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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 22. září 2013 od 11 hodin 

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

 Do aukce je zařazena třetí 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 
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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 

100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 
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500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč 

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

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

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

narůstání příhozu vyvolávána. 

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

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

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

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

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

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

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

připočítávají dodatečná 3 %. 

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

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

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

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

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

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

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

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

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

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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Suchánek Vladimír   .................................................   283 

Süsser František Václav   .........................................   324 

Šafara-Šafařík Jaroslav   ...........................................   231 

Šafář K.   .........................................................   120 - 122 

Šámal Jaroslav   ........................................................   218 

Šíma Josef mladší ?   ..................................................   15 

Šíma Josef starší   .......................................................   16 

Šimek J.   ..................................................................   263 

Šimůnek Jaroslav  ....................................................   104 

Šindelářová-Žváčková Helena   ................................   211 

Šolta Vladimír   .........................................................   264 

Šrettr Čestmír   ..........................................................   245 

Šrůtková-Jelínková Edina   .......................................   215 

Šťastná-Matějíčková Marie   .....................................   170 

Štěpán Bohumil   .........................................................   49 

Štěpánek Vladimír   ......................................................   2 

Štursa Jan   ................................................................   312 

Tomanová-Matošková Emilie     117, 119, 124, 191 - 197 

Trefil Václav   ...........................................................   220 

Turek Václav   ...........................................................   177 

Volf František   .........................   115, 154, 162, 238, 244 

Waageová Bohunka   ................................................   111 

Wachsmann Alois   .......................................................   6 

Weirauch Emil   ........................................................   141 

Zápeca Karel   ...........................................................   328 

Zeman Antonín   .......................................................   311 

Zinkeisen Doris Clare   ...............................................   17 

Zoubek Ladislav   ......................................................   166 

Zoubek Olbram   .........................................................   96 

Zrzavý Jan   ...............................................................   338 

Zykmund Václav   .......................................................   50 

 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 

 
akvarel ....................   15, 16, 43, 151, 155,158, 171, 173,  

 ................... 205, 212, 213, 224, 225, 232, 240, 244, 335 

akvarel, kvaš ...............................................................   67 

akvarel, pastel ...........................................................   322 

akvarel, perokresba ...........................   126, 127, 132, 159 

artprotis/textilní směs ...............................................   256 

barevná litografie...................   1, 42, 114, 125, 145, 156,  

 ........................... 160,199, 218, 226, 241, 245, 246, 277,  

 .................................................. 281 - 283, 288, 320, 337 

barevný lept ..............................................   112, 113, 248 

barevný linořez .........................................................   210 

biskvit .............................................................   29, 85, 87 

bronz ........................................................................   258 

bronz (kovová slitina ?) ............................................   261 

bronz, mramor ..........................................................   300 

cín zlacený ..................................................................   96 

dřevo ................................................................   268, 269 

dřevo, mosaz ............................................................   344 

dřevoryt .............................   18, 51 - 58, 60, 61, 316, 318 

grafika ......................................................................   334 

hlína pálená ..............................................................   304 

hresba tužkou a pastelkou ........................................   324 

keramika .........................   24, 97, 98, 297, 299, 301, 309 

keramika glazovaná/malba pod glazurou .................   264 

kolorovaná kresba/papír ...........................................   211 

komb. tech. - akvarel, kvaš/papír ..............................   167 

komb. technika .........................................   175, 214, 223 

komb. technika - akvarel, pastel/papír ......................   237 

komb. technika - kvaš, akvarel, pastel/lepenka.........   170 

komb. technika, olej + laky ......................................   143 

komb. technika, perokresba ......................................   231 

komb. technika-tempera, pastel ................................   144 

komb.technika, pastel ...............................................   157 

kombinace bronz, porcelán, malba ............................   262 

kombinovaná technika/papír .............................   203, 204 

kombinovaná technika/plátno ...................................   153 

kombinovaná technika-olej, enkaustika/plátno .........   186 

kov ............................................................................   307 

kov, dřevo .................................................................   308 

kresba ........................................................................   209 

kresba lavírovaná ......................................................   312 

kresba temperou, pastel .............................................   215 

kresba tuší ...........................................................   44, 319 

kresba tuší a bělobou .................................................   333 

kresba tuší a tužkou .......................................................   5 

kresba tuší lavírovaná akvarelem ..............................   115 

kresba tuší, akvarel ............................................   276, 323 

kresba tužkou ........................................................   6, 183 

kresba tužkou, akvarel ...............................................   329 

kresba uhlem .....................................................   117, 189 

kvaš ...............................................................   66, 81, 172 

kvaš/papír ..................................................................   219 

lavírovaná kresba tuší ................................................   134 

lavírovaná kresba tuší, akvarel ..................................   162 

lept .........................................   111, 116, 118 - 124, 128,  

 .......................... 131, 133, 135, 188, 191 - 197, 229, 317 

lept - suchá jehla ...............................................   110, 187 

lept, pastel .................................................................   338 

litografie ....................................................................   198 

litografie ............................................................   314, 315 

majolika ......................................................................   89 

majolika, sklo ..............................................................   93 

měděný reliéf/tepaný měděný plech ..........................   265 

mosaz ..........................................................................   92 

nikl ............................................................................   343 

obecný kov stříbřený ...................................................   91 
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obecný kov, almandin ................................................   33 

olej ...........................................................................   249 

olej na desce ...............................   10, 50, 68, 69, 78, 339 

olej na kartonu ..............................   2, 4, 49, 77, 280, 289 

olej na lepence ....................................   9, 48, 76, 79, 332 

olej na plátně ........   8, 11, 13, 19, 20, 41, 46, 47, 70 - 75,  

 .................... 80, 271 - 274, 279, 290, 311, 328, 331, 336 

olej na překližce .......................................................   340 

olej na sololitu ..................................................   313, 330 

olej- tempera/plátno .................................................   141 

olej/karton ........   104, 105, 139, 148, 154, 163, 206, 242 

olej/plátno ..............   101 - 103, 106, 107, 136, 137, 140,  

 ........ 142, 146, 147, 149, 164 - 166, 168, 178 - 182, 200,  

 ................................................... 222, 230, 236, 247, 250 

olej/překližka ............................................................   221 

olej/sololit ................   150, 152, 161, 184, 185, 233, 234 

olejotisk ......................................................................   17 

olej-tempera..........................................................   3, 228 

olej-tempera/lepenka ................................................   177 

olej-tempera/papír ............................................   138, 174 

olej-tempera/plátno ..................................................   220 

pálená hlína ..............................................................   251 

pastel ................................................................   207, 238 

perokresba ........................................................   201, 202 

plech .........................................................................   305 

porcelán ...................   23, 26 - 28, 86, 88, 270, 291 - 296,  

 ........................................................... 298, 302, 306, 310 

porcelán, bronz .........................................................   267 

reliéfní řezba/dřevo ..................................................   263 

reprodukce ..................................................................   45 

řezba v kosti .........................................................   83, 99 

řezba ve dřevě .............................................................   84 

řezba/dřevo exotické .................................................   259 

serigrafie .....................................................................   21 

sklo ......................................................................   25, 303 

sklo broušené ..............................................................   82 

sklo broušené a leptané ...............................................   94 

sklo olovnaté křišťálové ....................................   341, 342 

slitina, almandin, granát ..............................................   31 

slitina, granát ...............................................................   32 

stříbro ..........................................................................   90 

stříbro, ocel ...............................................................   266 

suchá jehla.............................................   59, 62 - 65, 275 

štětcová malba tuší, akvarel, kvaš a koláž .....................   7 

štětcová malba tuší, akvarelem a kvaš .........................   14 

tapiserie .....................................................................   257 

tapiserie ručně tkaná/vlna ..........................................   260 

tapiserie/vlna/autorsky tkaná útkovým ripsem   252 - 255 

tempera ......................................................   243, 278, 287 

tempera/karton ..................   108, 169, 176, 216, 217, 235 

tempera/lepenka ........................................................   129 

tempera/masonit ........................................................   208 

tempera/papír ............................................................   227 

tempera/plátno...........................................   109, 190, 239 

tisk barevný .....................................................   284 - 286 

tužka ..........................................................................   130 

uhel, akvarel ..............................................................   321 

zlato, ametyst ..............................................................   30 

zlato, briliant .......................................................   37 - 40 

zlato, granát .................................................................   34 

zlato, grandle ...............................................................   35 

zlato, spinel, leukosafír ...............................................   36 

 

 

 

 

 

 

REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

 
barometr ...................................................................   344 

bibliofilie ....................................................................   21 

brož ............................................................................   37 

dóza ..........................................................   292, 297, 298 

fotografie ...................................................   12, 325 - 327 

gramofon ..................................................................   308 

hodinky ....................................................................   343 

kachel .......................................................................   264 

karafa ........................................................................   303 

kleště na cukr........................................................   90, 91 

kniha ...........................................................................   22 

lampa ..........................................................   93, 262, 267 

maska .......................................................................   259 

medaile .......................................................................   29 

miniatura ..............................................................   81, 83 

mísa ......................................................   24, 98, 296, 301 

nádoba ........................................................................   97 

náhrdelník ..................................................................   39 

náhrdelník a náušnice .................................................   31 

náramek .....................................................   30, 32, 33, 36 

nástolec ...............................................................   92, 291 

náušnice ......................................................................   35 

plastika   27, 28, 86 - 88, 96, 99, 270, 300, 304, 309, 310 

prsten.....................................................................   34, 38 

příbor ..................................................................   95, 266 

přívěs ...........................................................................   40 

rám ..............................................................................   84 

reliéf ..........................................................   258, 263, 265 

sada talířů ..........................................................   294, 295 

samovar .....................................................................   307 

socha .................................................................   251, 261 

šálek s podšálkem ..............................................   293, 306 

tác ..............................................................................   342 

talíř ..............................................................   23, 299, 302 

textilie .....................................................   252 - 257, 260 

varium .......................................................................   305 

váza .......................................   25, 26, 82, 85, 89, 94, 341 

židle...................................................................   268, 269 
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REJSTŘÍK ZNAČEK 

 
AV ..............................................................................   30 

BECHYNĚ ...............................................................   309 

CF ...............................................................................   85 

DIANA .....................................................................   266 

ECHAPPEMENT- ROSKOPF ................................   343 

ENS VOLKSTEDT ....................................................   88 

FB ...............................................................................   90 

G.G. ............................................................................   87 

labuť 4 ..................................................................   35, 36 

LOKET .....................................................................   302 

LOUČKY ...................................................................   23 

lvíček 4 ........................................................................   34 

made in Czechoslovakia ..............................................   24 

MEISSEN .................................................................   301 

MÍŠEŇ ..............................................   29, 292, 294 - 296 

ROSENTHAL .........................................   26, 28, 86, 298 

ROYAL DUX ...........................................................   310 

SANDRIK ...................................................................   95 

SCHÜTZ ...................................................................   299 

VÍDEŇ vtlačená ..........................................................   27 

VOLKSTEDT ...........................................................   270 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 1-20 

 

1   Pešicová Jaroslava   (1935-) 

"Divadlo života" ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
velká mistrovská reprezentativní galerijní barevná litografie, PD signováno, datováno 1979, LD číslováno 37/50, vzácný grafický 

list významné české malířky a grafičky zastoupené v řadě sbírek po celém světě, ve výřezu 59 x 67 (80 x 87)  
    

Pešicová Jaroslava  grafička, malířka, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu u Dillingera, Tondla, na AVU 

u Sychry, Holého, členka skupiny ETAPA - další členové: Brýdlová, Burin, Grim, Gruber, Honcová, Kiml, Klimeš, 

Kocmanová, Koliha, Kouba, Obrátil, Pacík, Ronovský, Slavíček, Synáček, členka SČUG Hollar, SVU MÁNES, 

zastoupena v Národní galerii Praha, National Gallery of Art, Washington, USA a v dalších galeriích, výstavy po celém 

světě, např. v Rakousku, Belgii, Francii, Jugoslávii, jenom výčet literatury o ní zabírá více než celostránkový sloupec 

ve Slovníku (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

2   Štěpánek Vladimír   (1906-) 

"Dívka v kroji na pouti" ..................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, kolem roku 1935, bravurně zvládnuté folklórní téma ve stylu impresionismu, luxusní široký 

ručně řezaný stříbřený rám, vzhledem k tomu, že je obraz pod sklem je ve výborném stavu, malíř byl výborným žákem A. Frolky, 

ve výřezu 57 x 42 (80 x 64)  
    

Štěpánek Vladimír  malíř, narozen v Holáskovicích u Brna, studoval na uměleckoprůmyslové škole v Brně a soukromě 

u A. Frolky, zaměřoval se na malbu s folklorními náměty, člen SVUT Brno (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

3   Krásný František (?)   (1865-1947) 

"Život pod Oravským hradem" ....................................................................................................................................  4 500 Kč  
mimořádně náročná a velmi pracná částečně pointilistická malba olejovou temperou, signováno, nedatováno, patrně jde o práci 

skvělého architekta a malíře Františka Krásného, 70 x 50 (85 x 65)  
    

Krásný František ?  architekt a malíř, absolvent Akademie výtvarných umění ve Vídni, hodně čerpal z lidového umění 

    

    

4   Matal Bohumír - připsáno   (1922-1988) 

"Dvě postavy" ....................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu lepeném na dřevěné desce, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století, zajímavá moderní 

malba, kvalitní autorská adjustace, 55 x 40 (71 x 56)  
    

Matal Bohumír - připsáno  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) 

5   Schwaiger Hanuš   (1854-1912) 

"Figurální středověká scéna" ........................................................................................................................................  5 900 Kč  
velká mistrovská kresba tuší a tužkou na pergamenovém papíře, signováno PD tužkou monogramem HS, dále poznámka 
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"III. kompozice", kolem roku 1890, patrně pohybová studie připravená k přenesení na plátno, 40 x 54 (44 x 58,5)  

 Pochází z velké pražské sbírky 
    

Schwaiger Hanuš  malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii 

v Praze, významný a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - 

nejznámější gobelíny valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky 

Oldřich Blažíček, Jaroslav Grus, František Hanuš Hérink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, 

Oldřich Lasák, Josef Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín 

Procházka, František Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie  

(v Tomanovi více než čtyři celostránkové sloupce) 

    

    

6   Wachsmann Alois   (1898-1942) 

"Studie ženských aktů" ....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská kresba tužkou, značeno pozůstalostním razítkem Aloise Wachsmanna s číslem S101, kolem roku 1935, sběratelská 

kresba, adjustováno pod sklem, ve výřezu 20 x 27 (48,5 x 52,5)  
    

Wachsmann Alois  žák prof. Gočára, tvořil dlouho v Paříži, člen SVU Mánes, vynikající český modernista, zejména 

z období kubismu, patřil mezi avantgardu moderního umění v první třetině 20. století, významem svého díla se řadí 

do skupiny hned za Emilem Filou, na trhu dosahuje vysokých cen (Toman) 

    

    

7   Lhoták Kamil - připsáno   (1912-1990) 

"Z Paříže" ............................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - štětcová malba tuší, akvarel, kvaš a koláž, signatura nenalezena, nedatováno, balonový koš, 

Foto Miracle, pojízdné křeslo (koláž), přiřazeno sice nejednoznačně, ale přece Lhotákovi, zajímavá práce, 32 x 92 (34 x 94)  

 Práce je zajímavá i svým rozměrem 
    

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

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

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

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

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

    

    

8   Solovjev Arkadij   (1902-) 

"Jihočeský rybník" .............................................................................................................................................................  4 700 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, vzadu Ověřovací list a znovu podpis autora a štítek o autorovi, výborná 

práce žáka O. Nejedlého, luxusní řezaný a stříbřený rám, 30,5 x 55,5 (44 x 68,5)  
    

Solovjev Arkadij  malíř, narozen v Kolupě (Lotyšsko), žák pražské akademie u Nejedlého a Nechleby, působil v Praze 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

9   Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Pole v květech na kraji vesnice" ................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1918, práce je z autorova pozdního impresionistického období, 

sběratelsky i galerijně zajímavá práce, 31 x 42 (41,5 x 52,5)  
    

Grus Jaroslav  malíř, studium na akademie v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, 

zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní umělec  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

10   nesignováno    

"Postkubistická krajina - Červená chalupa pod kopcem" ...............................................................................  6 700 Kč  
kvalitní olej na malířské desce, signum nenalezeno, kolem roku 1930, pozdně kubistická práce, vhodný široký rám stříbrné barvy, 

36,5 x 50 (48 x 61,5)  

    

    

11   Jansa Václav   (1859-1913) 

"Z Bechyně" .......................................................................................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem vpravo dole od středu, nedatováno, práce významného českého malíře 

zastoupeného v řadě galerií včetně galerie Národní, vzadu na blind rámu poznámka Bechyně, 40 x 50 (53,5 x 63,5)  
    

Jansa Václav  malíř, žák pražské a vídeňské akademie, původně se věnoval figurální malbě, za kompozici "Mojžíš 

na hoře Sinaj" získal Fügnerovu cenu, jeho vlastenectví ho však přivedlo k malbě české krajiny, v roce 1898 spolupracoval 

s Maroldem na panoramatu bitvy u Lipan, maloval i obrazy ze Středomoří, vynikající malíř, zastoupen v NG (Toman) 
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12   Drtikol František   (1883-1961) 

"Dva akty" ..........................................................................................................................................................................  21 000 Kč  
černobílá fotografie lehce přilepená na krémově bílém kartonu, signováno PD tužkou mimo fotografii Drtikol, na fotografii 

vyraženo COPYRIGHT DRTIKOL PRAGUE, na zadní straně kartonu je text: "Originální fotografie - Anna Fárová," podle znalců 

může jít i o pozdější dosignovaný kontakt, vyjádření znalkyně Anny Fárové je mimo fotografii 

27,5 x 22, pasparta 49,5 x 34,5  

 Pochybnostem odpovídá i nízká vyvolávací cena 
    

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 Francisko, Vídeň, 

Amsterdam, Tokio (Slovník Chagall) 

    

    

13   nesignováno    

"Zátiší s bohatou kyticí, lahví a jablky" ...................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1925, kvalitní široký černý rám holandského typu, velmi působivá práce, 

50 x 40 (68,5 x 58,5)  

    

    

14   Bezděk František   (1906-1983) 

"Malý šohaj a kůzle na kvetoucí louce"....................................................................................................................  2 900 Kč  
skvělá štětcová malba tuší, akvarelem a kvaš, signováno, datováno 1940, mimořádně zdařilá práce skvělého ilustrátora a malíře, 

rámováno v paspartě pod sklem, na trhu vzácné, ve výřezu 21 x 31 (47 x 57)  
    

