, částečně vybouleno, doba vzniku do roku 1993, signováno PD, 26 x 38,5 (38 x 51)  

 Obraz pochází z majetku MZV ČR. Původní umístění OBO a ZÚ Addis Abeba  

    

    

 

    

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 301-320 

 

301   nesignováno    

"Satyr a nahá žena s červeným turbanem" ............................................................................................................  7 000 Kč  
olej na plátně, první polovina minulého století, 125 x 100 (146 x 121)  

    

    

302   Chaun František   (1921-1981) 

"Abstraktní motiv" .........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
pastózní olej na plátně, signováno, datováno 1974, 63 x 100 (83,5 x 120,5)  

    

    

303   Chaun František   (1921-1981) 

"Abstraktní námět" ...........................................................................................................................................................  4 000 Kč  
hutný pastózní olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, datováno 1972, 31 x 44 (42 x 55)  
    

Chaun František  kreslíř, malíř, hudební skladatel, hudebník, herec, spisovatel, magistr farmacie, recesista, kreslířské 

nadání projevil již v mládí, později byla jeho malířská tvorba jednoznačně ovlivněna přátelstvím se světově proslulým 

a vysoce hodnoceným malířem a sochařem JEANEM DUBUFFETEM (1901-1985), otcem tzv. ART BRUT - syrového 

umění. Emotivní pohled do umělcova života zpracoval jeho syn, režisér Igor Chaun, ve filmu „Otec, matka a já". Ve filmu 

je použita hudba Františka Chauna. Více viz na dokumentované výstavě Chaun František uspořádané naší společností 

v roce 2011 

    

    

304   monogramista MT    

"Skalnaté mořské pobřeží" ................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na řídkém plátně fixovaném na kartonu, signováno monogramem, vzadu razítka ÚSVD (Ústřední svaz výrobních družstev) 

Praha a IKARIA Brno, kolem poloviny minulého století, 34 x 49 (43 x 57)  

    

    

305   Jíra Josef   (1929-2005) 

"Na špejchaře" .....................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1962, vzadu autorský štítek a rukou napsaný název díla a jméno autora s adresou, pasparta poškozená 

vlhkem, 28,5 x 36 (49 x 67)  
    

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

a na pražské akademii u Holého, Nejedlého a Rady, člen reprezentačního družstva lyžařů, člen M 57, SČUG Hollar, 

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

306   Katona Nándor   (1864-1932) 

"Horská krajina na jaře" ................................................................................................................................................  6 900 Kč  
olej na plátně, signatura částečně kryta rámem, počátek minulého století, vzadu štítek s datací 30.8.1932 a informací ve čtyřech 

jazycích, že se obraz našel v pozůstalosti malíře, výřez 31 x 46 (47,5 x 62,5)  

Aby nedošlo k případnému poškození osvědčení o pravosti na rubu obrazu, byl obraz majitelem předán ve stavu 

s prasklým sklem. Práce s obrazem je ponechána novému majiteli  
    

Katona Nándor (Kleinberger Ferdinand)  také Nathan Ferdinand Kleinberger, 

na pozvání L. Mednyánszkého přišel v roce 1880 do Strážiek pri Kežmarku, kde získal zálady malířství,1884-1890 
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studoval na Uherském královském učilišti kreslení a v Ústavu pro profesory kreslení v Budapešti u profesorů J. Gregusse, 

B. Székelyi, K. Lotze, od roku 1890 studoval na Akademii Julian v Paříži u profesorů B. Constanta, J.P. Lavrense, v roce 

1891 tvořil v Barbizoně, po ukončení studia do konce 19. století v sídle Mednyánszkých ve Strážkách, v roce 1898 poprvé 

vystavoval na Národním saloně v Budapešti, 1899 se usadil v Budapešti, kontaktoval se s malíři Szolnockej kolonie, 

v roce 1901 získal ocenění v Paříži - cenu Kruhu Přátel umění, zároveň se stal spoluzakladatelem Spolku Szolnockých 

umělců, v roce 1908 získal zlatou medaili v Londýně, 1913 velkou zlatou medaili na Národním saloně v Budapešti 

    

    