Bezděk František  malíř divadelních kulis v Brně a ve Zlíně, samouk, navštěvoval kurzy kresby u Süssera na škole 

uměleckých řemesel v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

15   Šíma Josef mladší ?   (1891-1971) 

"Solná pole na břehu moře" ........................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, datováno 1.8.1924, vedle signatury a datace je uveden špatně čitelně i název místa, podle 

podpisu jde pravděpodobně o práci slavného Josefa Šímy mladšího, ve srovnání s pracemi otce Jos. Šímy jde o modernější styl, 

práce, lze srovnat s následující položkou, J. Šíma ml. odešel v roce 1921 do Francie 

ve výřezu 27 x 38 (47 x 57)  

 Původně pochází z majetku rodiny Šímovy 
    

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

Preislera a Bukovace na AVU v Praze, studijní cesta po Španělsku, vydal řadu knih a několik ex libris, řada výstav 

a zastoupení v galeriích včetně NG, dlouho působil ve světových malírnách na sklo ve Francii, světově proslulý český 

malíř 20. století, dosahuje mimořádně vysokých cen na světových trzích, uváděn ve světových katalozích  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

16   Šíma Josef starší   (1859-1929) 

"Zákoutí s kamenem pod starým stromem" ...........................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, datováno 1920, ve srovnání s předchozí prací jde výrazně o klasičtější mistrovský projev, 

ve výřezu 41 x 27,5 (65 x 47,5)  

 Původně pochází z majetku rodiny Šímovy 
    

Šíma Josef starší  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)  

(6.2.1859 Praha-Karlín-22.10.1929 Brno) 

    

    

17   Zinkeisen Doris Clare   (1898-1976) 

"Anglický zápřah - Mladý pár ve dvojkolce" ........................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský umělecký olejotisk lepený na plátně, signováno, kolem roku 1925, luxusní rám z doby, celkově velmi kvalitní provede-

ní, 51 x 61 (57,5 x 67,5)  

Autorka dosahuje cen přes 5 000 eur, v New Yorku byl dokonce dne 11.5.1999 prodán tisk její práce "Coronation"  

 za 1 790 eur (1 900 dolarů) (ADEC) 

    

    

18   Kobliha František   (1877-1962) 

"Na lavičce mezi stromy" ................................................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovský černobílý dřevoryt, signováno v desce i tužkou, datováno 1910, rámováno pod sklem, sbírkový kus, 31 x 24 (44 x 33,5)  
    

Kobliha František  malíř, grafik, narozen v Praze, studium v Praze na UPŠ u Lišky a Maška a na AVU u Ženíška, jeden 

z nejvýznamnějších kreslířů a grafiků Evropy své doby, člen SČUG Hollar, SURSUM, široké spektrum výstav 

a zastoupení v galeriích, jeho práce dosahují na českém trhu jedny z nejvyšších cen v grafice  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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19   Faltus    

"Žně - svoz obilí" .................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, kvalitní rám, obraz je částečně setřený, 60 x 80 (72 x 92)  
    

    

    

20   Procházka Jaro   (1886-1949) 

"Náchodský zámek mezi stromy v zimě" ..............................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, kvalitní dobový rám, 73,5 x 65,5 (87 x 78)  
    

Procházka Jaro  významný malíř měst a figuralista, narozen v Praze, žák profesora Jakesche, již v roce 1931 obdržel 

výroční cenu Akademie věd a umění za soubor obrazů evropských měst, řada studijních cest po Evropě, řada výstav doma 

i v cizině, jen namátkou - Bergen, Oslo, Kodaň, Belgie, Londýn atd. (v Tomanovi celostránkový text, Lexicon of the CVA) 

    

    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21-40 

 

21   Hiršal Josef - Grögerová Bohumila -Sýkora Zdeněk    

"Poezie struktury linie" - výběr z experimentální poezie šedesátých let ................................................  52 000 Kč  
luxusní bibliofilie se šesti barevnými serigrafiemi Zdeňka Sýkory a strukturou ručně tištěnou razítky Zdeňkem Sýkorou, všechny 

Sýkorovy práce jsou jím signovány, vydal AULOS Praha 2009, 60 nečíslovaných stran, 100 číslovaných výtisků, náš má číslo 70,  

použit 200g papír Munken Lynx, vazbu provedl Ateliér Krupka, výborný stav, ochranné pouzdro 

33,5 x 33,5  

 Mimořádná nabídka 
    

Hiršal Josef - Grögerová Bohumila -Sýkora Zdeněk  Sýkora Zdeněk (1920-) 

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) 

    

    

22   Mucha Alfons - Vilímek Josef R.    

"Letem českým světem" ...................................................................................................................................................  2 400 Kč  
výpravná publikace s půl tisícem fotografických pohledů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, luxusní plátěné desky podle návrhu 

A. Muchy, vydal Josef R. Vilímek v Praze v roce 1898, 500 stran, stav průměrný, 29 x 37  
    

Mucha Alfons (1860-1939) 

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) 

 

Vilímek Josef Richard (1835-1911) 

český nakladatel a knihkupec, v roce 1871 v Praze založil vlastní nakladatelství, vydavatel Humoristických listů 

založených 1858 (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

23  Talíř předkládací bohatě malovaný stylizovaným rostlinným dekorem ...............................................  600 Kč  
porcelán bílý, elipsovitý tvar, dekor barevný, ruční malba, značeno LOUČKY, vespod dále signatura se značkou malíře a rukou text 

"RADEGAST Ostrava ČSR," kolem poloviny minulého století, mimořádně kvalitní práce, výborný stav, 36,5 x 26  

    

    

24  Mísa na ovoce....................................................................................................................................................................  600 Kč  
keramika glazovaná, ručně malovaná, značeno made in Czechoslovakia, ARTDEKO, luxusní provedení, kolem roku 1930, 

opatřeno třemi zdobnými úchopy, výborný stav, výška 11cm, průměr 32cm  

    

    

25  Váza .......................................................................................................................................................................................  850 Kč  
sklo čiré, v přední části zdobené v čočce rytým aktem ženy s paletou a štětci, ČR, kolem roku 1960, výborný stav 

výška 15,5cm, průměr 12cm, výška ozdobné čočky 8,5cm  

    

    

26  Vázička ve tvaru přesýpacích hodin....................................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán, půdorys pravidelný šestnáctihran, zdobeno figurálním motivem a rostlinným dekorem, okraje zlatou linkou, značeno 

ROSENTHAL, modelér Dr. Rosenthal, ARTDEKO, kolem roku 1925, dobrý stav, sběratelská rarita, výška 16cm, průměr 7,5cm  
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27  Plastika "Mladý kavalír krmící pejska v oblečku" ......................................................................................  2 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno vtlačovanou značkou Vídeň, datováno 1843, výška 12,5cm  

    

    

28  Plastika "Děvčátko s mísou a kačer s kachnou" ............................................................................................  1 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROSENTHAL, výborný stav, sběratelská položka, výška 12,5cm  

    

    

29  Pamětní medaile  

Lokomotiva ADLER 1835, Plachetnice Gorch Fock, Johann Wolfgang von Goethe,  

Wernher von Braun ...........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
bílý umělecký porcelán - biskvit, každá medaile na reversu značena překříženými meči a nápisem MEISSEN, na aversu postupně 

motivy z dějin železnice a námořní dopravy a dva portréty německých osobností, výroba porcelánka Míšeň, minulé století, 4 kusy, 

průměr každé medaile 4cm, uloženy ve společné sběratelské kazetě 12,5 x 14,5cm  

 

- ADLER 1835 první německá lokomotiva postavená v Anglii Robertem Stephensonem, 

- Gorch Fock třístěžňová loď, první ze série cvičných školních lodí postavených pro Německé říšské námořnictvo v roce 1933, 

- Johann Wolfgang Goethe (28. srpna 1749, Frankfurt nad Mohanem – 22. března 1832, Výmar) německý básník, prozaik, 

dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel, 

- Wernher von Braun (23. dubna 1912, Wirsitz, Prusko - 16. června 1977, Alexandria, USA) německo-americký raketový 

konstruktér 

    

    

30   Náramek - dutý kruh .................................................................................................................................................  5 500 Kč  
zlato žluté a růžové zdobené ametystem, jazýčkový uzávěr a řetízková pojistka, značeno puncovní značkou AV, puncovní úřad 

Vídeň, RU práce, poškozeno a opraveno zejména v dolní části kruhu, ryzost zlata 580/1000, hmotnost 13,88g btto  

    

    

31  Souprava šperků s granáty a almandiny ...........................................................................................................  6 900 Kč  
nízkoryzostní slitina, kameny osazené v článcích ve tvaru květů, náhrdelník tvořen 24 články spojenými očky, ve střední části je 

6 kapkovitých ověsků, sedmý ověsek schází, každá náušnice sestává ze stejně tvarovaného květu, přelom 19. a 20. století,  

délka náhrdelníku 40cm  

    

    

32  Náramek - kruh s mohutnou růžicí ......................................................................................................................  3 500 Kč  
nízkoryzostní slitina osazena granáty ve dvou řadách a ve stupňovité růžici, jazýčkový uzávěr, řetízková pojistka, druhá polovina 

19. století, na vnitřní straně kruhu drobné promáčkliny, u zapínání chybí jeden granátek, vzhledem ke stáří velmi dobrý stav  

    

    

33  Náramek řetízkový, prokládaný jednoduchými květinovými články ..................................................  1 800 Kč  
obecný kov zdobený almandiny, secesní provedení, počátek minulého století, nepůvodní zapínání, chybí řetízková pojistka 

délka 19cm  

    

    

34  Prsten dámský ...............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
zlato, oválná hlava osazena granáty - zlatník se nechal inspirovat krásou rozevřených ocasních per páva, značeno puncovní značkou 

lvíček 4, třicátá léta minulého století, velikost 54, ryzost zlata 14K (585/1000), hmotnost 3,78g btto  

    

    

35  Náušnice s loveckým motivem ................................................................................................................................  3 900 Kč  
žluté a růžové zlato, na každé náušnici 1grandle (jelení zub) a 2 žaludy ze zeleného kamene chryzoprasu (český polodrahokam), 

značeno současnou puncovní značkou labuť 4 a monogramem výrobce EB - Emil Bolek, originální šperk, ryzost zlata 14K 

(585/1000), hmotnost 5,17g btto  

Emil Bolek zahájil činnost v listopadu 1992, vyrábí myslivecké/lovecké šperky dle vlastních návrhů a návrhů z 19. století. 

Na internetu uvádí orientační cenu u tohoto vzoru náušnic 9 800 Kč (pouze pro tetu a maminku,)  

viz www.zlatnictvibolekpisek.com 

    

    

36  Náramek článkový, masivní ....................................................................................................................................  9 000 Kč  
zlato žluté, zdobené malými kameny, 2x spinel, 3x leukosafír, opatřeno pojistkou a řetízkovou pojistkou, stopy po původním 

puncování a zároveň nově přepuncováno současnou puncovní značkou labuť 4, dvacátá léta 20. století, na několika místech 

opravováno, ryzost zlata 14K (585/1000), hmotnost 16,27g btto, délka 18cm  

    

    

37  Brož - špendlík ...............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata, zdobeno diamantem s briliantovým brusem, ryzost zlata brože 626/1000 a jehlice 375/1000 (9K), 

hmotnost 3,42g btto, briliant 1x cca 0,10ct, 

PŘILOŽENO OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU o ryzosti zlata  
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38  Prsten dámský ...............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
kombinace žlutého a bílého zlata s diamantem (briliantem) s holandským briliantovým brusem, druhá polovina minulého století, 

velikost 54, ryzost zlata 18K (750/1000), hmotnost 3,79g btto, briliant 1x cca 0,10ct  

    

    

39  Náhrdelník - řetízek s briliantovým kapkovitým ověskem........................................................................  9 000 Kč  
kombinace žlutého a bílého zlata, ověsek zdobený briliantem a deseti diamantovými routami, krásná zlatnická práce, 

PŘILOŽENO OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU, ryzost zlata řetízku 333/1000 (cca 8K), přívěsku 750/1000 (18K),  

hmotnost 4,95g btto, délka 42cm + 2cm přívěsek, briliant 1x cca 0,10ct  

    

    

40  Přívěs .................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
zlato zdobené uprostřed větší diamantovou routou a kolem dvanácti brilianty, značeno současnou puncovní značkou pro nižší 

podzákonnou ryzost zlata, ryzost zlata 550/1000 (cca 13K), hmotnost 2,04g btto, brilianty 12x cca 0,01ct, celkem cca 0,12ct  

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 41-60 

 

41   neurčeno    

"Svážení dřeva koňmi v zimním nočním lese" ....................................................................................................  24 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno LD špatně čitelně, nedatováno, luxusní široký rám starozlaté barvy, restaurováno, rentolováno 

na nové plátno, skvělá nabídka, 40,5 x 60,5 (60 x 81)  

    

    

42   Lada Josef   (1887-1957) 

"Vánoce- Štědrý den" ....................................................................................................................................................  16 000 Kč  
velká reprezentativní mistrovská barevná litografie, signováno v desce, datováno 1948, velká práce znázorňující vánoční zvyky 

v českých zemích, část vydána jako litografie, část byla tištěna sítotiskem pro potřeby škol, obdobně byly vydány i Velikonoce 

91 x 63 (101 x 73) pod sklem rámováno  

 Skvělá nabídka, na trhu vzácné 
    

Lada Josef  vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, učil se 

knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam později byl přijat k řádnému studiu, školu 

po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti, výtvarník, který nemá ve světě obdoby, výčet jeho výstav je 

nekonečný (Slovník Chagall) 

    

    

43   Frolka Antoš   (1887-1935) 

"Dívka v kroji ve slunečním světle" ............................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, kolem roku 1925, impresionistické zachycení světel a stínů na trávě i kroji, rámováno v paspartě 

pod sklem, ve výřezu 46 x 32 (68 x 50)  
    

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

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

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

dodatky 57, Vollmer 2/169, Thieme-Becker 12/518, Benezit 4/540, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

    

    

44   monogramista JR    

"Hrad Šternberk" ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská kresba tuší, signováno vpravo dole JR, vzadu poznámka kolem roku 1883 (?), mimořádně kvalitní práce, rámováno 

v paspartě pod sklem, ve výřezu 24 x 36 (43 x 52,5)  

    

    

45   nesignováno    

"Socha Svobody" ....................................................................................................................................................................  250 Kč  
reprodukce velmi zajímavé staré fotografie zachycující část plachty plachetnice se znaky US a prosvítající SU z druhé strany 

plachty, nesignováno, nedatováno, zajímavá sbírková kuriozita, vhodný starší rámek, 37,5 x 28 (39,5 x 29,5)  

    

    

46   nesignováno    

"Přístav v historické části města - Krakov ?" ........................................................................................................  8 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, přelom 19. a 20. století, výborná práce prozatím neznámého místa,velmi 

reprezentativní práce, určením místa cena obrazu určitě vzroste, vzadu razítko z Krakova, skvělá nabídka, 52 x 80 (64 x 92,5)  

    

    

47   Skramlík Jan rytíř   (1860-1936) 

"Zábava u stolu" ..............................................................................................................................................................  29 000 Kč  
velký mistrovský reprezentativní galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1910-1920, mistrovské zachycení historického 

výjevu v kroji ze 16. -17. století, s úžasnými detaily reálně zachycuje "živoucí scénu," z obrazu čiší pohoda a optimismus 
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85 x 75 (106 x 96)  

 Mimořádná nabídka 
    

Skramlík Jan rytíř  malíř, narozen v Praze, studia v Mnichově, Paříži, později u prof. Brožíka v Praze, vynikající malíř 

přelomu století, velký počet výstav a zastoupení v evropských galeriích, malíř byl populární svými historickými genry, byl 

velmi ceněn a dodnes má řadu sběratelů (Toman) 

    

    

48   Marvánek Otakar   (1884-1921) 

"Ženský akt - torzo" .......................................................................................................................................................  26 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, LD signováno monogramem OM, vzadu text o Marvánkovi a fotografie signatury pro srovnání, skvělý 

moderní malíř, bohužel předčasně zemřel, na trhu velmi vzácně, 50 x 34 (58 x 42) 
    

Marvánek Otakar  studia na pražské akademii u Schwaigra, člen Tvrdošíjných, který předběhl svou dobu o řadu let, 

ve srovnatelném období byl bezesporu významnějším malířem než Špála, předčasná smrt však ukončila jeho neuvěřitelně 

moderní práci, jeho práce jsou na trhu vždy unikátem (dlouhý text v Tomanovi) 

    

    

49   Štěpán Bohumil   (1913-1985) 

"Kubistický harmonikář" ............................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, datováno 1946, vynikající grafik, ilustrátor a malíř (známý z Dikobrazu před rokem 

1969), od roku 1969 žil a tvořil v Mnichově, dosahuje vysokých cen, náš obraz je z výborného kubistického období autora , 

rámováno pod sklem, 40 x 34 (58 x 48)  
    

Štěpán Bohumil  malíř, grafik, karikaturista, narozen v Křivoklátě, zemřel v Mnichově, studoval na Ukrajinské akademii 

v Praze u profesora Kulce, soukromě u malíře Stavinohy, pracoval jako výtvarník pro nakladatelství Melantrich, proslul 

zejména kresbami v Dikobraze a později po emigraci významnými moderními oleji a kolážemi, od roku 1969 žil 

v Mnichově, uváděn ve světových katalozích (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

50   Zykmund Václav   (1914-1984) 

"Surrealistický objekt v krajině" ...........................................................................................................................  160 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, výborná umělecká adjustace, 62 x 56 (81,5 x 74,5)  
    

Zykmund Václav  malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, studium na VUT Praha, vysokoškolský profesor a teoretik umění, 

významný český moderní malíř, zakladatel surrealistické skupiny RA, dalšími členy skupiny RA byli Josef Istler, Miloš 

Koreček (fotograf), Bohdan Lacina, Vilém Reichmann, Václav Tikal, řada výstav během jeho života i v devadesátých 

letech, zastoupen ve sbírkách National Gallery of Art, Washington D.C., USA (Lexicon of the CVA) 

    

    

51   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Medvěd" ..................................................................................................................................................................................  400 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 21 x 15  
    

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

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

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

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

    

    

52   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Ptáčci".......................................................................................................................................................................................  600 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 21 x 13  

    

    

53   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Zátiší s brýlemi a židlí" .....................................................................................................................................................  600 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 22,5 x 14  

    

    

54   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Loďka a dvě vesla" .............................................................................................................................................................  400 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 14,5 x 10  

    

    

55   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Tři poháry - grogovky s květy" ..................................................................................................................................  1 200 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 20 x 20  
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56   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Plachetnice za zábradlím ..................................................................................................................................................  700 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno, nedatováno, sbírkový kus, vloženo do pomocné pasparty,  

22,5 x 12, pasparta 24,5 x 15  

    

    

57   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Zátiší s židlemi" ....................................................................................................................................................................  900 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 24 x 18  

    

    

58   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Zátiší s paravánem a stromkem v květináči" ..........................................................................................................  700 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 21 x 15  

    

    

59   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Krajina s polem a čtyřmi stromy" ...............................................................................................................................  900 Kč  
originální mistrovská suchá jehla, signováno, nedatováno, číslováno 9/50, sbírkový kus, volný list, 29,5 x 21  

    

    

60   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Portrét dívky ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 21 x 15  

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 61-80 

 

61   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Zátiší s portrétem, dvěma židlemi, petrolejovou lampou a mísou s ovocem" .......................................  1 200 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 24 x 17,5  

    

    

62   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Postava s vavřínovým věncem a třmi květinami" ..............................................................................................  1 200 Kč  
originální mistrovská suchá jehla, signováno, nedatováno, číslováno 17/50, sbírkový kus, volný list, 29,5 x 21  

    

    

63   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Hra na harfu"........................................................................................................................................................................  900 Kč  
originální mistrovská suchá jehla, signováno, nedatováno, číslováno 28/50, sbírkový kus, volný list, 29 x 21  

    

    

64   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Zátiší se židlí, lebkou a lahvemi" ..................................................................................................................................  900 Kč  
originální mistrovská suchá jehla, signováno, nedatováno, nečíslováno, sbírkový kus, v paspartě, 21 x 15, pasparta 29,5 x 20  

    

    

65   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Kněz a anděl - Svádění" ...................................................................................................................................................  900 Kč  
originální mistrovská suchá jehla, signováno, nedatováno, nečíslováno, sbírkový kus, volný list, 21 x 15  
    

    

    

66   Morel A.    

"Život před historickými budovami" .........................................................................................................................  6 000 Kč  
mimořádně kvalitní mistrovský galerijní kvaš na kartonu, signováno A. Morel, signatura je jasně čitelná, přelom 19. a 20. století, 

drobné natržení v pravém spodním rohu, pádem obrazu došlo k drobným poškozením, skvělá nabídka, skvělá práce 

16 x 22,5 (28 x 32,5)  

    

    

67  "Objekty" .....................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, kvaš na kartonu, signum nenalezeno, nedatováno, do sbírky moderního 

umění, 62 x 88 (70 x 95)  
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68   Siničák Jaroslav   (1962-) 

"Ježíš zvaný Kristus" ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na dřevěné repasované 200 let staré borové desce, signováno, datováno 2011, volné zpracování podle velmi staré 

předlohy z Arménie, výborná práce malíře, restaurátora a fotografa, vystavoval v Praze, Bruselu, Štrasburku atd., 50 x 29  
    

    

69   Siničák Jaroslav   (1962-) 

"Zvěstování" ..........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce z pařeného dubu, signováno, datováno 2012, volné zpracování podle staré rytiny z Arménie - 

6. století z monastýru (kláštera) Šatelözy, výborná práce malíře, restaurátora a fotografa, 25,5 x 35  

 Vystavoval v Praze, Bruselu, Štrasburku atd. 
    

    

    

70   Pischinger Carl   (1823-1886) 

"Život u starého zámku" ..............................................................................................................................................  60 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno špatně čitelně vpravo dole, kolem roku 1850-1860, luxusní 

široký rám zlaté barvy, skvělá práce rakousko-německé romantické školy, obraz je rentolován - natažen na nové plátno, autor byl 

určen ze sběratelské poznámky vzadu na blind rámu, na blind rámu jsou další špatně čitelné poznámky, pouze Wien čitelné, bylo 

patrně v galerii 

64 x 98 (88 x 123)  

 Ojedinělá nabídka 
    

    

    

71   Myslivec František   (1890-) 

"Ženy sbírající byliny" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
komorní mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na kartonu, signováno, datováno 1952, široký zlacený rámek, působivý celek, 

7,5 x 6 (21,5 x 20,5)  

 Párová k položce č. 72 
    

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

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

ve sbírkách MG v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

72   Myslivec František   (1890-) 

"Na procházce" ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
komorní mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na kartonu, signováno, datováno 1952, široký zlacený rámek, působivý celek, 

7,5 x 6 (21,5 x 20,5)  

 Párová k položce č. 71 
    

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

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

ve sbírkách MG v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

73   Myslivec František   (1890-) 

"Odpočinek na kraji březového lesa" ........................................................................................................................  1 200 Kč  
komorní mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na kartonu, signováno, datováno 1952, široký zlacený rámek, působivý celek, 

7,5 x 6 (24 x 22,5)  

    

    

74   Myslivec František   (1890-) 

"Zimní procházka na kraji lesa" ..................................................................................................................................  1 200 Kč  
komorní mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na kartonu, signováno, datováno 1950, široký zlacený rámek, působivý celek, 

9 x 10 (25,5 x 26,5)  

    

    

75   Myslivec František   (1890-) 

"Plachetnice u mořského břehu" .................................................................................................................................  1 200 Kč  
komorní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1950, široký stříbřený rámek, působivý celek,  

5 x 7,5 (23,5 x 26,5)  

    

    

76   Myslivec František   (1890-) 

"Stromy při západu slunce" ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1951, výborná práce výborného malíře, 43,5 x 61 (57,5 x 75)  
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77   Myslivec František   (1890-) 

"Kvetoucí krajina" .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
komorní mistrovský galerijní olej na kartonu, signum nenalezeno, kolem roku 1950, výborná krajinářská práce, široký rám, 

zaskleno, 14,5 x 21 (29 x 36)  
    

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

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

ve sbírkách MG v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

78   Ferstel L. (?)    

"Krásná rybářka s veslem" a "Krásná rybářka s košíkem ryb" ...............................................................  16 000 Kč  
dva mistrovské párové oleje na dřevěné desce, signováno, nedatováno, přelom 19. a 20. století, každý 30,5 x 12 (36 x 17,5)  
    

    

    

79   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Za humny" ........................................................................................................................................................................  26 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno LD, nedatováno, kvalitní práce předního představitele Mařákovy 

krajinářské školy, mimořádný luxusní široký ručně řezaný umělecký rám hnědozlaté barvy, výborná nabídka, 34 x 50 (48 x 63)  
    

Bubeníček Ota  malíř, loutkář, narozen v Uhříněvsi, maloval krajiny z Valašska, Tater a Krkonoš, jeden z nejznámějších 

představitelů Mařákovy školy, studia na pražské akademii u Mařáka a Slavíčka, dále v Mnichově a Paříži, výstavy 

v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen v Národní galerii Praha, GHMP, VČG Pardubice, 

MU Olomouc, AJG Hluboká (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

80   nesignováno    

"Život na břehu jezera" ................................................................................................................................................  12 000 Kč  
romantický olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1850, práce neznámého mistra, podle námětu jde patrně o Holandsko, 

kvalitní širší zdobný rám zlaté barvy, 25 x 32 (35,5 x 42,5)  

    

    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 81-100 

 

81   neurčeno    

Miniatura "Mladá žena s čepcem lemovaným perlami" ...................................................................................  4 500 Kč  
kvaš na slonové kosti v rámečku vykládaném slonovou kostí, signováno - nepřečteno, přelom 19. a 20. století,  

ovál 5 x 4, rámeček 10 x 9  

    

    

82  Váza vysoká na nízké kruhové patce .....................................................................................................................  300 Kč  
sklo čiré, vrstvené sklem zeleným, broušené, značeno nálepkou TESKO TŘINEC (šlo o brusírnu skla, ne o obchodní řetězec 

TESCO), druhá polovina minulého století, stav velmi dobrý, výška 25cm, průměr 13,5cm  

    

     

83  Miniaturní plastika "Nevidím, neslyším, nemluvím" .....................................................................................  500 Kč  
řezba v kosti (patrně slonové), jde o tři symbolické opice zakrývající si postupně oči, uši, ústa, umístěny na dřevěném kruhovém 

podstavci, výška figurek 2,5cm, celková výška 4cm, průměr podstavce 4,5cm  

    

     

84  Zrcadlo ve florentinském rámu .............................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská tzv. florentinská řezba v lipovém dřevě s polychromií, 19. století, luxusní široký bohatě řezaný zlacený rám, dobrý stav, 

90,5 x 67 (123 x 99)  

    

     

85  Honosná vysoká váza na nízké kruhové patce ................................................................................................  2 500 Kč  
biskvit bílý (umělecký porcelán) zdobený plastickým a malovaným květinovým a rostlinným dekorem, značeno vtlačovanou 

značkou CF - Christian Fischer, kolem roku 1845, luxusní provedení i luxusní stav, špičkový sběratelský a muzeální kus,  

výška 32cm, průměr 13cm  

    

     

86  Miniaturní plastika "Chroust" .................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bílý, malovaný, značeno ROSENTHAL, kolem roku 1935, výborný stav, krásný sbírkový kus,  

výška 3,5cm, elipsovitá základna 5 x 3,5cm  
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87  Plastika "Děvčátko na schodech při hře s panenkami" ................................................................................  200 Kč  
měkký porcelán - biskvit malovaný, značeno G.G. a číslem 3107, patrně Německo, kolem roku 1940, výška 15cm, šířka 11cm, 

hloubka 7cm  

    

     

88  Plastika "Růžový a zelený papoušek na větvích keře" ...............................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý, malovaný, značeno ENS VOLKSTEDT, Německo, kolem poloviny minulého století, výborný stav,  

výška 15cm, šířka 19cm, hloubka 9cm  

    

     

89  Honosná luxusní váza - nástolec ............................................................................................................................  3 500 Kč  
barevná majolika ve tvaru stylizovaného rohu hojnosti, bohatě plasticky zdobená a malovaná, v horní části hlava řvoucího lva, váza 

se směrem dolů zužuje do bohatě větveného podstavce, značeno vtlačovanou značkou Ab a číslem 388 (patrně datování 1883), 

výška 45cm, šířka v horní části 24cm, v dolní 22cm  

 Naprosto ojedinělý sběratelský i muzeální kus, výborný stav 

    

     

90  Kleštičky na cukr ............................................................................................................................................................  250 Kč  
stříbro, značeno platnou puncovní značkou z období 1940-1945, dále značeno FB (Bibus), velmi dobrý stav, ryzost stříbra 

800/1000, hmotnost 31,05g, délka 11cm  

    

     

91  Kleštičky na cukr ...............................................................................................................................................................  80 Kč  
stříbřený obecný kov secesně plasticky zdobený, velmi dobrý stav, délka 10cm  

    

     

92  Luxusní nástolec na nízké patce ............................................................................................................................  2 500 Kč  
mosaz umělecky zpracovaná, uprostřed dna velký stylizovaný květ s deseti okvětními lístky, celý květ je proveden v bohatém 

barevném přihrádkovém emailu (cloisonné), kolem roku 1890, výška 15,5cm, horní průměr 28,5cm, dolní 14,5cm  

    

     

93  Luxusní petrolejová lampa ve zlacené kovové montáži ..............................................................................  5 500 Kč  
korpus lampy z bohatě plasticky florálně zdobené a malované majoliky, vybaveno mohutným strojkem na rukávníkový knot, 

na kolečku pro ovládání knotu je značení R. Ditmar Wien. BRILIANT. METEORBRENNER - Rakousko-Uhersko, kolem roku 

1860,stínítko pozdější, sklo čiré a matné zdobené plastickými květy, chybí skleněný cylindr, unikát,  

výška bez stínítka 48cm, se stínítkem 67cm, průměr  25 cm v nejširším místě, průměr podstavce 17 cm 

    

     

94  Luxusní secesní váza ......................................................................................................................................................  800 Kč  
sklo vrstvené-čiré, žluté a rubínové, broušené, řezané a leptané, zdobené trojbarevným figurálním motivy z Valašska "Pasáček ovcí 

se psem" a protilehle "Ovce a kaple na Radhošti", tyto vázy vyrábělo KRASNO, počátek minulého století, velmi dobrý stav,  

výška 30cm, průměr 20cm  

    

     

95  Velký dvanáctiosobní příbor...................................................................................................................................  2 500 Kč  
nože nerez ocel, značeno A.S. SANDRIK, celkem 103 kusy, kolem poloviny minulého století,  

původní dvoupatrová kazeta 36 x 50 x 11, kvalitní materiál i provedení, nepoužívané, reprezentativní celek 

v sestavě:  

12x lžíce, nože, vidličky jídelní /20,5- 25,5- 20,5cm 

12x nože, vidličky předkrmové,  

12x vidličky dezertní,  

12x lžičky čajové, 12x mocca,  

2 naběračky, lžíce a vidlička předkládací,  

lopatka, kleště na cukr, sítko na čaj  

    

    

96   Zoubek Olbram   (1926-) 

Plastika "Eva" ...................................................................................................................................................................  24 000 Kč  
zlacený cín, signováno O. ZOUBEK na soklu, typická a žádaná práce nejprodávanějšího sochaře posledních dvaceti let, velmi 

dobrý stav, výborná nabídka, výška 68cm, základna 12,5 x 12,5cm  

  

 Původně koupeno v galerii Chagall za 35 000 Kč 
    

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

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

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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97  Hrnec s dvěma úchopy a poklopem .....................................................................................................................  3 900 Kč  
lidová keramika zdobená ruční malbou, ústředním tématem je "Vítězný jelen", dále květy, lidové umění druhé poloviny 19. století, 

velmi dobrý stav, sběratelský a muzeální kus, výška 27cm, průměr 20cm  

    

     

98  Mísa s dvěma úchopy a poklopem ........................................................................................................................  2 900 Kč  
lidová keramika ručně malovaná zeleno - modrým květinovým dekorem, krásná ukázka lidového umění druhé poloviny 19. století, 

velmi dobrý stav, sběratelský a muzeální kus, výška 20cm, průměr 30cm  

    

    

99   Plastika "Jedna z podob Buddhy" ......................................................................................................................  1 500 Kč  
náročná řezba v tvrdé bělené kosti, práce na úrovni výšivky, ostrov Bali, přelom 20. a 21. století, výška 22,5cm  
    

    

    

    

100   UNIKÁTNÍ KOLEKCE rituálních sošek, masek a dalších uměleckých předmětů  

africké vesnice KILIKI z Konga, oblast Maniema, etnikum KUSU .......................................................  280 000 Kč  
Vzácné artefakty z konce 19. a 20. století donedávna sloužily k životu a rituálům vesnice. Prostřednictvím HoKoBo Humanitas 

z Hranic na Moravě svěřil tento jediný spolehlivý majetek do prodeje náčelník vesnice pan Gabriel Kiliki Amundala. Kolekce 

zahrnuje 46 artefaktů. Minimální cena je odhadnuta velmi střízlivě na 23 000 USD. Předměty byly v květnu 2012 vystaveny 

v hranické výstavní síni Stará radnice pod názvem Tribal Art Maniema - Domorodé umění z Konga.  

 

Vzácné artefakty z vesničky Kiliki doprovází nejen dávná historie, ale především krutý osud.  
 

Vesnička Kiliki se nacházela poblíž řeky Lualaba v provincii Maniema na jihu Konžské demokratické republiky. Osídlena byla ji ž 

před více než dvěma sty lety. Rozprostírala se na ploše asi tří kilometrů čtverečních. Dnes v podstatě neexistuje. Během let  2006 až 2011 

byla dvakrát vypálená a úplně zdevastovaná. Přeživší hledají místo pro život v oblasti vzdálené 30 km od jejich původního domova.  

 

Vesničané pocházejí z etnika KUSU.  Od pradávna to byli lovci, ale časem se začali usazovat a obdělávat políčka kolem rozrůstajících se 

chatrčí či chýší. Pěstovali fazole, kukuřici nebo sladké brambory, začali také chovat prasata, kozy a drůbež. Jejich náčelníkem je pan 

Gabriel Kiliki Amundala, člen „hlavní“ nebo také „náčelnické“ rodiny, ze které vždy ten nejstarší syn se stává náčelníkem.  

 

Rodinné pouto váže také některé členy hranické společnosti  GoKobo k vesničanům Kiliki. Proto pan Kiliki Amundala svěřil jeji ch rituální 

předměty občanskému sdružení GoKoBo Humanitas, aby díky sbírce či výstavám shromáždili peníze, které by pomohly vybudovat novou 

vesnici. Nakonec přibližně po dvou letech rozhodl, že může být celá sbírka nabídnuta k prodeji, avšak pouze jako celek, aby se "duše, síla 

a  moc jejich předků nerozdělila." Věří, že pokud budou artefakty spolu, jejich předkové se na ně nerozhněvají a naopak jim pomohou 

zajistit lepší budoucnost. 

 

• Soška MAMA LEGA znamená matka kmene Lega. Soška je posvátná, je ztělesněním silného ženského ducha, který reprezentuje 

matku jako bezchybnou ženu. Mama Lega přináší plodnost, hojnost a oddanost. 

• LOZI nebo MULOZI znamená kouzelník, čaroděj či šaman. Patří tajné ženské společnosti, která je složena především z čarodějek 

s léčivou mocí, takzvaných šamanek. Tato soška se používá především během slavnostních ceremoniálů, mužské obřízce 

a pohřbech. 

• Hudební nástroj - HARFA ZANDE se používá především při pohřbech, ale také během dalších různých oslavných ceremoniálech 

či významných událostech. 

• MAMA MUPENZI znamená drahá matka. Symbolizuje plodnost, zdraví, hojnost, štěstí a silnou spirituální sílu bojující proti 

nemocem, impotencí a suchu. Břemeno na její hlavě symbolizuje tíhu různorodých životních problémů, které je schopná vyřešit 

svou silou či mocí. MAMA MUPENZI je také schopná přivolat déšť pro farmáře či dodat sílu lovcům a válečníkům. 

• MA MULOKO – znamená teta, něco jako „malá máma“ nebo „mámina mladší sestra“. Její tvář je rozdělena na dvě části. Levá 

část symbolizuje krásu a oddanost domovu, pravá strana reprezentuje odvahu, statečnost a sílu rolníků na poli.  

• CROCODILE – krokodýl je v Kongu uctíván jako posvátné a duchovní zvíře. Je ochráncem lidu, umí zahnat zlé duchy.  

• NKISI FETISH - rituální fetiš umocňující sílu a ochranu kmene, ale také „prokletí“ nepřátel. 

• SPOON – lžíce je nepostradatelný nástroj při různých typech rituálů a ceremonií. Není to jen kousek „kuchyňského nádobí.“ 

Lžíce je vnímána jako symbol solidarity a sdílení. Zatím co jídlo se většinou jí rukama, lžíce slouží většinou jako prostředek 

k servírování jídla z velkých nádob na talíře. 