307   Litoš Emanuel   (1912-) 

"Čaroděj" ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
tepaná měď, signováno, druhá polovina minulého století, 93 x 28,5 (95 x 30)  

    

    

308   Litoš Emanuel   (1912-) 

"Noe" ........................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
tepaná měď, signováno, vzadu autorský štítek a autorův umělecký štítek, druhá polovina minulého století, 24,5 x 96 (26,5 x 97,5)  
    

Litoš Emanuel  malíř, studoval na Lidové akademii, 1988 se zúčastnil Salonu pražských výtvarných umělců 88  

(Slovník Chagall) 

    

    

309   neurčeno    

"Procházka u řeky" ...........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 37 x 47,5 (53 x 64)  

    

    

310   neznámý autor    

"Madona s dítětem" ........................................................................................................................................................  20 000 Kč  
olej na plátně, Střední Evropa, 19. století, VÝVOZNÍ POVOLENÍ VYŘIZUJEME 

57 x 41 (68 x 52)  

    

    

311   Vilka Jan   (1872-) 

"Muž sedící u kamen" .......................................................................................................................................................  4 000 Kč  
kombinovaná technika - kresba pastelem, kvaš, signováno, počátek minulého století, 59 x 43 (64 x 48)  
    

Vilka Jan  malíř v Praze, žák pražské akademie u profesora Hynaise, v letech 1899 - 1903 tvořil podobizny, genry 

i pohledy (Toman) 

    

    

312   Vilka Jan   (1872-) 

"Muž sedící u stolu s pivem" ..........................................................................................................................................  4 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, pastel, signováno, počátek minulého století, 50 x 34 (63 x 49)  

    

    

313   neurčeno    

"Kytice lučních květů za oknem" ................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 50,5 x 66 (66 x 80,5)  

    

    

314   nesignováno    

"Romantická krajina s horským plesem" ................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kartonu, první polovina minulého století, poškozeno, 48,5 x 69 (62 x 82)  

    

    

315   Lauterbach Julius K   (1873-1939) 

"Dřevěnice" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, počátek minulého století, 28 x 37,5 (32 x 42)  
    

Lauterbach Julius K  malíř a grafik, narozen v Praze, studia u profesora Jankla v Praze, u malíře Friedricha ve Vídni 

a jeden rok na akademii v Krakově, žil a tvořil v Praze a ve Splitu, kde maloval středomořské krajiny a hlavně pracoval 

na portrétu mladého krále Petara, řada ilustrací pro významné evropské časopisy (Toman) 

    

    

316   neurčeno    

"Zátiší s rybou, ovocem, zeleninou a karafou se sklenicí" ..................................................................................  700 Kč  
olej na řídkém plátně fixovaném na lepence, signováno, první polovina minulého století, 33,5 x 50 (48 x 63)  
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317   Holeček J.    

"Příšera s pyramidou a měsícem" ..................................................................................................................................  500 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno 1986, 23 x 15 (40 x 30)  

    

    

318   Březina Karel   (1922-) 

"Tváře dvou dívek" ............................................................................................................................................................  1 600 Kč  
tenká vrstva umělé pryskyřice na dřevěné desce, signováno monogramem BK, vzadu razítko autora s jeho jménem i adresou, druhá 

polovina minulého století, 29,5 x 33  
    

Březina Karel  malíř, grafik, průmyslový výtvarník, narozen v Plzni, mimořádný posluchač UMPRUM u profesorů J. 

Bendy a A. Fišárka, je známý po celé republice především realizací svých děl v architektuře (Slovník Chagall) 

    

    

319   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 

"Dívka na cestě mezi poli" .................................................................................................................................................  900 Kč  
černobílá litografie, signováno tužkou, číslováno 22/48, první polovina minulého století, 37 x 52,5 (55 x 70)  
    

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) 

    

    

320   Zvěřina František Bohumír   (1835-1908) 

"Krajina s figurální stafáží" .......................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, značeno vzadu štítkem, kolem roku 1870, nádherný dobový stylový rám, sběratelský a galerijní kus, 

24,5 x 35 (42,5 x 54)  
    