• ŽIDLE a STOLIČKY jsou v provincii Maniema velmi oblíbené. Ve většině případů je vyřezávají umělci, kteří každou židli udělají 

pro konkrétní osobu, přesně podle přání a potřeb. Pouze „majitel“ židle pak tuto užívá sám a nedovolí nikomu jinému na ní sedět, 

dokonce ani nejbližším členům rodiny či přátelům. Každá židle je považována za „speciální“ místo, kde sídlí duch a duše majitele.  

Když majitel židle odejde, musí se židle obrátit vzhůru nohama, aby se na ni neusadil zlý duch. Majitel zde zařazené trojnožky měl 

tři manželky, jejich portréty jsou na nohách židle vyřezány. Tak jako tato třínohá stolička patřila pouze jejímu majiteli, i tři jeho 

manželky patřily pouze jemu. 

• MAISHA MASK znamená život. Používá se při tanci během díkůvzdání za sklizeň, při uctívání význačných hostů nebo při pohřbu 

důležitých osobností kmene. Kulatý obličej reprezentuje život, sílu slunce a vousy kolem obličeje znamenají moudrost 

a dlouhověkost. „Útvar“ nad hlavou znamená věčnost, protože lidé z kmene KUSU věří i v posmrtný život. Smrt není konec života. 

Po smrti lidé přechází do „spirituálního života,“ kde žijí se svými předky. 

• MUGURUGENZI znamená „ten nejvyšší náčelník.“ Tahle soška je něco jako „telekomunikace“ mezi živými a jejich mrtvými 
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předky. Používá se při rituálech, kdy se mladí chlapci učí tradicím a zodpovědnostem z tradic vyplývajícím. Je to rituál, kdy se 

•  z  hochů stávají „muži.“ 

• MAMA MASHAMBA – mashamba znamená pole. Tato soška ochraňuje úrodnost polí a plodnost žen. Užívá se zejména při 

rituálech v období zasévání a sklizně. Je to „ženská soška,“ protože o pole a zemědělství se starají ženy. 

• Maska vousatého muže a zvířecí figury prezentuje přeměnu nejvyššího náčelníka zvaného „MUGURUGENZI“ ve zvíře. Lidé věří, 

že nejvyšší náčelník má obrovskou vrozenou moc, která mu dovolí se přeměnit ve zvíře. Buvolí rohy znamenají sílu a odvahu. Tato 

přeměna ve zvíře, jim umožňuje vytvořit vazbu mezi člověkem, zvířetem i duchem jejich předků, aby znovu nalezli odpovědi 

na jejich různorodé životní otázky. 

• Soška MUKUBWA – ochránce kmene je důležitým artefaktem pro kmenového náčelníka, vůdce, jež je zvolen radou starších. Stará 

se o půdu a zemi patřící vesnici a je považován za nejvyššího soudce při jakýchkoliv sporech.  

• MWALIMU – „učitel“, instruktor nebo mistr, dohlíží nad přípravou chlapců na roli „muže.“ „Mwalimu tréning“ trvá jeden 

až dva roky. Vybraní chlapci ve věku od 8 do 12 let jsou vysláni do lesa, pryč z vesnice. Několik měsíců stráví ve speciální 

„chatrči“ a připravují se na jejich budoucí roli muže. Součástí jejich přípravy je i výuka historie a tradic svého kmene a tajemství 

výroby a nošení svých rituálních masek. 

  

SEZNAM PŘEDMĚTŮ V NABÍZENÉ KOLEKCI 

(v prvním sloupci číselné označení objektů,  

odděleně za textem jsou přibližné rozměry udané v cm - zpravidla v pořadí: výška x šířka x hloubka) 

 

1   hudební nástroj - HARFA ZANDE_____37 x 60 

2   maska_____30 x 20 

3   dýmka_____38 

4   maska_____30 x 20 

5   maska_____38 x 16 

6   maska_____39 x 18 

7   maska_____30 x 9 

8   maska_____38 x 16 

9   maska NÁČELNÍKA MUGURUGENZI_____35 x 27 

10   hudební nástroj_____22 x 12 

11   maska_____18 x 15 

12   dóza krokodýl_____12 x 35 

13   dřevěná taška_____16 x 32 

14   plastika_____35 

15   maska_____35 x 17 

16   figura muže_____42 

17   LOZI-MULOZI figura ženy_____30 x 20 

18   MUKUBWA figura muže _____38 

19   figura muže _____51 

20   lžíce_____38 

21   lžíce_____38 

22   lžíce_____27 

23   lžíce_____37 

24   hřeben_____22 

25   třínohá stolička_____26 x 40 

26   figura ženy_____27 

27   MAMA LEGA figura ženy_____29 x 22 

28   figura muže_____46 

29   dvojfigura muže a ženy_____38 x 23 

30   MA MULOKO figura ženy_____45 

31   maska_____17 x 10 

32   fetiš NKISI FETISH, plastika s peřím_____17 

33   maska_____38 x 16 

34   hra_____24 x 47 

35   MAMA MUPENZI figura ženy s břemenem 

na hlavě_____44 x 17 

36   MAMA MASHAMBA figura ženy_____71 

37   figura MUGURUGENZI_____71 

38   maska  MAISHA MASK_____60 x 30 

39   plastika se třemi hlavami_____35 

40   plastika muže a ženy v objetí_____35 

41   figura ženy_____80 

42   stolička - želva_____10 x 17 x 42 

43   buvolí maska_____43 x 15 

44   maska muže_____29 x 15 

45   maska_____23 x 15 

46   maska_____21 x 14 

 

Informace poskytla paní Ing. Iva Bonyoma Lutchimba, GoKoBo Humanitas www.gokobo.cz  

 

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 10 1-120 

 

101   Sovák Pravoslav   (1926-) 

"Karlův most" ......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej/plátno, pohled na Karlův most v zimě se sněhem, z levé strany na břehu řeky tmavé siluety stromů, za nimi architektura 

Sovových mlýnů, z pravé strany nábřeží, šedavá obloha, nerámováno, plátno poškozeno - fleky, doba vzniku do roku 1960, 

signováno LD, 73 x 93, původní umístění ZÚ Havana  
    

Sovák Pravoslav  malíř, grafik, pedagog, studia na Odborné škole keramické v Bechyni, po válce na pražské Vysoké 

škole umělecko-průmyslové, od roku 1948 na Univerzitě Palackého v Olomouci, v roce 1968 emigroval, působil 

v Rakousku, Německu, Francii, Švýcarsku, světově uznávaný umělec, vystavoval v prestižních galeriích, zastoupen mimo 

jiné v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, dále v Galerii výtvarného umění v Ostravě, ve wikipedii uváděn 

jako švýcarský grafik českého původu (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) (nar. 30. 8. 1926 Vysoké Mýto) 

    

    

102   Prouza Jaroslav    

"Pražský motiv - Pražské nábřeží na podzim" ......................................................................................................  1 900 Kč  
olej/plátno, rok pořízení 2007, signováno PD, vzadu štítek Díla s razítkem ČFVU, 73 x 92 (85,5 x 105), původní umístění 

Diplomatický servis  
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Prouza Jaroslav  akademický malíř (abART, článek: Vzpomínka na Jaroslava Prouzu 

 in http://www.prateleceskehistorie.estranky.cz, 6.11.2010) 

(nar 7.4.1955 v Klatovech-15. října 2004) 

    

    

103   Holanová M.    

"Velká voda v Braníku"...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej/plátno, na blind rámu rukou název obrazu, signováno LD, 65 x 80 (84 x 100), původní umístění OBO Tirana, ZÚ Tirana  
    

    

    

104   Šimůnek Jaroslav   (1872-1939) 

"Praha"....................................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/karton, malba zašlá, signováno PD, 74 x 98 (84 x 108), původní umístění Diplomatický servis  
    

Šimůnek Jaroslav  žák profesora Schönlebera a Antonína Slavíčka, časté reprodukce ve Zlaté Praze, významný malíř 

Prahy a jejích periférií (Toman) 

(14. 2. 1872 Praha-Smíchov- 23.12.1939) 

    

    

105   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Sklizeň mrkve" ...................................................................................................................................................................  3 150 Kč  
olej/karton, doba vzniku 1958, signováno, datováno PD, 48 x 88, původní umístění GK Sydney  
    

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) 

    

    

106   Bobek Jaroslav    

"Gladioly" ..............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/plátno, na jednom místě kousíček odlouplé barvy, doba vzniku 22. srpna 1957, signováno a datováno LH, vzadu autorský 

štítek, 98 x 78 (102 x 82), původní umístění Diplomatický servis  
    

Bobek Jaroslav  akademický malíř 

    

    

107   Kopáček Pavel   (1923-1996) 

"Podzim na Vysočině" ......................................................................................................................................................  3 750 Kč  
olej/plátno, na blind rámu rukou Salón Polička 71, doba vzniku 1970, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek,  

64 x 121 (76 x 132), původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

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 

(10.5.1923 Nové Mesto na Morave- 2.5.1996 Nové Mesto na Mor.) 

    

    

108   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Z jižních Čech" ..................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera/karton, doba vzniku druhá pol. 20. století, signum nenalezeno, vzadu štítek Díla, 64 x 85 (81,5 x 101), původní umístění 

OBO Tirana, ZÚ Tirana  
    

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) 

(5.5.1908 České Budějovice-26.8.1995) 

    

    

109   Prouza Jaroslav    

"Pražský motiv - Pohled na železniční most" .........................................................................................................  1 900 Kč  
tempera/plátno, rok pořízení 2007, signováno LD, vzadu štítek Díla s názvem "Pohled na železniční most " a razítkem ČFVU,  

102 x 80 (120 x 99), původní umístění Diplomatický servis  
    

 (nar 7.4.1955 v Klatovech-15. října 2004) 
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110   Klimovičová Marička   (1927-1993) 

"Praha II"..................................................................................................................................................................................  250 Kč  
lept - suchá jehla, pasparta poškozená, nezaskleno, doba vzniku do roku 1987, signováno PD, název, grafická technika a číslování 

84/100 LD, vše tužkou, ve výřezu 29,5 x 37 (pasparta 45 x 48), původní umístění Moskva OTS Certanovo  
    

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) 

    

    

111   Waageová Bohunka    

"Dětský sen" .............................................................................................................................................................................  250 Kč  
lept, adjustace silně poškozená, nezaskleno, samotný list v pořádku, doba vzniku 1981, signováno a datováno PD, název 

a číslováno 35/100 uvedeny LD, vše tužkou, výřez 24 x 16 (pasparta 45 x 35), původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

Waageová Bohunka  malířka, grafička, ilustrátorka, tvůrce animovaného filmu, studium na Střední odborné škole 

výtvarné v Praze (Výtvarná škola Václava Hollara,) člen SČUG Hollar, dlouhý výčet výstav (Lexicon of the CVA, abART) 

(nar. 29. 5. 1948 Ústí nad Labem) 

    

    

112   Lesařová-Roubíčková Michaela   (1949-) 

"Velké prádlo" ........................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevný lept, adjustace silně poškozena, nezaskleno, doba vzniku 1981, signováno a datováno tužkou PD, číslováno 42/50 LD, 

výřez 24 x 25 (pasparta 41 x 38), původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

Lesařová-Roubíčková Michaela  malířka, kreslířka, grafička, šperkařka, studium na VŠUP Praha, prof. K. Svolinský, 

Z. Sklenář, J. Novák, členka SČUG Hollar, v abART dlouhý výčet výstav (Lexicon of the CVA, abART) 

(nar. 19. 4. 1949, Praha) 

    

    

113   Lesařová-Roubíčková Michaela   (1949-) 

"Velké prádlo" ........................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevný lept, list přilepený přes rohy na lepenku, doba vzniku 1981, signováno a datováno tužkou PD, číslováno 37/50 LD, tisková 

plocha 24 x 25 (list 33,5 x 30), původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

Lesařová-Roubíčková Michaela  malířka, kreslířka, grafička, šperkařka, studium na VŠUP Praha, prof. K. Svolinský, 

Z. Sklenář, J. Novák, členka SČUG Hollar, v abART dlouhý výčet výstav (Lexicon of the CVA, abART) 

(nar. 19. 4. 1949, Praha) 

    

    

114   Homolka Antonín   (1909-1964) 

"Český Krumlov" ..................................................................................................................................................................  380 Kč  
barevná litografie, fixováno na kartonu, list v pořádku - jen mírně ušpiněn, rok pořízení 1993, signováno tužkou PD, číslováno  

16-200 LD, tisková plocha 28 x 35,5 (list 35,5 x 45,5), původní umístění ZÚ Varšava  
    

Homolka Antonín  grafik, malíř, absolvent Akademie v Praze, žák Bendy, W. Nowaka a T.F. Šimona, člen Hollaru 

s nimiž pravidelně vystavoval, námětem jeho prací byla krajina, kytice, zátiší, zvláštní místo v jeho tvorbě zaujímají 

grafické listy s pražskou architekturou (Toman, Slovník Chagall)  

(20.7.1909 Jílovice u Třeboně-17.2.1964 Praha) 

    

    

115   Volf František   (1897-1983) 

"Panáky v poli" .......................................................................................................................................................................  380 Kč  
kresba tuší lavírovaná akvarelem, adjustace ve špatném stavu, chybí sklo, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, vzadu 

autorské razítko, 15 x 21 (28,5 x 33), 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) 
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116   Sivko Václav   (1923-1974) 

"Pražské nábřeží Vltavy" ...................................................................................................................................................  190 Kč  
lept, doba vzniku 1957, tužkou signováno a datováno PD, nečíslováno, výřez 13 x 13 (31 x 29), původní umístění OBO Londýn, 

ZÚ Londýn  
    

Sivko Václav  malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studoval u profesora Tröstera na UMPRUM v Praze, člen: Umělecká 

beseda, SČUG Hollar, byl zaměstnán u Josefa Sudka jako asistent, pracoval v redakci Mladá fronta Dnes, v pražském 

nakladatelství ALBATROS, v letech 1946-1956 podnikl cesty do Francie, Holandska, Bulharska, Vietnamu, SSSR, 

v Lexiconu dlouhý výčet výstav a ocenění, zastoupen ve sbírkách galerií v Bratislavě a Pardubicích (Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 

(1923 Praha-1974 Praha) 

    

    

117   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Strahov" ...................................................................................................................................................................................  380 Kč  
kresba uhlem, adjustace se rozpadá, nezaskleno, doba vzniku kolem roku 1967, signováno LD, vzadu autorský štítek ,  

výřez 13 x 23 (33 x 41), původní umístění Diplomatický servis  
    

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) 

    

    

118   Janíčková Eva   (1935-) 

"Chrám Sv. Mikuláše" ........................................................................................................................................................  130 Kč  
lept, vzadu rukou psaný štítek s názvem "Mikuláš", adjustace poškozená, mírně poškozen zbarvením i lept, doba vzniku do roku 

1987, signováno tužkou PD, číslováno 2/150 LD, vzadu razítko ČFVU, výřez 15 x 11,5 (34 x 26),  

původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

Janíčková Eva  grafička, ilustrátorka, studium na AVU Praha, prof. V. Pukl, V. Silovský, členka SČUG Hollar (Lexicon 

of the CVA, abART) 

(nar. 26. 3. 1935, Praha, Janíčková-Janouchová Eva) 

    

    

119   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Vrtbovská zahrada" ...........................................................................................................................................................  250 Kč  
lept, v evidenci od roku 1993, signováno tužkou PD, číslováno 14/100 LD, výřez 24 x 19 (41 x 34),  

původní umístění OBO, ZÚ Minsk  

    

    

120   Šafář Karel (1938-)    

"Cyklus léto" ...............................................................................................................................................................................  30 Kč  
lept, adjustace poškozená, nezaskleno, doba vzniku do roku 1983, signováno tužkou, číslováno 70/80, výřez 12,5 x 12 (32 x 25), 

původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 121-140 

 

121   Šafář Karel (1938-)    

"Cyklus léto" ...............................................................................................................................................................................  30 Kč  
lept, adjustace silně poškozená, nezaskleno, doba vzniku do roku 1983, signováno tužkou, číslováno 70/80,  

výřez 12,5 x 12 (32 x 25), původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

    

    

122   Šafář Karel (1938-)    

"Cyklus léto" ...............................................................................................................................................................................  30 Kč  
lept, adjustace silně poškozená, nezaskleno, doba vzniku do roku 1983, signováno tužkou, číslováno 70/80,  

výřez 12,5 x 12 (32 x 25), původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

    

    

123   Herčík Josef   (1922-1999) 

"Pražský Hrad" ......................................................................................................................................................................  500 Kč  
lept, silně poškozená adjustace, nezaskleno, doba vzniku 1980, signováno v desce i tužkou, datováno v desce, číslováno 123/200, 

výřez 13,5 x 12 (32 x 25), původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

Herčík Josef  ilustrátor, rytec, grafik, malíř, autodidakt, vyučen rytcem v Čes. zbrojovce Uherský Brod, soukromá studia 

u V. Pukla, člen SČUG Hollar, ilustroval řadu knížek naučné literatury, zejména pro děti a mládež a řadu titulů  

OBSAH 



 
KATALOG 83. AUKCE – BRNO – 22. 9. 2013 

 

 

_ 25 _    

dobrodružné literatury, vyryl více než 500 poštovních známek podle cizích i vlastních námětů (Slovník Chagall, abART) 

(23.3.1922 Uherský Brod-9.7.1999 Praha) 

    

    

124   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Ledeburské terasy" ................................................................................................................................................................  70 Kč  
lept, adjustace silně poškozená, nezaskleno, doba vzniku do roku 1987, tužkou signováno PD, číslováno 49/100 LD,  

výřez 23,5 x 16 (39 x 30), původní umístění Moskva OTS Čertanovo  

    

    

125   Oberthor Karel   (1921-1996) 

"V zahradě - svítání" ............................................................................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, adjustováno pod sklem, rámováno textilní páskou, ušpiněno, uvolněno, doba vzniku 1971, signováno a datováno 

tužkou SD, číslováno 59/140 LD, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, výřez 15 x 25 (28 x 37,5),  

původní umístění Vojenská mise Berlin  
    

Oberthor Karel  malíř, grafik, typograf, studia na pražské akademii u Pukla a Silovského, člen SČUG Hollar, více než 

padesát výstav, japonští podnikatelé mu uspořádali putovní výstavu v Japonsku, 2. cena v Paříži, Zlatá medaile v Brně, 

zastoupen v Národní galerii Praha a dalších galeriích (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(15.7.1921 Praha - 30.6.1996 Praha) 

    

    

126   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Vltava na Zlíchově" ............................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel/perokresba, poškozeno - zřejmě pozůstatky lepící pásky, doba vzniku 1955, signováno a datováno LD, vzadu autorské 

razítko, výřez 15 x 46 (32 x 61), původní umístění ZÚ Londýn  
    

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

ČSAV jako grafik, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav (Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

127   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Krkonoše" ...............................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel/perokresba, doba vzniku 1952, signováno a datováno LD, vzadu autorské razítko, výřez 11,5 x 47,5 (26,5 x 61), 

 původní umístění ZÚ Londýn  

 

    

128   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Vltava u Sovových mlýnů" ..............................................................................................................................................  100 Kč  
lept, poškozená adjustace, nezaskleno, signováno PD, číslováno 77/200 LD, vzadu autorský štítek, výřez 19 x 42 (35,5 x 57), 

původní umístění Diplomatický servis  

    

    

129   Kotvald Ferdinand   (1898-1980) 

"Tři červené květy" ............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
tempera/lepenka, vzadu evidenční štítek s chybně napsaným jménem Kottwald, poškozená adjustace, signováno PD,  

výřez 30 x 17 (59 x 40), původní umístění ZÚ Berlín  
    

Kotvald Ferdinand  malíř, 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) 

(24.5.1898 Vyškov- 23.8.1980 Praha) 

    

    

130   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Pod Lobkovickou zahradou" .........................................................................................................................................  250 Kč  
tužka, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, datování čteno 7/7 55, vzadu autorské razítko Jan Melichar s připsaným 

názvem obrazu, výřez 33 x 29 (50,5 x 44,5), původní umístění ZÚ Berlín  

    

    

131   Laufrová Alena   (1952-) 

"Pod hradem" ..........................................................................................................................................................................  250 Kč  
lept, poškozená adjustace, nezaskleno, doba vzniku 1978, signováno a datováno tužkou PD, číslováno 67/150,  

výřez 37,5 x 27 (56 x 41), původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

Laufrová Alena  grafička, ilustrátorka, studium u Eugena Weidlicha a na VŠUP Praha u prof. Z. Sklenáře, člen SČUG 

Hollar, zastoupena ve sbírkách National Gallery of Art, Washington (Lexicon of the CVA) 

(nar. 10. 8. 1952, Praha) 
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132   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"V Hradčanském Úvozu" ...................................................................................................................................................  630 Kč  
akvarel, perokresba, poškozená adjustace, nezaskleno, rok pořízení 1967, signováno LD, vzadu autorské razítko s připsaným 

názvem obrazu, výřez 34 x 28 (50 x 40,5), původní umístění Vojenská mise Berlín, ZÚ Berlín  

    

    

133   Klimovičová Marička   (1927-1993) 

"Praha I" ...................................................................................................................................................................................  390 Kč  
lept, poškozená adjustace, nezaskleno, doba vzniku do roku 1987, signováno PD, název, grafická technika a číslováno 64/100 

uvedeny LD, vše tužkou, výřez 35,5 x 26,5 (56 x 40,5), původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

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) 

    

    

134   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Hradčanský Úvoz" ..............................................................................................................................................................  390 Kč  
lavírovaná kresba tuší, poškozená adjustace, doba vzniku do roku 1967, signováno PD, vzadu autorské razítko, připsaný název 

obrazu, ve výřezu 21 x 30 (36,5 x 43), původní umístění ZÚ Berlin  

    

    

135   Klimovičová Marička   (1927-1993) 

"Synagoga" ...............................................................................................................................................................................  250 Kč  
lept, poškozená adjustace, nezaskleno, doba vzniku do roku 1987, signováno PD, dále pak LD název díla, grafická technika a 

číslování 76/100, vše tužkou, výřez 37,5 x 27 (56 x 41), původní umístění Moskva OTS Čertanovo  

    

    

136   Kamba Ferdinand   (1907-1992) 

"Praha ze Smetanova nábřeží" .....................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej/plátno, nerámováno, doba vzniku do roku 1992, signováno PD, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, 67,5 x 99, původní 

umístění ZÚ Dháka  
    

Kamba Ferdinand  malíř, arteterapeut, pedagog, studoval na brněnské technice u profesora Hlavici, člen ČFVU, věnoval 

se krajinomalbě, zátiším, kyticím, aktům, maloval starou Prahu (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(19. 3. 1907 Kuřim u Brna-dead: 1992) 

    

    

137   Smital Jan   (1896-1989) 

"Olomouc přede žněmi" ......................................................................................................................................................  650 Kč  
olej/plátno, vystaveno na výstavě Výtvarná úroda 1950", mírně poškozeno, nerámováno, doba vzniku do roku 1950, signováno PD, 

vzadu štítek "Výstava výtvarná úroda 1950", 71 x 101, původní umístění ÚMV  
    

Smital Jan  malíř, studium na AVU u prof. V.Nechleby (Lexicon of the CVA, abArt)  

(24.6.1896 Loštice-5.7.1955 Olomouc) 

    

    

138   Pokluda Miroslav   (1919--) 

"Hrad  Rabí" .........................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej-tempera/papír, doba vzniku druhá pol. 20. stol, pořízeno v roce 1993, signováno PD, výřez 60 x 86,5 (80 x 108),  

původní umístění OBO Athény, ZÚ Athény  
    

Pokluda Miroslav  malíř, 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) 

(nar. 27.2.1919 Staříč) 

    

    

139   Černý Jaroslav   (1904-1984) 

"Vonoklasy v zimě" ...............................................................................................................................................................  890 Kč  
olej/karton, doba vzniku 1961, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, 50 x 100 (66 x 116),  

původní umístění OBO a GK Istanbul  
    

Černý Jaroslav  malíř, studium v malířské škole prof. Proškovce v Plzni a na AVU Praha, člen ČFVU, vystavoval 

na významných Zlínských salonech 

(1.6.1904 Bolevec, Plzeň-1984 Černošice, Praha-západ) 
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140   Cabak Danuta    

"Krajina" ................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1979, signatura nenalezena, autor, název a vročení na zadní straně, 80 x 95 (83 x 98),  

původní umístění GK Katovice  
    

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 141-160 

 

141   Weirauch Emil   (1909-1976) 

"Zátiší před zrcadlem" .....................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej- tempera/plátno, doba vzniku do roku 1976, signováno PD, vzadu rukou autora znovu E. Weirauch "Zátiší před zrcadlem", 

tempera, 83,5 x 61 (99,5 x 77), původní umístění ZÚ Berlín  
    

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) 

    

    

142   Fiala František   (1904-) 

"Krajina" ................................................................................................................................................................................  2 300 Kč  
olej/plátno, plátno poškozeno, pořízeno v roce 1993, signováno PD, 60 x 96 (75 x 111), původní umístění ZÚ Jakarta  
    

Fiala František  malíř v Brně, studoval na ŠUŘ a v umělecké škole K. Truppeho v Brně, členství: Spolek výtvarných 

umělců Aleš, Svaz československých výtvarných umělců, Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské, vystavoval se 

SVU Aleš Brno (Toman, abART) 

(nar. 28.4.1904 Podolí u Brna) 

    

    

143   Kruis Jaroslav    

"Samota" .................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
komb. technika, olej + laky, poškozeno, doba vzniku 1965, signováno a datováno LD, vzadu rukou informace o obraze a razítko 

ČFVU, výřez 39 x 56 (76 x 87), původní umístění Vídeň  
    

    

    

144   Eichler Zvonimír    

"Kytice v modré váze" ......................................................................................................................................................  3 800 Kč  
komb. technika-tempera, pastel, doba vzniku - nepřečteno, rok pořízení 1973, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek 

a razítko ČFVU, výřez 64 x 46 (93 x 69), původní umístění ZÚ Kolombo  
    

Eichler Zvonimír  malíř žijící v Praze, člen ČFVU 

    

    

145   neurčeno    

"Bez názvu" ..............................................................................................................................................................................  200 Kč  
barevná litografie, dar z roku 1990, vpředu kovový štítek "A Jarolim Klabnik Embajador de Checoslovaquia en recuerdo de las 

CORTES DE ARAGON 15-5-90", grafický list uvolněný, doba vzniku 1989, signováno a datováno tužkou PD, číslováno LD 

95/200, výřez 54 x 79,5 (74 x 95), vzadu razítko Libros Fuonclara 2, Zaragoza, původní umístění ZÚ Madrid  
    

    

    

146   Dvořák František    

"Česká vesnice" ...................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej/plátno, rok pořízení 1993, signováno PD, 60 x 81 (70 x 90,5), původní umístění OBO Londýn, ZÚ Londýn  
    

    

    

147   Kopáček Pavel   (1923-1996) 

"Podzimní ráno" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1974, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 50,5 x 80,5 (60,5 x 90,5),  

původní umístění ZÚ Havana  
    

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) 

 (10.5.1923 Nové Mesto na Morave- 2.5.1996 Nové Mesto na Mor.) 
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148   Kameníček Petr    

"Maninské blues" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/karton, doba vzniku 1963, signováno a datováno PD, vzadu rukou psaný název a jméno autora, 55 x 87 (73,5 x 107),  

původní umístění Diplomatický servis  
    

    

    

149   Haise Václav   (1903-1990) 

"Předjaří" ...............................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej/plátno, rok pořízení 1964, signováno PD, 50 x 65 (64,5 x 80,5), původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

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) 

    

    

150   Pernica Vojtěch   (1886-1977) 

"Podzimní krajina" ............................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej/sololit, doba vzniku do roku 1977, 33,5 x 44 (37 x 51,5), původní umístění OBO Londýn, ZÚ Londýn  
    

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

Stolbergů ve Slezsku v Kyjovicích (Toman, Slovník Chagall)  

(26.1.1886 Lovčice-7.7.1977 Brno) 

    

    

151   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Telč" ..........................................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, vzadu autorské razítko, výřez 11 x 46,5 (30 x 63), původní umístění OBO 

Londýn, ZÚ Londýn  
    

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) 

    

    

152   Pernica Vojtěch   (1886-1977) 

"Polní cesta" ..........................................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej/sololit, doba vzniku do roku 1977, signováno LD, 32,5 x 48 (39 x 55), původní umístění ZÚ Londýn  

    

    

153   Hes Milan    

"Zátiší s kávou" ...................................................................................................................................................................  2 250 Kč  
kombinovaná technika/plátno, doba vzniku 1976, signováno a datováno uprostřed dole, 25,5 x 41 (30 x 45,5),  

původní umístění ZÚ Nairobi  
    

Hes Milan  malíř, studoval na AVU v Praze u profesora J. Smetany, vliv na jeho výtvarnou orientaci měly pobyty v africké 

Keni, později se orientoval také na figurální tvorbu, řada výstav (Slovník Chagall, abART) 

(24.10.1945 Plzeň - 15.12.2002 Drážďany) 

    

    

154   Volf František   (1897-1983) 

"Rybník na Blatensku" ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej/karton, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, vzadu autorské razítko s vročením a názvem: Rybník "Kaneček" 

na Blatensku, výřez 21,5 x 34 (45 x 56,5), 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) 

    

    

155   Kotvald Ferdinand   (1898-1980) 

"Kytice" ...................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel, doba vzniku do roku 1965, signováno PD, vzadu autorský štítek, výřez 43,5 x 27,5 (65,5 x 49,5),  

původní umístění ZÚ Londýn  
    

Kotvald Ferdinand  malíř, 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) 

(24.5.1898 Vyškov- 23.8.1980 Praha) OBSAH 
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156   Michal Rastislav    

"Jarní Praha" ..........................................................................................................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, doba vzniku kolem roku 1983, signováno Michal tužkou PD, číslováno 44/200, vzadu autorský štítek se jménem 

Rastislav Michal, výřez 45 x 33 (67 x 52), původní umístění Diplomatický servis  
    

    

    

157   Čihák František   (1907-1964) 

"Náměšť na Hané" .............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
komb.technika, pastel, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, název místa LD, výřez 26 x 36 (53 x 62,5),  

původní umístění ZÚ Nairobi  
    

Čihák František  malíř, vyučen litografem, studia na AVU Praha u prof. Otakara Nejedlého (Chagall, Lexicon of the 

CVA) (nar. 14.10.1907 Praha-rok úmrtí 1964 dle podkladových materiálů majitele) 

    

    

158   Matas Václav   (1913-1968) 

"Pod Špindlerovou chatou"...............................................................................................................................................  250 Kč  
akvarel, rok vzniku čteme 1956, v evidenci MZV veden rok vzniku 1953, signováno a datováno a název místa PD,  

výřez 31 x 43 (53,5 x 64), původní umístění OBO Londýn, ZÚ Londýn  
    

Matas Václav  malíř, narozen v Nebilovech, studoval u profesorů J. Obrovského a V. Nechleby na AVU v Praze 

a soukromě u malíře K. Kernényho v Plzni, pracoval jako filmový kreslíř, vystavoval s Uměleckou besedou  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

159   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Podřipsko" ..............................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, perokresba, poškozená audjustace, nezaskleno, doba vzniku 1956, signováno a datováno LD, vzadu špatně čitelné autorské 

razítko, výřez 21 x 60 (40 x 78), původní umístění ZÚ Addis Abeba  
    

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

ČSAV jako grafik, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav (Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

160   Horálek Bedřich   (1913-1981) 

"Karlův most - Staroměstská Mostecká věž" ...........................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, název historické stavby uveden na zadní straně obrazu, signováno PD, číslováno 37/100 LD, vše tužkou,  

vzadu razítko ČFVU a autorské razítko, výřez 36 x 49,5 (55,5 x 71), původní umístění OBO, ZÚ Nairobi  
    

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) 

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 161-180 

 

161   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Záplavy na Labi" ..............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej/sololit, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, vzadu autorské razítko a název obrazu, 32 x 77 (46 x 91),  

původní umístění ZÚ Teherán  
    

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) 

    

    

162   Volf František   (1897-1983) 

"Horská krajina - Letovice" .............................................................................................................................................  650 Kč  
lavírovaná kresba tuší, akvarel, na zadní straně informace o obrazu, včetně názvu, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, 

vzadu autorské razítko, výřez 24 x 39 (57 x 69,5), 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) 
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163   Kopáček Pavel   (1923-1996) 

"Stará cesta" ............................................................................................................................................................................  750 Kč  
olej/karton, v pravém dolním rohu se nachází text částečně krytý paspartou, zřejmě znovu signatura P. Kopáček, doba vzniku 1971, 

signováno a datováno LD, vzadu autorské razítko, výřez 31 x 43 (55 x 66), původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

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) 

 (10.5.1923 Nové Mesto na Morave- 2.5.1996 Nové Mesto na Mor.) 

    

    

164   Nebeská-Frýdlová O.    

"Idyla v Úvozu" ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej/plátno, vzadu text Idylka v "Úvozu na Hradčanech", doba vzniku 1974, signováno PD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 

58 x 67,5 (69 x 78,5), původní umístění ZÚ Londýn  
    

    

    

165   Běhůnek Josef   (1931-) 

"Ze Žižkova" .........................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej/plátno, rok pořízení 1968, signováno LD, 70 x 82 (81 x 95), původní umístění GK Milano  
    

Běhůnek Josef  malíř v Praze, žák prof. Sychry a Holého na AVU, www.josefbehunek.estranky.cz (Lexicon of the CVA) 

(nar. 27.12.1931 v Havřicích u Uherského Brodu) 

    

    

166   Zoubek Ladislav   (1929-1992) 

"Mostek - chalupy v zimě"..............................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/plátno, Chalupy v zimě v obci Mostku na Trutnovsku, doba vzniku 1980, signováno a datováno LD, vzadu štítek Díla se jmény 

autora a místa, 50 x 80 (65 x 95,5), původní umístění ZÚ Brusel  
    

Zoubek Ladislav  grafik, malíř jihočeské krajiny, studium krajinomalby u profesora Fouska, v letech 1963-1975 vedoucí 

grafik časopisu Průmyslové a obchodní revue, vydávaného agenturou pro mezinárodní spolupráci Made in Publicity  

(více o autorovi na http://ladislavzoubek.uvadi.cz/, zastoupen v databázi Signatury malířů) 

(29.5.1929, Dírná-22.12.1992, Vlkov) 

    

    

167   Mácha Jan   (1926-1984) 

"Pafoská zátoka večer - Kypr" .....................................................................................................................................  1 000 Kč  
komb. tech. - akvarel, kvaš/papír, doba vzniku 1977, LD signováno a datováno 30.IV.77, vzadu štítek Díla s názvem "Večer 

na Pafoské zátoce", 56 x 76 (68,5 x 89), původní umístění GK Milano  
    

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) 

    

    

168   Košťálová-Steckerová Věra   (1926-) 

"Předjaří v Oušticích" ......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1984, signováno a datováno PD V. Steckerová, vzadu autorský štítek se jménem Věra Steckerová-

Košťálová, 46 x 73 (56 x 82), původní umístění ZÚ Havana  
    

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) 

    

    

169   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Rybník Velká Kuš" ..........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera/karton, rok pořízení 1982, signováno LD, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, 67 x 79,5 (74,5 x 94,5),  

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) 

(5.5.1908 České Budějovice-26.8.1995) 

    

    

170   Šťastná-Matějíčková Marie   (1920-2000) 

"Hanačka" .................................................................................................................................................................................  500 Kč  
komb. technika - kvaš, akvarel, pastel/lepenka, vzadu rukou text "Hanačka z Ivanovic na Hané", doba vzniku 1955, signováno 

a datováno PD, výřez 76,5 x 55,5 (87 x 66,5), původní umístění GK Sydney  
    

Šťastná-Matějíčková Marie  malířka, studovala u profesora V. Rady na AVU v Praze, čestný rok ve speciálce profesora 

OBSAH 
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V. Silovského, absolvovala studijní pobyty v mnoha státech Evropy, zastoupena v Národní galerii Praha  

(Toman, Slovník Chagall)  

(12.8.1920 Ivanovice-9.3.2000 Praha) 

    

    

171   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Letní kytice"........................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel, nezaskleno, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, vzadu údaje o autorovi a název obrazu, výřez 56 x 42 (80 x 64), 

původní umístění ZÚ Berlín  
    

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

ČSAV jako grafik, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav (Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

172   Mácha Jan   (1926-1984) 

"Habana Libre" ......................................................................................................................................................................  750 Kč  
kvaš, doba vzniku 1976, PD signováno a datováno 23.XII.76, vzadu štítek Díla s názvem, výřez 82 x 50 (95 x 72), původní 

umístění GK Milano  
    

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) 

    

    

173   Netík Miroslav   (1920-) 

"Brno" ......................................................................................................................................................................................  2 300 Kč  
akvarel, doba vzniku 1964, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek s plným názvem Večerní Brno,  

výřez 49 x 65,5 (70 x 86), původní umístění MZO, ZÚ Varšava  
    

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

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

(nar. 5.9.1920 Vamberk, Rychnov nad Kněžnou) 

    

    

174   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Horký den" ..........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej-tempera/papír, vzadu rukou psaný text: Kašperské hory 1967 - Výstava "Vlachovo Březí 1968", rok pořízení 1968, signováno 

PD, vzadu autorský štítek, výřez 29 x 78,5 (48 x 97), původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

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) 

    

    

175   Kopáček Pavel   (1923-1996) 

"Z Vysočiny - Adamov" ......................................................................................................................................................  650 Kč  
komb. technika, doba vzniku 1972, signováno a datováno PD, vzadu fragment autorského štítku, výřez 23 x 63,5 (46 x 87), 

původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

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) 

(10.5.1923 Nové Mesto na Morave- 2.5.1996 Nové Mesto na Mor.) 