Zvěřina František Bohumír  malíř a kreslíř slovanského východu, studia na pražské akademii u Rubena a Haushofera, 

profesor ve Vídni a v Brně, podnikal časté cesty do Dalmácie, Chorvatska, Bosny, Hercegoviny, Albánie, Bulharska, 

Rumunska, mimořádný umělec 19. století, mnoho jeho prací je umístěno ve vídeňských galeriích, zastoupen i v Národní 

galerii Praha (Toman) 

    

    

 

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 321-340 

 

321   Porš Gustav   (1888-1955) 

"Stavení v zimní krajině" ................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 35 x 50 (45,5 x 60)  
    

Porš Gustav  malíř krajinář, grafik, soukromá studia u Jansy, večerní kurzy u Jakesche, pražská akademie u Bukovace 

a Preislera, řada výstav, zastoupení v galeriích (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

322   Spurný Miroslav   (1921-) 

"Brno" ......................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1987, 43 x 63 (62 x 81,5)  
    

Spurný Miroslav  architekt, malíř, narozen v Brně, studoval na Fakultě architektury VŠT v Brně, ve volné tvorbě se 

věnuje malbě (Slovník Chagall) 

    

    

323   Bílkovský František   (1909-1998) 

"Pohled na Brno" ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1954, 15,5 x 38,5 (35 x 58)  
    

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

324   Vaic Aleša   (1920-) 

"Zátiší se slukou" ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
originální lept, signováno tužkou, číslováno 47/100, kolem poloviny minulého století, 29 x 23,5 (44 x 36)  
    

Vaic Aleša  malíř a grafik v Praze, studia u svého otce Josefa Vaice, významného grafika a malíře, grafické umění otce 

i syna Vaicových bylo pověstné po celé Evropě (Toman) 
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325   Autenrieth C.F,   (1833-1901) 

"Žně" ...........................................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná mědirytina, nesignováno, konec 19. století, 52 x 21,5 (75 x 42)  

    

    

326   Stein Václav   (1917-1944) 

"Skalnaté mořské pobřeží" ................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, nerámováno, 35 x 49,5  
    

Stein Václav  žil a tvořil v Praze (Toman) 

    

    

327   neurčeno    

"Partie blíže Popradu" .....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signatura PD částečně kryta rámem, kolem poloviny minulého století, 47 x 69 (55 x 78)  

    

    

328   Tittelbach K.    

"Karlův most" ......................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1943, paspartováno, 43,5 x 47 (64 x 37)  

    

    

329   Malý    

"Krajina s jezírkem a stromy"......................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1903, rámováno v jednoduše zdobeném secesním rámu, 65 x 89,5 (86 x 104,5)  

    

    

330   Fominov Vadim   (1965-) 

"Snová krajina" ...................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu na blind rámu i na plátně napsáno azbukou Fominov V. Sant Peterburg a datace 1990 

 60,5 x 80 (76 x 93,5)  

    

    

331   nesignováno    

"Dva ženské akty" ..............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na sololitu, druhá polovina minulého století, 65,5 x 55,5 (79 x 69)  

    

    

332   neurčeno    

"Domy u řeky" .....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno LD, datováno 69 (?), 60 x 86 (70 x 96)  

    

    

333   Novák František Salvátor   (1886-1955) 

"Jan Žižka dobývá Říčany" ...........................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, PD signováno a datováno 1935, vzadu na plátně název obrazu, opět jméno autora a datace, dále uvedeno datum 

samotné bitvy, rámováno, 102 x 139,5 (119 x 158)  
    

Novák František Salvátor  malíř a pedagog v Říčanech, studoval na umělecko průmyslové škole v Praze u Dítěte, Maška 

a Schikanedra, maloval a restauroval církevní malby pro různé kostely v republice, jeho obraz "Svatí češští patronové" byl 

ve Francii v Lurdech (Toman) 

(22.8.1886 Praha-1955) 

    

    

334   neurčeno    

"Starý myslivec se psem u lovecké boudy na kraji lesa" ...................................................................................  2 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno LD, datováno 1937, poškozeno, 70 x 90 (84 x 105)  

    

    

335   nesignováno    

"Postkubistické zátiší" ......................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na dřevěné překližce, signum nenalezeno, vzadu velmi špatně čitelný text, kolem poloviny minulého století, zajímavá práce 

patrně následovatele Jaroslave Krále, 34 x 47,5  

    