    

    

176   Kolář R.    

"V ohradě" .............................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
tempera, doba vzniku 1967, signováno a datováno PD, vzadu rukou název, 43,5 x 94 (47 x 97), původní umístění ZÚ Havana  
    

    

    

177   Turek Václav   (1924-1988) 

"Vesnice Zbytín" .................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej-tempera/lepenka, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, název rukou vzadu, 56 x 75 (80 x 98), původní umístění OBO 

Bejrút, ZÚ Bejrút  
    

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) OBSAH 
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178   Novák Miloš   (1909-1988) 

"Hluboká" ..............................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej/plátno, rok pořízení 1968, signováno LD, výřez 50 x 75 (66 x 92), původní umístění MZO, GK Milano  
    

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) 

    

    

179   Obrátil Milan    

"Zahrada" ..............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej/plátno, pořízeno v roce 1993, signováno LD, vzadu autorský štítek, 54 x 65 (72 x 83), původní umístění OBO a GK Istanbul  
    

Obrátil Milan  malíř, studium na AVU Praha u prof. Miloslava Holého, na AVU působil i jako asistent prof. Holého, 

členství: Etapa, SVU Mánes, ČFVU, zastoupen ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě  

(Lexicon of the CVA, abART) 

(9. 6. 1929, Bratislava-27.12.2009) 

    

    

180   Kadeřábek Josef   (1915-2002) 

"Na Štvanici" ........................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej/plátno, vzadu rukou psaný název na blind rámu "Vltava - Železniční most na Štvanici", doba vzniku druhá polovina minulého 

století, signováno PD, 37 x 56 (56 x 73,5), původní umístění OBO Tirana, ZÚ Tirana  
    

Kadeřábek Josef  (Lahovice 1915-2002 Praha) 

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 181-200 

 

181   Hruška Jiří   (1921-) 

"Žně na Českomoravské Vysočině" ...............................................................................................................................  650 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1956, signováno, na blind rámu jméno autora, adresa, název a datace, 51 x 65 (64 x 80),  

původní umístění ZÚ Jakarta  
    

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) 

    

    

182   Kopáček Pavel   (1923-1996) 

"Mlhavý podzim" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1974, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 40 x 101 (52 x 112),  

původní umístění ZÚ Havana  
    

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) 

(10.5.1923 Nové Mesto na Morave- 2.5.1996 Nové Mesto na Mor.) 

    

    

183   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"Praha u Vltavy" ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
kresba tužkou, poškozeno skvrnami, doba vzniku do roku 1963, signováno PD, 36 x 48 (55 x 66),  

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) 

    

    

184   Pernica Vojtěch   (1886-1977) 

"Letní krajina".....................................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej/sololit, doba vzniku 1951, signováno a datováno PD, 31,5 x 46 (38,5 x 53), původní umístění OBO Londýn, ZÚ Londýn  
    

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

Stolbergů ve Slezsku v Kyjovicích (Toman, Slovník Chagall)  

(26.1.1886 Lovčice-7.7.1977 Brno) 
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185   Hrušková B.E.    

"Sbírání brambor" ................................................................................................................................................................  250 Kč  
olej/sololit, rok pořízení 1973, signováno PD, vzadu autorský štítek, 34 x 45 (50,5 x 60,5), původní umístění ZÚ Kolombo  
    

Hrušková B.E.  akademická malířka 

    

    

186   Haise Václav   (1903-1990) 

"Černá krajka" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika-olej, enkaustika/plátno, rok pořízení 1964, signum nenalezeno, 27 x 60 (34 x 68),  

původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

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, k hlavním námětům jeho prací 

patřily Šumava a Jižní Čechy (Toman, Slovník Chagall) 

(26.9.1903 Buk Prachatice-2.3.1990 Praha) 

    

    

187   Homolka Antonín   (1909-1964) 

"Rybník u Koclířova" ..........................................................................................................................................................  150 Kč  
lept-suchá jehla, doba vzniku do roku 1953, signováno Tužkou PD, číslováno 4/25 PD, výřez 18,5 x 43 (39 x 62),  

původní umístění ZÚ Berlín  
    

Homolka Antonín  grafik, malíř, absolvent Akademie v Praze, žák Bendy, W. Nowaka a T.F. Šimona, člen Hollaru 

s nimiž pravidelně vystavoval, námětem jeho prací byla krajina, kytice, zátiší, zvláštní místo v jeho tvorbě zaujímají 

grafické listy s pražskou architekturou (Toman, Slovník Chagall)  

(20.7.1909 Jílovice u Třeboně-17.2.1964 Praha) 

    

    

188   Kovář Jaroslav    

"Stavba v Praze" ....................................................................................................................................................................  750 Kč  
lept, sklo ušpiněno z vnitřní strany, jinak v pořádku, rok pořízení 2007, signováno tužkou PD, tisková plocha 35 x 49,5 (51 x 65,5), 

původní umístění Diplomatický servis  
    

    

    

189   Stibůrek Milan ?    

"Krajina pod Řípem" ...........................................................................................................................................................  250 Kč  
kresba uhlem, mírně poškozeno, ušpiněno, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, výřez 39 x 51 (53 x 66),  

původní umístění ZÚ Jakarta  
    

    

    

190   Hapka Josef   (1912-1987) 

"Praha - pohled od Nového Světa" .............................................................................................................................  1 500 Kč  
tempera/plátno, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek a ještě jednou rukou informace o obraze,  

50 x 70 (68 x 87,5), původní umístění ZÚ Addis Abeba  
    

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) 

    

    

191   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Kozoroh" .................................................................................................................................................................................  100 Kč  
lept, rámováno textilní páskou, doba vzniku do roku 1972, tužkou signováno PD, číslováno 4/100 LD, vzadu autorský štítek 

s razítkem ČFVU, výřez 10 x 9 (22,5 x 19)  
    

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) 

    

    

192   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Koník" ......................................................................................................................................................................................  100 Kč  
lept, rámováno textilní páskou, doba vzniku do roku 1972, tužkou signováno PD, číslováno 7/100 LD, vzadu autorský štítek 

a razítko ČFVU, výřez 9,5 x 9 (22,5 x 19)  
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193   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Váhy" ........................................................................................................................................................................................  100 Kč  
lept, rámováno textilní páskou, doba vzniku do roku 1972, tužkou signováno PD, číslováno 6/100 LD, vzadu autorský štítek 

a razítko ČFVU, výřez 10 x 9 (22,5 x 19)  

    

    

194   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Býk" ...........................................................................................................................................................................................  100 Kč  
lept, rámováno textilní páskou, doba vzniku do roku 1972, tužkou signováno PD, číslováno 8/100 LD, vzadu autorský štítek,  

výřez 10 x 9 (22,5 x 19)  

    

    

195   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Balony" .....................................................................................................................................................................................  100 Kč  
lept, rámováno textilní páskou, doba vzniku do roku 1972, tužkou signováno PD, číslováno 9/100 LD, vzadu autorský štítek 

a razítko ČFVU, výřez 10 x 9 (22,5 x 19)  

    

    

196   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Beran".......................................................................................................................................................................................  100 Kč  
lept, rámováno textilní páskou, doba vzniku do roku 1972, tužkou signováno PD, číslováno 6/100 LD, vzadu autorský štítek 

a razítko ČFVU, výřez 10 x 9 (22,5 x 19)  

    

    

197   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Vzducholoď" .........................................................................................................................................................................  100 Kč  
lept, rámováno textilní páskou, doba vzniku do roku 1972, tužkou signováno PD, číslováno 83/100 LD, vzadu autorský štítek , 

výřez 10 x 9 (22,5 x 19)  

    

    

198   Nováček M.    

"Africký palác" ..........................................................................................................................................................................  10 Kč  
litografie, vzadu razítko "Schváleno uměleckou komisí ČSVU", doba vzniku 1973, signováno a datováno tužkou, číslováno 1/30 , 

výřez 13 x 8 (22 x 15)  
    

    

    

199   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Praha".......................................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, doba vzniku do roku 1990, signováno svisle vlevo v desce a tužkou PD, číslováno 10/15, vzadu autorský štítek 

a  razítko ČFVU, výřez 33 x 9 (43 x 18), původní umístění OBO, ZÚ Nairobi  
    

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) 

    

    

200   Čížek Bohumil   (1913-1989) 

"V aleji" ...................................................................................................................................................................................  2 300 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1965, signováno a datováno LD, vzadu poškozený autorský štítek s razítkem ČFVU, 47 x 86 (63 x 103), 

původní umístění OBO, ZÚ Bejrút  
    

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) 

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 201-220 

 

201   Chytilová-Svojanovská Jarmila    

"Oměj" ...........................................................................................................................................................................................  10 Kč  
perokresba, značně poškozená adjustace, samotný obrázek v pořádku, doba vzniku do roku 1972, signováno PD, vzadu štítek se 

jménem autora, údaji o obrazu a razítko ČFVU, výřez 42 x 15 (53 x 25)  
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202   Chytilová-Svojanovská Jarmila    

"Bodlák obecný" .......................................................................................................................................................................  10 Kč  
perokresba, značně poškozená adjustace, samotný obrázek v pořádku, doba vzniku do roku 1972, signováno, vzadu autorský štítek 

se jménem autora a údaji o obrazu, výřez 42 x 15 (53 x 25)  
    

    

    

203   Křížek Václav    

"Zátiší s kytarou" ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika/papír, vzadu název "Housle a pohár", doba vzniku 1971, signováno a datováno PD, výřez 13 x 40 (40 x 50)  
    

    

    

204   Křížek Václav    

"Zátiší s ovocem" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika/papír, mírně poškozená adjustace, doba vzniku 1971, signováno a datováno PD, výřez 20 x 40 (30 x 50)  
    

    

    

205   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Vltava za Prahou" ...............................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, nerámováno, neadjustováno, položeno na kartonu, na kterém je razítko autora, doba vzniku 1952, signováno a datováno 

LD, 11,5 x 48, původní umístění ZÚ Londýn  
    

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

ČSAV jako grafik, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav (Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

206   Dvořák Jan    

"Kytice s rybáři" .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej/karton, poškozeno - proraženo uprostřed a vlevo, nerámováno, doba vzniku 1981, signováno, datováno, vzadu štítek Díla 

s názvem obrazu, jménem autora a adresou ateliéru, 89 x 41, původní umístění MZO, ZÚ Nairobi  
    

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) 

    

    

207   Chudomel Jaroslav   (1929-) 

"Kytice ve džbánu" ...............................................................................................................................................................  320 Kč  
pastel, doba vzniku 1960, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, výřez 40 x 27,5 (63,5 x 51),  

původní umístění ZÚ Kolombo  
    

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) 

    

    

208   Holler Josef   (1903-1982) 

"Kytice Pivoněk" ....................................................................................................................................................................  500 Kč  
tempera/masonit, doba vzniku 1966, signováno, datováno PD, vzadu rukou text, výřez 34 x 23,5 (55 x 43), původní umístění 

Diplomatický servis  
    

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) 

    

    

209   G.S.    

"Vstup do Černínského paláce" ......................................................................................................................................  130 Kč  
kresba, signatura čtena: GEORGIJ SAFRONOV 1996, signováno a datováno LD, výřez 42,5 x 34,5 (56,5 x 46,5)  
    

    

    

210   Kotas Ladislav   (1910-1986) 

"Zátiší s konvicí" ....................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevný linořez, doba vzniku do roku 1965, signováno tužkou PD, číslováno 1/25 LD, vzadu autorský štítek,  

výřez 60 x 27 (77 x 44), původní umístění ZÚ Londýn  
    OBSAH 



 
KATALOG 83. AUKCE – BRNO – 22. 9. 2013 

 

 

_ 36 _    

Kotas Ladislav  malíř, studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, člen ČFVU  

(12.9.1910 Skalička-6.12.1986 Praha) 

    

    

211   Šindelářová-Žváčková Helena   (1915-1971) 

"Májový tanec" .......................................................................................................................................................................  150 Kč  
kolorovaná kresba/papír, doba vzniku 1969, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek Helena Žváčková a razítko ČFVU, 

výřez 20 x 66 (37 x 81), původní umístění ZÚ Kolombo  
    

Šindelářová-Žváčková Helena  malířka 

(15.4.1915 Praha-7.7.1971 Praha) 

    

    

212   Junek Václav   (1913-1976) 

"Kůzlata" ................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel, ušpiněno, lze vyčistit při rozdělání adjustace, doba vzniku do roku 1959, signováno PD, výřez 29 x 39 (46,5 x 54,5), 

původní umístění ZÚ Londýn  
    

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) 

    

    

213   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Tvrz v Kestřanech" ............................................................................................................................................................  380 Kč  
akvarel, datováno 1963 (?), signováno LD, vzadu autorské razítko, rukou psaný název a určení místa, výřez 21 x 49 (38 x 63,5), 

původní umístění OBO, ZÚ Londýn  
    

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

ČSAV jako grafik, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav (Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

214   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Zimní neděle" .....................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
komb. technika, rok pořízení 1969, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek, 61 x 88 (67 x 93,5),  

původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

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) 

    

    

215   Šrůtková-Jelínková Edina   (1914-2003) 

"Ve Středohoří" ......................................................................................................................................................................  320 Kč  
kresba temperou, pastel, ve štítku rukou plné jméno Edina Jelínková-Šrůtková, doba vzniku 1966, signováno a datováno PD,  

vzadu autorský štítek s hlavičkou SČSVU, výřez 26 x 69 (47,5 x 87,5), původní umístění ZÚ Kolombo  
    

Šrůtková-Jelínková Edina  malířka 

(Edeltraud, Edeltruda, nar. 29.12.1914 Plzeň-6.1.2003 Litoměřice) 

    

    

216   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Na hrázi" .................................................................................................................................................................................  500 Kč  
tempera/karton, rok pořízení 1993, signováno LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 48 x 68 (63 x 83),  

původní umístění OBO Londýn, ZÚ Londýn  

    

    

217   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Letní odpoledne"...............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera/karton, rok pořízení 1982, signováno PD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 50 x 82 (68 x 100),  

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) 

(5.5.1908 České Budějovice-26.8.1995) 

    

    

218   Šámal Jaroslav   (1914-1988) 

"Po májovém dešti"...............................................................................................................................................................  150 Kč  
barevná litografie, poškozená adjustace, samotná litografie velmi pěkná, doba vzniku 1964, signováno a datováno tužkou PD, 
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číslováno 38/50 LD, vzadu autorský štítek, výřez 40 x 55 (61 x 76), původní umístění ZÚ Havana  
    

Šámal Jaroslav  narozen v Bosně u Mnichova Hradiště, absolvoval akademii v Praze, byl skvělým malířem venkovské 

krajiny a zemědělské techniky, vše nearanžované, podle reality, zastoupen v řadě galerií, včetně galerie Národní, několik 

desítek výstav, v roce 1990 ve Středočeské galerii v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

219   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Podzimní den" .......................................................................................................................................................................  650 Kč  
kvaš/papír, rok pořízení 1993, signováno LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 50 x 70 (64 x 84),  

původní umístění ZÚ Berlín  

    

    

220   Trefil Václav   (1906-1989) 

"Stará Praha" .......................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej-tempera/plátno, mírně poškozeno, rok pořízení 1968, signatura nenalezena, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU,  

50 x 86,5 (58 x 93), původní umístění ZÚ Varšava  
    

Trefil Václav  malíř, ilustrátor, grafik, pedagog, typograf, žák Nejedlého na Akademii v Praze (Toman) 

(28.9.1906 Henčlov, Přerov-Henčlov-28.9.1906 Praha) 

    

    

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 221-240 

 

221   Kovář V.    

"Velička" .................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/překližka, doba vzniku 1949, signováno a datováno LD, 64 x 77 (75 x 88), původní umístění MIO (ministerstvo informací 

a osvěty), MZV, ZÚ Bejrút  
    

    

    

222   Koutský Václav   (1907-1980) 

"Malá Strana" ......................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1973, signováno LD, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, datace vepsána do autorského štítku ,  

75 x 67 (85 x 77,5), původní umístění ZÚ Washington  
    

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, dlouhý výčet výstav (Slovník ChagallLexicon of the CVA) 

(2. 9. 1907, Líšnice u Českých Budějovic-7.6.1980 Praha) 

    

    

223   neurčeno    

"Dva akty" .............................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
kombinovaná technika, doba vzniku 1966, signováno a datováno PD, výřez 43 x 60 (67 x 87), původní umístění ZÚ Paříž  
    

    

    

224   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Podzim" ....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, signatura nenalezena, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 49 x 69 (62 x 82), původní umístění OBO, ZÚ Londýn  

    

    

225   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"U Sudoměře"..........................................................................................................................................................................  190 Kč  
akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datováno LD, vzadu autorské razítko, výřez 20,5 x 59,5 (39,5 x 78), původní umístění ZÚ 

Londýn  
    

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

ČSAV jako grafik, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav (Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

226   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Krajina u Albeře" ...............................................................................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, doba vzniku do roku 1965, signováno tužkou PD, číslováno 6/75 LD, vzadu autorský štítek, 

výřez 23 x 62,5 (42 x 79), původní umístění ZÚ Londýn  
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227   Eichler Zvonimír    

"Kytice na okně" .................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
tempera/papír, rok pořízení 1993, signováno PD,za signaturou čtena datace 72, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU,  

výřez 66 x 45,5 (92,5 x 69,5), původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

Eichler Zvonimír  malíř žijící v Praze, člen ČFVU 

    

    

228   Antušek Vladimír   (1901-1968) 

"Okrouhlické vrchy" .........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej-tempera, doba vzniku do roku 1968, signováno PD, 65 x 87 (70,5 x 89,5), původní umístění GK Milano  
    

Antušek Vladimír  malíř, grafik, ilustrátor, studoval na UPŠ v Praze, studijní cesty v Řecku, Jugoslávii, Itálii, Německu, 

za ilustraci získal cenu Melantrichu, 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) 

    

    

229   neurčeno    

"Sv. Jan Nepomucký" ..........................................................................................................................................................  130 Kč  
lept, rok pořízení 1993, signum nenalezeno, výřez 25 x 21 (39 x 35), původní umístění OBO, ZÚ Nairobi  
    

    

    

230   Říha J.    