    

336   Podešva František   (1893-1979) 

"Valašské šátky" ...............................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PH, kolem roku 1947, vzadu štítek s názvem obrazu, skvělá figurální práce 
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výborného malíře, nerámováno, napnuto na blind rámu, vynikající nabídka, 33 x 70  
    

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

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

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

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

    

    

337   Podešva František   (1893-1979) 

"Ogar" ..................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno PD, kolem roku 1950, vzadu štítek s názvem obrazu, široký umělecký rám, krásný 

sbírkový kus, 32,5 x 41,5 (59 x 69)  

    

    

338   Podešva František   (1893-1979) 

"Valach s ovcí" ..................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na tvrzené malířské desce, signováno PD, kolem roku 1947, vzadu štítek s názvem obrazu, 

široký moderní světlý rám, krásný sbírkový kus, 33 x 69 (47 x 83)  

    

    

339   Frigyes Frank   (1890-1976) 

"Muž s knírem" ................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno LD, datováno 1913, skvělá práce maďarského malíře, portrétovaný je 

patrně uherský šlechtic, černý rám holandského typu se zlacenou vnitřní lištou, mimořádná nabídka, 67 x 53 (80 x 67)  
    

Frigyes Frank  maďarský malíř, uváděn ve světových katalozích 

    

    

340   Zachystal K    

"Nelahozeves - Lobkovický zámek" ...........................................................................................................................  7 800 Kč  
mistrovský galerijní akvarel a kvaš, signováno LD, datováno 1889, rámováno v paspartě, řezaném hnědém rámu, pod sklem, skvělá 

práce i celek, jedinečné, ve výřezu 31 x 40 (54,5 x 66)  
    

    

    

 

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 341-356 

 

341   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Krásná dívka v kroji" .....................................................................................................................................................  9 900 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)  
    

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) 

    

    

342   Moreau Jean Michel mladší   (1741-1814) 

"Ukládání Marie" ...............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
barevná mědirytina, dle předlohy P.A. Bauduina vyryl Jean Michel Morea mladší v roce 1768 a o dva roky později dokončil 

do konečné podoby Jean Batiste Blaise Simonet (1742-po roce 1813), 19. století, krásný jednoduchý dobový rám 

ve výřezu 47,5 x 33,5 (63 x 44)  

    

    

343   neurčeno    

"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno, konec minulého století, 25,5 x 25,5 (53,5 x 53,5)  
    

    

    

344   Schwaiger Hanuš   (1854-1912) 

"Portrét sedícího starého bači" ....................................................................................................................................  2 500 Kč  
perokresba, signováno monogramem, vzadu na papíře špatně čitelné razítko umělecké sbírky, nerámováno 

samotná kresba 11 x 12,5 (list 31,5 x 25,5)  
    

Schwaiger Hanuš  malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii 

v Praze, významný a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - 

nejznámější gobelíny valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky 
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Oldřich Blažíček, Jaroslav Grus, František Hanuš Hérink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, 

Oldřich Lasák, Josef Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín 

Procházka, František Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie  

(v Tomanovi více než čtyři celostránkové sloupce) 

    

    

345   Beneš V V    

Studie "Sedící dívčí akt s knihou" ...............................................................................................................................  3 000 Kč  
lavírovaná perokresba akvarelem, signováno PD, datováno 1944, 44 x 30  

    

    

346   Kos Zahajský    

"Karikatura muže s knírem" .........................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší a akvarelem, signováno, datováno 1936, 45 x 33  
    

Kos Zahajský  malíř krajin a kreslíř karikaturista, činný kolem roku 1935 v Jindřichově Hradci (Toman) 

    

    

347   Dobrinov Alexandr   (1898-1958) 

"Karikatura píšícího muže" ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší a akvarelem, signováno, datováno Praha 1929, paspartováno, ve výřezu 49 x 31,5 (58 x 41)  
    

Dobrinov Alexandr  malíř - karikaturista bulharské národnosti, vywstavoval v Topičově salonu 

    

    