"Hradčany - Podzimní Praha" .....................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej /plátno, doba vzniku 1953, signováno a datováno PD, vzadu štítek s názvem, 54 x 72 (73,5 x 90,5),  

původní umístění ZÚ Varšava  

    

    

231   Šafara-Šafařík Jaroslav   (1888-1947) 

"Oráč" .........................................................................................................................................................................................  750 Kč  
komb. technika, perokresba, doba vzniku 1943, signováno a datováno PD, výřez 29 x 41,5 (46,5 x 59,5), původní umístění 

Diplomatický servis  
    

Šafara-Šafařík Jaroslav  malíř (18.11.1888 Blovice-17.3.1947 Plzeň) 

    

    

232   Ringes Vladimír   (1911-1989) 

"Ze Strahovské zahrady" ...................................................................................................................................................  650 Kč  
akvarel, doba vzniku 1953, signováno a datováno LD, vzadu štítek "Ze Strahovské zahrady (Jaro)", výřez 26 x 35,5 (48 x 57,5), 

původní umístění ZÚ Londýn  
    

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 Praha) 

    

    

233   Keuneman Ouida    

"Zátiší"........................................................................................................................................................................................  750 Kč  
olej/sololit, rok pořízení 1985, signatura nenalezena, 45 x 37 (58 x 50), původní umístění ZÚ Kolombo  
    

Keuneman Ouida  abstraktní malířka, nar. v Ratnapuře, žije v Kolombo na Srí Lance 

    

    

234   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Rybník I" .................................................................................................................................................................................  750 Kč  
olej/sololit, rok pořízení 1989, signováno PD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 45 x 69,5 (60 x 85),  

původní umístění ZÚ Brusel  
    

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) (5.5.1908 České Budějovice-26.8.1995) 

    

    

235   Keuneman Ouida    

"Ceylonské zátiší" ..................................................................................................................................................................  390 Kč  
tempera/karton, poškozeno, rok pořízení 1976, signatura nenalezena, 50 x 80 (55,5 x 85,5), původní umístění ZÚ Kolombo  

    

    

236   Melnek F.    

"Poloakt ženy"......................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej/plátno, doba vzniku první polovina 20. století, signováno LD, 55 x 45 (73,5 x 62,5), původní umístění OBO Tirana, ZÚ Tirana  
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237   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Prachatice" ..........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
komb. technika - akvarel, pastel/papír, doba vzniku 1968, signováno PD, vzadu autorský štítek, vzadu dále zřejmě rukou autora 

informace o výstavách: Prachatice 1968, Vlachovo Březí 1968, Praha 1968, výřez 56 x 43,5 (73,5 x 60), původní umístění 

ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

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) 

    

    

238   Volf František   (1897-1983) 

"Polabí" ...................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
pastel, rok pořízení 1968, signováno LD, pod signaturou číslo 14 (?), 43 x 56,5 (67 x 77,5), původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

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) 

    

    

239   Cína - Jelínek František   (1882-1961) 

"Praha v zimě" .....................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
tempera/plátno, nutno vyčistit, doba vzniku do roku 1961, rok pořízení 1967, signováno Cína-Jelínek LD, 49 x 75 (61 x 87), 

původní umístění ZÚ Jakarta  
    

Cína - Jelínek František  malíř, pražská akademie u Ottenfelda a Hynaise, výrazný český krajinář, měl velmi blízko 

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

(6.6.1882 Praha-Karlín- 3.2.1961 Praha) 

    

    

240   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Krajina" ...................................................................................................................................................................................  390 Kč  
akvarel, doba vzniku 1954, signováno a datováno PD, vzadu razítko autora, výřez 11 x 47 (29 x 63), původní umístění ZÚ Londýn  
    

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

ČSAV jako grafik, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav (Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

    

    

 
položky 241-260 

 

241   Fuchs Alfred   (1925-) 

"Pražské věže" .........................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1969, signováno a datováno tužkou PD, číslováno 25/120, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 

výřez 24 x 46 (38 x 58), původní umístění ZÚ Londýn  
    

Fuchs Alfred  malířr, grafik, kreslíř, studium na AVU u prof. Vlastimila Rady, člen ČFVU, výstavy Praha, Náchod, 

Přerov, Hradec Králové, Brno, Poděbrady, Zlín, v zahraničí Tokio, Osaka, Sapporo, Brémy, Edinburgh  

(Lexicon of the CVA) 

(17.2.1925 Saarbrücken) 

    

    

242   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"U rybníka" ...........................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej/karton, doba vzniku 1948, signováno a datováno PD, 59,5 x 69,5 (77 x 87), původní umístění OBO Tirana, ZÚ Tirana  
    

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) 

    

    

243   Karoušek Ladislav   (1926-1991) 

"Podzim" .................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
tempera, doba vzniku 1970, signováno a datováno PD, výřez 44,5 x 63, původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

Karoušek Ladislav  malíř, grafik, typograf, ilustrátor, absolvent Akademie v Praze u Holého a Silovského, více než 50 

výstav doslova po celém světě (Slovník Chagall) 

(17.9.1926 Turnov-22.3.1990 Praha) 
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244   Volf František   (1897-1983) 

"Chalupa pod sněhem" .......................................................................................................................................................  250 Kč  
akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datováno LD, vzadu autorské razítko, výřez 14,5 x 21 (34,5 x 40,5), původní umístění 

Vojenská mise Berlin  
    

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) 

    

    

245   Šrettr Čestmír   (1923-1987) 

"Orlické hory" .........................................................................................................................................................................  130 Kč  
barevná litografie, adjustace značně poškozená, lito v pořádku, doba vzniku 1974, signováno tužkou PD, číslováno 41/100 LD, 

tisk. plocha 30 x 73 (pasparta 43 x 87)  
    

Šrettr Čestmír  malíř, designér, grafik, scénograf, studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové u Františka Muziky, 

člen ČFVU 

(26.6.1923 Pardubice-10.7.1987 Pardubice) 

    

    

246   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Zima v Praze"........................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, poškozená adjustace, doba vzniku 1963, signováno tužkou, datováno, číslováno 76/200, vzadu autorský štítek, 

výřez 10,5 x 32 (29,5 x 50,5), původní umístění ZÚ Havana  
    

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) 

    

    

247   neurčeno    

"Gruzínské tanečnice" ......................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej/plátno, nerámováno, doba vzniku 1965, signováno a datováno LD, 61 x 81, původní umístění ZÚ Bern  
    

    

    

248   Lesařová-Roubíčková Michaela   (1949-) 

"Dobré jitro" ............................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevný lept, vzadu tužkou Lesařová Michaela, signováno Michaele (tato varianta signatury je i v Chagallovi), poškozená 

adjustace, doba vzniku 1981, signováno a datováno tužkou PD, číslováno 42/50 LD, ve výřezu 27 x 23 (46 x 38),  

původní umístění Moskva OTS Čertanovo  
    

Lesařová-Roubíčková Michaela  malířka, kreslířka, grafička, šperkařka, studium na VŠUP Praha, prof. K. Svolinský, 

Z. Sklenář, J. Novák, členka SČUG Hollar, v abART dlouhý výčet výstav (Lexicon of the CVA, abART) 

(nar. 19. 4. 1949, Praha) 

    

    

249   Dvořák    

"Praha"....................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej, v pravém horním rohu odloupnutá barva odloupnutá malba, rok pořízení 1989, signováno PD, 34 x 46 (46 x 59),  

původní umístění ZÚ Brusel  
    

    

    

250   Čížek Bohumil   (1913-1989) 

"Vesnice na hranici" ..........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1967, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 48 x 86 (65,5 x 104,5),  

původní umístění Sofia  
    

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) 

    

    

251   Bejček Václav    

"Jitro" ......................................................................................................................................................................................  6 300 Kč  
pálená hlína, masivní provedení, socha těžká, uvnitř dutá, poškozená - spojené nohy ulomené nad kotníky, dále pak menší 

praskliny, nechybí žádná část, lze restaurovat, rok pořízení 1965, signováno vespod na sedací části těla, v=67, š= cca 45 cm, 

původní umístění ZÚ Alžír  
    

Bejček Václav  malíř, sochař, realizace: Sedící žena z roku 1972, pískovec, před budovou ZŠ, Nad Vodovodem 460,  
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Malešice, Praha 10 (uvedeno v projektu Vetřelci a volavky zaměřeném na Výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. 

let v ČSSR) 

(9.7.1926 Louka- 17.9.1986 Ústí nad Labem) 

    

    

252   Hyklová Marta   (1928-) 

"Jitro" ......................................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
tapiserie/vlna/autorsky tkaná útkovým ripsem, doba vzniku do roku 1972, signováno, 50 x 82, původní umístění ZÚ Stockholm  
    

Hyklová Marta  textilní výtvarnice, studovala v Praze na Škole dekorativního umění a na Vysoké škole umělecko-

průmyslové u Aloise Fišárka, člen ČFVU, uváděna v publikaci Kybalová Ludmila, Československá gobelínová tvorba, 

Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha 1963 (abART) 

(29.7.1928 Užhorod) 

    

    

253   Hyklová Marta   (1928-) 

"Letní den" ............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
tapiserie/vlna/autorsky tkaná útkovým ripsem, doba vzniku do roku 1972, signováno, 73,5 x 61, původní umístění ZÚ Stockholm  

    

    

254   Hyklová Marta   (1928-) 

"Vesmírná loď" ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
tapiserie/vlna/autorsky tkaná útkovým ripsem, doba vzniku do roku 1972, signováno, 63 x 56, původní umístění ZÚ Stockholm  

    

    

255   Pospíšil Rostislav    

"Závěsná textilie" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
tapiserie/vlna/tkáno útkovým ripsem, mírně zvlněno - malá podšívka, nutno vyčistit, doba vzniku do roku 1969, značeno LD - 

nepřečteno, vzadu autorský štítek, cca 52 x 75, původní umístění ZÚ Paříž  
    

    

    

256   Kolčáková Běla   (1937-) 

"Ráno v lese" .........................................................................................................................................................................  2 300 Kč  
artprotis/textilní směs, vzadu štítek Art Protis, Ateliér Vlněna Brno, dále pak štítek Molantin - garance proti molům, dále pak štítek 

s razítkem Slovenského fondu výtv. umění papírový autorský, vyrobeno před 1987, pořízeno v roce 1989, 129 x 125,  

původní umístění ZÚ Lima  
    

Kolčáková Běla  malířka, ilustrátorka, kreslířka, grafička, textilní výtvarnice, studium na AVU u Vlastimila Rady a Karla 

Součka, působila v Dolním Kubíně, kam se provdala, potom v Bratislavě, zastoupena ve slovenských galeriích v Banské 

Bystrici, Bratislavě, Čadci, Dolním Kubíně, Martině, Trenčíně, žilině (Lexicon of the CVA, abART) 

(nar. 27.9.1937 Praha) 

    

    

257   neurčeno    

"Tapiserie "Holubice míru"" ...........................................................................................................................................  250 Kč  
tapiserie, ušpiněno, rok pořízení 1963, značeno vetkaným "D" PD, 29 x 19, původní umístění ZÚ Nairobi  
    

    

    

258   Oliva Viktor-Šimonovský Bedřich    

"Reliéf Jan Žižka " .............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
bronz, pamětní reliéf k 500. výročí úmrtí Jana Žižky, doba vzniku 1924, signováno PD, 36 x 24,5, původní umístění ZÚ Varšava  

  

 Pořizovací cena v roce 1968 byla podle dokumentace MZV 20 000 Kčs.  

Reliéf prodávaný na našem trhu v nedávné minulosti byl v menším provedení 15,3 x 11,2 cm 
    

Oliva Viktor (24.4.1861 Nové Strašecí-24.4.1928 Praha) 

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) 
 

Šimonovský Bedřich (19.11.1871 Praha-?) 

sochař, pedagog, studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, člen SVU Mánes, působil na Odborné škole zlatnické 

a stříbrnické v Praze (Lexicon of the CVA, abART) 

    

    

259   "Symbol slona, Afrika" .........................................................................................................................................  2 500 Kč  
řezba/dřevo exotické, vykládané kostí, zřejmě slonovinou, kly slona schází, nesignováno, v=93 cm, š=cca 30 cm,  

původní umístění ZÚ Dakar/Senegal  
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260   Felcmann Bohuslav   (1919-) 

"Praha".................................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
tapiserie ručně tkaná/vlna, ušpiněno, jinak celkem v pořádku, doba vzniku do roku 1965, signováno, cca 317 x 384,  

původní umístění ZÚ Peking  
    

Felcmann Bohuslav  pedagog, textilní výtvarník, malíř, studium na Střední průmyslové škole textilní v Ústí nad Orlicí, 

během válečných let na Škole umění ve Zlíně u Rudolfa Gajdoše, Vladimíra Hrocha, Františka Petra, po válce studoval 

na Vysoké škole umělecko-průmyslové u Jana Baucha, členství: Svaz českých výtvarných umělců (SČVU), Český fond 

výtvarných umění (ČFVU), Umělecká beseda, Skupina 7 (Lexicon of the CVA, abART) 

(29.8.1919 Horní Čermná,Ústí nad Orlicí) 

    

    

 
položky 261-280 

 

261   Kadlčík J.    

"Hlava L. Dusíka" ...........................................................................................................................................................  12 500 Kč  
kovová slitina, plastika litá a cizelovaná, rok pořízení 1974, signum nenalezeno, v=cca 57 cm, původní umístění Vídeň  

    

    

262   neurčeno    

"Lampa stolní, orient" .........................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinace bronz, porcelán, malba, povrch poškozen - na několika místech se vrstva malby odlupuje, stínítko nezachováno, nefunkční, 

nutno provést revizi elektroinstalace, 20. století, rok pořízení 1965, v=67 cm, původní umístění ZÚ Ankara  
    

Bronzový podstavec má tři nožky zakončené kopyty, po obvodu jsou hlavy tří faunů, porcelánové tělo je poryto tenkou tvrdou 

vrstvou malby - na černém podkladu jsou umístěny protilehle dva nepravidelné medailony červeně a černě ohraničené, uvnitř 

jednoho medailonu je černá malba na červeném podkladu, v druhém medailonu je tomu naopak 

    

    

263   Šimek J.     

"Myslivec" ..............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
reliéfní řezba/dřevo, rok pořízení 1967, signováno vzadu, 52 x 20 x 5, původní umístění ZÚ Kolombo  

    

    

264   Šolta Vladimír   (1924-1977) 

"Kubánec" .................................................................................................................................................................................  100 Kč  
keramika glazovaná/malba pod glazurou, doba vzniku do roku 1977, signováno monogramem VŠ PD, 60 x 60, hloubka cca 6,5 cm, 

původní umístění ZÚ Havana  
    

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) 

    

    

265   Just Jaroslav A.    

"Zebry" ....................................................................................................................................................................................  1 250 Kč  
měděný reliéf/tepaný měděný plech, doba vzniku do roku 1967, signováno, vzadu autorský štítek, 12 x 48,5 (14,5 x 51),  

původní umístění ZÚ Londýn  

    

     

266  Souprava příborových jídelních nožů a vidliček šestiosobní .................................................................  2 500 Kč  
rukojeti stříbro, ostatní části leštěné železo - ocel, značeno rakousko-uherskou puncovní značkou DIANA, dále značeno značkou 

AB, RU konec 19. století, šest nožů a šest vidliček uloženo v kazetě s víkem, víko v pantech odtrženo, jinak stav dobrý,  

délka nožů 25,5cm, vidliček 22,5cm  

    

   

267  Lampa stolní ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mohutný porcelánový korpus na bronzovém podstavci, porcelán ručně malovaný zlatým dekorem a ve čtyřech medailonech 

motivem růže, původně petrolejová, počátkem minulého století transformovaná na elektrickou, původně kolem roku 1830, chybí 

stínítko, nutno provést revizi elektroinstalace, výška 63cm, průměr 23cm  

 Sběratelský a muzeální kus, velmi zachovalé 

    

    

268   Stylová židle v rokokovém stylu ........................................................................................................................  1 700 Kč  
dřevo v barvě slonové kosti se stopami zlacení, ozdobně vyřezávané motivem květů, původní potah s motivem růží v medailonech, 

vhodná k psacímu stolu, toaletce, respektive jako solitér do stylového interiéru, stav dobrý, vyžaduje však restaurování nebo 

alespoň čištění, kolem roku 1830, výška 100cm, šířka 51cm  

 párová k položce č. 269 OBSAH 
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269   Stylová židle v rokokovém stylu ........................................................................................................................  1 700 Kč  
dřevo v barvě slonové kosti se stopami zlacení, ozdobně vyřezávané motivem květů, původní potah s motivem růží v medailonech, 

vhodná k psacímu stolu, toaletce, respektive jako solitér do stylového interiéru, stav dobrý, vyžaduje však restaurování nebo 

alespoň čištění, kolem roku 1830, výška 100cm, šířka 51cm  

 párová k položce č. 268 

    

    

270   Plastika "Amorek s hořícím srdcem a kovadlinou" .................................................................................  2 900 Kč  
porcelán malovaný, značeno modrou pod polevou napodobující Míšeň, Německo VOLKSTEDT, kolem roku 1890, restaurováno, 

výška 14cm  

    

    

271   neurčeno    

"Pohled do zasněženého horského údolí s chalupami" ......................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno,  51 x 66 (64,5 x 80,5)  

    

    

272   neznámý autor    

"Na kraji vesnice na jaře"...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, 51 x 66,5 (64,5 x 80)  

    

    

273   nesignováno    

"Hospodská žánrová scéna" ..........................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, počátek minulého století, 74 x 100 (98,5 x 125)  

    

    

274   nesignováno    

"Chalupa u řeky na podzim" .........................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, počátek minulého století, 44 x 71,5 (56,5 x 84)  

    

    

275   Plíšková Naděžda   (1934-1999) 

"Zraněné jablíčko" ................................................................................................................................................................  500 Kč  
suchá jehla, signováno tužkou, datováno 1974, číslováno 97/100, ve výřezu 9,5 x 8,5 (25 x 22)  
    

Plíšková Naděžda  grafička, keramička, sochařka, básnířka, narozena v Rozdělově u Kladna, studovala grafiku 

u Silovského na AVU v Praze (1954-1958), u G. K. Müllera na Hochschule für Graphik und Buchkunst v Lipsku (1958-

1959) a u K. Součka na AVU v Praze (1958-1961), členka SČUG Hollar, manželka sochaře Karla Nepraše, zastoupena 

ve sbírkách NG, GHMP a Středočeské galerie v Praze, SNG v Bratislavě, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Ostravě, 

National Gallery v Ottavě, Kunsthalle Darmstadt, Library of Congress Washington D.C. a jinde, řada výstav, široký výčet 

literatury (Slovník Chagall) 

    

    