348   Saudek Jan   (1935-) 

"Pocta velkému Vincentovi" .......................................................................................................................................  24 000 Kč  
digitální zvětšenina, signováno, vzadu certifikát s hologramem, limitovaná edice 100 kusů, náš má číslo 11, 46 x 58 (66 x 77)  
    

Saudek Jan  současný pražský výtvarník, světově proslulý český fotograf, od roku 1983 fotograf ve svobodném povolání, 

fotografií se zabývá od patnácti let, zabývá se také malířskou tvorbou, jeho snímky byly publikovány v řadě zahraničních 

odborných časopisů, patří mezi nejuznávanější současné světové fotografy zabývající se aranžovanou fotografií, nositel 

řady ocenění, od roku 1990 nositel francouzského řádu Rytíř umění a literatury, v českých zemích od konce devadesátých 

let vystavuje pouze své obrazy (Slovník Chagall) 

    

    

349   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Zimní odpoledne - Výhled z Jezerné - Horní Bečva" ....................................................................................  65 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno a datováno 1935 PD, vzadu informace o obraze, 50 x 69 (63,5 x 82)  
    

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

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

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

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

    

    

350   neurčeno    

"Mladá dáma s biedermeier šperky" ......................................................................................................................  55 000 Kč  
mimořádně kvalitní velký mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno, nepřečteno, datováno 1851, majitel ví, že 

se jedná o vynikajícího ruského autora, zapomněl však jeho jméno, jde o zcela výjimečnou portrétní práci, 96,5 x 65,5 (110 x 80)  

    

    

351   Strnadel Antonín   (1910-1975) 

"Bačové u salaše" ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 102/300, kolem poloviny minulého století, paspartováno, 33 x 43 (54,5 x 62,5)  
    

Strnadel Antonín  malíř, grafik a ilustrátor, profesor na VŠUP v Praze, narodil se v Trojanovicích pod Radhoštěm, 

studoval na UMPRUM v Praze u prof. Bendy a na akademii u prof. Švabinského, věnoval se rovněž typografii, 

animovanému filmu, návrhu poštovních známek, absolvoval výstavy doma i v zahraničí, obsazoval mimo jiné Zlínské 

salony, již v roce 1937 obdržel Zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži (Toman, Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 

    

    

352   Jarý Jindřich   (1934-) 

"Vesnice na kopci v zimě" ...............................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2012, nerámováno, 50 x 50  

    

    

353   Jarý Jindřich   (1934-) 

"Krajina se zámkem" ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2013, nerámováno, 40 x 50  
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354   Jarý Jindřich   (1934-) 

"Pohled na zasněžený zámek" .......................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2012, nerámováno, 40 x 30  
    

Jarý Jindřich  malíř autodidakt, vyučen malířem skla v Novém Boru 

    

    

355   Istler Josef   (1919-2000) 

"Abstraktní kompozice" .....................................................................................................................................................  900 Kč  
barevný lept, signováno tužkou, datováno 1998, paspartováno, 11,5 x 8,5 (33 x 28)  
    

Istler Josef  malíř, kreslíř a grafik, věnoval se rovněž keramice, fotografii, ilustraci a bibliofilii, studium na Korčule 

v Jugoslávii u Höfnera, významný malíř 20. století, člen Skupiny RA, SVU Mánes, Cobra, dlouhý výčet výstav 

individuelních i kolektivních, doma i ve světě, zastoupen v Národní Galerii Praha, National Galery of Art - Washington, 

Tate Galery - Londýn, Centre G. Pompidou - Paříž, v galeriích v Dánsku, Amsterodamu, Bochumi, Berlíně, Mnichově, 

Stockholmu, Ženevě (Slovník Chagall, Nová encyklopedie českých výtvarných umělců, Lexicon of the CVA) 

    

    

356   Krasický Marcel   (1898-1968) 

"Odpočinek při žních pod Hostýnskými vrchy" ................................................................................................  27 500 Kč  
velký mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno a datováno 1927 LD, luxusní umělecký rám, vysoce působivý 

dekorativní celek, skvělá nabídka, 81 x 105 (97 x 122)  
    

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

rovněž v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, působil v Kvasicích u Kroměříže, učil ve Sdružení 

umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor (Toman, Slovník Chagall) 
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