276   neurčeno    

"Pohled do krajiny" ..............................................................................................................................................................  600 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší, akvarel, signováno, datováno 1954, 26 x 32 (45 x 54,5)  
    

    

    

277   neurčeno    

"Pohled na Brno I"................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 79/180, druhá polovina minulého století, 39 x 58 (57 x 74)  
    

    

    

278   Lorenz Rudi   (1945-) 

"Filatelistické zátiší" ..........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
tempera na kartonu, signováno, vpředu uveden název obrazu a datace 1988, vzadu štítek Díla, výřez 18,5 x 28,5 (27 x 36,5)  
    

Lorenz Rudi  grafik, sochař, pedagog, studoval na SUPŠ v Brně a na PedF v Hradci Králové, věnuje se výtvarné práci 

s nevidomými dětmi, ve své tvorbě se věnuje volné grafice, plakátové tvorbě a grafickému designu, mimo své samostatné 

výstavy vystavoval na více než 20 kolektivních výstavách doma i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

279   Mandel Jiří   (1886 -1971) 

"Krajina na podzim" .........................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu autorský štítek, kolem poloviny minulého století, 70 x 98 (77 x 106,5)  
    

Mandel Jura  malíř, žák vídeňské akademie u profesora Bachera a Schmiedta, studijní cesty do Itálie, Německa a Ruska, 

řada výstav v Čechách i na Slovensku, zastoupen v Národní galerii Praha a Slovenské národní galerii v Bratislavě 
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280   Gromnickij Pavel Antonovič   (1889-1977) 

"Zámeček v parku" .........................................................................................................................................................  15 500 Kč  
olej na kartonu, signováno azbukou, datováno 1961 (?), poškozený rám, 29 x 34,5 (42 x 48)  

 

    

 
položky 281-300 

 

281   Holan Karel   (1893-1953) 

"Pohled na zimní Prahu od Vltavy" ..............................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1951, 33 x 49,5 (46,5 x 63,5)  
    

Holan Karel  malíř, grafik, studium na pražské akademii u Bukovace a Pirnera, člen Umělecké besedy, skupiny HO-HO-

KO-KO, SVU Mánes, široké spektrum výstav, zastoupen v Národní galerii Praha a v galeriích regionálních  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

282   Röhling Vladislav   (1878-1949) 

"Pohled na Staroměstské náměstí" .............................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou a autorským razítkem, počátek minulého století, 24,5 x 15,5 (42 x 28,5)  
    

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

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

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

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

    

    

283   Suchánek Vladimír   (1933-) 

"Profil dívky s ulitou" ..........................................................................................................................................................  700 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 9/50, druhá polovina minulého století, 20 x 13 (36 x 29,5)  
    

Suchánek Vladimír  grafik, malíř, kreslíř, ilustrátor, tvůrce exlibris, návrhář známek, rodák z Nového Města nad Metují, 

studium na AVU Praha u Silovského, Boudy, Salzmanna, člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar, absolvoval 

studijní cesty po USA a Evropě, výstavy po celém světě - v Lexiconu dlouhý výčet výstav, ocenění a zastoupení v galeriích 

- Národní Galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Cheb, Karlovy Vary, Hradec Králové. Náchod, Bratislava, Banská 

Bystrica, Chicago, Puškinovo muzeum Moskva, Vídeň, Portugalsko, Holandsko, u příležitosti státního svátku obdržel 

28. října 2006 od prezidenta republiky medaili za zásluhy (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Deník 30.10.2006) 

    

    

284   neznámý autor    

"Z vojenského tábora" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevný tisk ručně dokolorovaný, konec 19. století, 21 x 17 (32,5 x 26,5)  

    

    

285   neznámý autor    

"Voják a markytánka" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevný tisk ručně dokolorovaný, konec 19. století, 21 x 17 (32,5 x 26,5)  

    

    

286   neznámý autor    

"Žánrová milostná scéna u obilního pole"...............................................................................................................  1 200 Kč  
barevný tisk ručně dokolorovaný, konec 19. století, poškozeno, 19 x 15 (31,5 x 25,5)  

    

    

287   Hanych Rudolf   (1906-1994) 

"Milovy na jaře" .................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
tempera na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 33 x 69,5 (46 x 82,5)  
    

Hanych Rudolf  malíř, narozen ve Svratce, studoval umělecko-průmyslovou školu v Praze u profesora Hofbauera, dále 

na AVU u profesora Nejedlého, byl malířem krajin, především z Horácka, maloval také květinová zátiší (Toman, Slovník 

Chagall) 

    

    

288   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 

"Sáně v zimě" ........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno v desce, datováno 1960, 21 x 30 (37,5 x 44,5)  
    

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

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

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

významném malíři, slavný malíř polních prací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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289   Ehrlich Ladislav   (1886-1965) 

"Vodní krajina" ...................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu na blind rámu autorovo razítko, kolem poloviny minulého století, 50 x 66 (68 x 84)  
    

Ehrlich Ladislav  malíř a grafik, narozen v Dobrovicích, studoval architekturu u profesora Čenského a Cechnera 

a malířství u profesorů Ferdinanda Engelmüllera a Alexise Hansena v Dubrovníku, úředník ministerstva železnic, po roce 

1948 umělecký poradce v karlovarské porcelánce, působil na Jindřichohradecku, Třeboňsku, v Nymburce, ale také 

v Dubrovníku, maloval krajiny a zátiší (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Soubory středočeských osobností, 

památek a místopisu vytvářené Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně 

na http://svk7.svkkl.cz/aRLreports/redo/redo31.htm) 

    

    

290   neurčeno    

"Povoz v krajině před bouří" ........................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 66 x 71,5 (83 x 89)  

    

    

291  Nástolec na čtyřech malých zaoblených nožkách .......................................................................................  3 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, při okraji prolamovaný, po obvodu bohatě zdobený plastickými barevnými kvítky, doplněno hojnou ruční  

malbou květinového dekoru, značeno modrou značkou pod polevou - nepravá Vídeň, vtlačovanými čísly a písmenem P, kolem 

poloviny 19. století, nepatrné oklepy na plastických kvítcích 

výška 14cm, délka 27cm  

    

    

292   Dózička kulovitého tvaru ......................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený drobnými barevnými kvítky, značeno zkříženými modrými meči - MÍŠEŇ, první polovina 

minulého století, výška 6cm, průměr 9cm  

    

     

293  Sada šálků s podšálky ..............................................................................................................................................  9 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, každý šálek s podšálkem zdobený jiným ručně malovaným barevným motivem květů, brouků a motýlů, 

značeno modrými zkříženými meči, dále vtlačovaným číslem 99 a vtlačeným R, kolem poloviny 19. století 

výška šálků 3,5cm, průměr 6,5cm, výška podšálků 2,5cm, průměr 11cm  

 v sestavě: 5 šálků a 6 podšálků 

     

294  Sada šesti talířků ........................................................................................................................................................  6 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu prolamovaný, každý zdobený jinou barevnou ruční malbou květů a bohatým zlacením, značeno 

modrými zkříženými meči pod polevou - MÍŠEŇ, dále vtlačovanými čísly 90 a 50, druhá polovina 19. století, průměr 21cm  

    

    

295   Sada sedmi dezertních talířků ............................................................................................................................  4 900 Kč  
porcelán bíle glazovaný po obvodu prolamovaný, každý zdobený jinou barevnou ruční malbou květů a bohatým zlacením, značeno 

modrými zkříženými meči pod polevou - MÍŠEŇ, dále vtlačovanými čísly 56, 90 a 80, druhá polovina 19. století, průměr 15cm  

    

    

296   Mísa oválná se dvěma úchopy ............................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu prolamovaný, zdobený ruční barevnou malbou květů a zlacením, úchopy ve tvaru pletenců, 

značeno modrými zkříženými meči pod polevou - MÍŠEŇ, dále vtlačovanými čísly 773, 73 a vtlačeným B, druhá polovina 

19. století, výška 6cm, délka 25cm  

    

    

297   Dóza ve tvaru krychle na kulovitých nožkách ...............................................................................................  400 Kč  
keramika béžově glazovaná, zdobená třemi šedými melírovanými pruhy, po obvodu tvořena horizontálním žebrováním, značeno 

vtlačovanou značkou, první polovina minulého století, 10,5 x 9 x 9cm  

    

    

298   Dóza ...................................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený bohatým zlacením, po obvodu malými barevnými hvězdičkami, na víčku barevným abstraktním 

motivem, značeno zelenou tištěnou značkou CLASSIC ROSE ROSENTHAL Group Germany, sedmdesátá léta minulého století, 

výška 3,5cm, průměr 10cm  

    

     

299  Talíř ozdobný závěsný ................................................................................................................................................  990 Kč  
majolika tmavě zeleně glazovaná, zdobená plastickým barevným motivem ptáčka na větvičce kaštanu, značeno vtlačovanou 

značkou SCHÜTZ Blansko, kolem roku 1900, průměr 27cm  
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300   Hackstock Karl   (1855-1919) 

Plastika "Ein Duett - Chlapec s ptáčkem" ............................................................................................................  12 000 Kč  
bronz na mramorovém podstavci, signováno, dále na zadní straně opatřeno autorovou vtlačovanou značkou, vpředu na plintě vyrytý 

název díla, přelom 19. a 20. století, výška samotné plastiky 29,5cm, s podstavcem 32cm  

    

    

     

 
položky 301-320 

 

301  Mísa kruhová se dvěma úchopy ..........................................................................................................................  1 000 Kč  
keramika hnědě glazovaná, při okraji zdobená světle hnědým pásem, značeno SS MEISSEN, první polovina minulého století, 

průměr 30cm  

    

     

302  Talíř závěsný ...................................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený modrým měditiskem chinoiserií a při okraji hustě tištěnou květinovou ornamentikou, značeno 

vtlačovanou značkou LOKET, kolem poloviny minulého století, průměr 23cm  

    

    

303   Karafa se zabrušovanou zátkou ...........................................................................................................................  400 Kč  
sklo čiré, fasetované, Čechy, první polovina minulého století, výška 24cm  

    

    

304   Plastika "Čert" ..........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
hlína pálená, barevně glazovaná, neznačeno, mohlo by se jednat o práci Jana Kutálka, ve spodní části vyryto číslo 3/86, osmdesátá 

léta minulého století, výška 33cm  

    

    

305   Interiérový kryt ventilace .....................................................................................................................................  3 500 Kč  
měděný a zinkový plech patinovaný na bronz, dvířka zdobená výrazným ARTDEKO dekorem, zadní část tvoří vertikální klapky, 

kolem roku 1930, 78 x 60 x 16cm  

    

     

306  Šálek s podšálkem s nepravidelně prořezávanými zvlněnými okraji ....................................................  300 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevnou malbou květů a zlacením, šálek je na třech zlacených nožkách, značeno, první polovina 

minulého století, při okraji šálku prasklina, výška šálku 6,5cm, průměr podšálku 13,5cm  

    

     

307  Tulský samovar ..........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kov zdobený rytým motivem květů, dále text v azbuce, úchyty dřevěné, první polovina minulého století, výška 57cm  

    

    

308   COLUMBIA GRAPHOPHONE - gramofon na kliku, s troubou ......................................................  6 500 Kč  
dřevěná schrána v kombinaci s kovovou troubou ve tvaru květu zvonku, značeno na skříňce THE GRAPHOPHONE made 

in U.S.A. - COLUMBIA PHONOGRAPH Co NEW YORK & LONDON, ve spodní části trouby dvakrát vyryto: AT Aug. 13 190, 

počátek minulého století, výška s troubou 70cm, dřevěná schrána 14 x 34,5 x 34,5cm  

    

    

309   Plastika "Chlapec táhnoucí dvě ryby za ocas" ..............................................................................................  500 Kč  
keramika bíle glazovaná, značeno vtlačovanou značkou BECHYNĚ, první polovina minulého století, výška 16,5cm, délka 25cm  

    

    

310  Plastika "Dívka v bílém klobouku hrající na harmoniku" .....................................................................  2 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený zlacením, kobaltovou modří a ruční barevnou malbou, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX 

Czechoslovakia a vyrytým číslem 8 a 127 P, první polovina minulého století, místy setřené zlacení, výška 26cm  

    

    

311   Zeman Antonín   (1911-) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, 99 x 68 (120 x 91)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 
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312   Štursa Jan    

"Stará dřevěnice"................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, první polovina minulého století, paspartováno, 27,5 x 43,5 (44,5 x 59,5)  

    

    

313   Pichlík V.    

"Jižní Čechy u Ražic" ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na sololitu, signováno špatně čitelně, vzadu štítek Díla, který překrývá štítek autorský, druhá polovina minulého století,  

42,5 x 61 (57,5 x 75)  
    

    

    

314   Jurek František   (1955-2008) 

"Eda a já" ..................................................................................................................................................................................  350 Kč  
litografie, signováno tužkou, číslováno 50/60, přelom 20. a 21. století, paspartováno, nerámováno,  

tisková plocha 17 x 10 (32 x 22,5)  
    

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 se zastoupením 

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

USA, Saudské Arábii (29. 8. 1955 Nové Město na Moravě-5. 7. 2008) 

    

    

315   Jurek František   (1955-2008) 

"Dobré ráno ..............................................................................................................................................................................  400 Kč  
litografie, signováno tužkou, číslováno 27/60, přelom 20. a 21. století, paspartováno, nerámováno,  

tisková plocha 16,5 x 12,5 (32,5 x 26,5)  

    

    

316   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Zátiší s květináči" ................................................................................................................................................................  250 Kč  
dřevoryt, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, paspartováno, nerámováno, tisková plocha 9 x 11,5 (21 x 23,5)  
    

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

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

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

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

    

    

317   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Zátiší s budíkem .................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
lept, signováno tužkou, číslováno 9/50, druhá polovina minulého století, tisková plocha 22,5 x 12 (40,5 x 29,5)  

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

    

    

318   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Divadelní zátiší" ...................................................................................................................................................................  250 Kč  
dřevoryt, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, tisková plocha 11,5 x 8 (28,5 x 22)  

    

    

319   Podešva František   (1893-1979) 

"Děvčátko s ovečkou" .......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kresba tuší, signováno, kolem poloviny minulého století, 58 x 43,5 (63,5 x 49,5)  
    

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) 

    

    

320   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Bárky v St. Tropez" .........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 161/200, šedesátá léta minulého století, nerámováno,  

tisková plocha 32 x 50 (40,5 x 60,5)  
    

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 321-340 

 

321   Bochořáková - Dittrichová Helena   (1894-1980) 

"Sedící muž v bílých plavkách" .......................................................................................................................................  740 Kč  
kombinovaná technika - uhel, akvarel, signováno, třicátá léta minulého století, 33,5 x 51 (47,5 x 65,5)  
    

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

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

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

    

    

322   Bochořáková - Dittrichová Helena   (1894-1980) 

"Sedící mužský akt" ..............................................................................................................................................................  740 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, pastel, signováno, třicátá léta minulého století, 38 x 43,5 (50,5 x 57)  

    

    

323   Bochořáková - Dittrichová Helena   (1894-1980) 

"Podhorská vesnička - Mitterbach" ..............................................................................................................................  800 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší, akvarel, signováno, datováno 1930, uveden název místa, 31,5 x 36,5 (48 x 51)  

    

    

324   Süsser František Václav   (1890-1956) 

"Klečící autoportrét F. V. Süssera" ...............................................................................................................................  800 Kč  
kresba tužkou a bílou pastelkou, signováno, první polovina minulého století, 50 x 31,5 (64,5 x 46,5)  
    

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

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

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

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

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

    

    

325   Foltýn Jiří   (1951-) 

"Krajina s čárou 6208" ....................................................................................................................................................  6 000 Kč  
fotografie - Vintage Print s kresbou, signováno dole, datováno 1985, 33 x 42  
    

Foltýn Jiří  fotograf, narozen v Ivanovicích na Hané, studoval večerně obor propagačního výtvarnictví a grafiky na SUPŠ 

v Brně, dále na VUT v Brně, od 1989 je fotografem v Muzeu Vyškovska, výtvarnou fotografií se zabývá od roku 1973, 

v  jeho tvorbě se objevují ovlivňované skutečnosti vícenásobnou expozicí, manipulací během expozice, malbou 

na fotografovaný objekt, je členem fotoklubu Orion (Slovník Chagall) 

    

    

326   Foltýn Jiří   (1951-) 

"Vymezení rukou 5947" ...................................................................................................................................................  2 900 Kč  
fotografie - Vintage Print, signováno, datováno 1984, 18,8 x 27,4, celý list 28,5 x 36,5  

    

    

327   Foltýn Jiří   (1951-) 

"Bez názvu" ..............................................................................................................................................................................  530 Kč  
fotografie, tisk na Fineart paper, tisk číslo 10/16, 1988/2011, 23 x 32 celý list 31 x 49,5  

    

    

328   Zápeca Karel   (1893-1975) 

"Lednický zámecký park - Minaret" .........................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 24,5 x 30 (39,5 x 44,5)  
    

Zápeca Karel  malíř, pedagog, narozen v Luhačovicích, studoval na Akademii v Petrohradě u profesora Solověva, sám byl 

později profesorem v Omsku, Krasnojarsku a Malmyži, legionář, od roku 1924 tvořil v Luhačovicích, celá řada výstav 

obrazů z vlasti, Ruska, Sibiře apod. (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

329   Kašpar    

"Stopkova pivnice na ulici Česká v Brně" ...............................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou, akvarel, signováno PD, kolem poloviny minulého století, výřez 39,5 x 27,5 (55 x 42,5)  
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330   Ochrymčuk Leonid   (1929-2005) 

"Vázička"................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na sololitu, signováno monogramem, vzadu autorský štítek, druhá polovina minulého století, 23 x 32 (39 x 48,8)  
    

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

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

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

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

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

    

    

331   Mitáček František   (1919-) 

"Klepání máku ve světnici" ............................................................................................................................................  9 500 Kč  
velmi zajímavý olej na plátně, signováno, datováno 1945, kvalitní dokumentární folkloristická práce malíře a restaurátora z Hluku 

u Uherského Hradiště, mohutný široký umělecký rám, 80,5 x 60,5 (101 x 81,5)  
    

Mitáček František  malíř, narozen v Hluku u Uherského Hradiště, studoval ve speciální škole profesora F. Petra 

pro restaurování obrazů na Škole umění ve Zlíně a u profesora E. Filly na VŠUP v Praze, zúčastňoval se kolektivních 

výstav SVU Mánes (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

332   Bureš Josef   (1889-1969) 

"Žena v kroji s malovaným džbánem" ......................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, opět kvalitní práce a zároveň dokument folklórního života, 49 x 35 (54 x 39)  
    

Bureš Josef  malíř, narozen v Chrudimi, soukromá studia u Reisnera, Rašky, dále na Akademii v Praze u profesora 

Bukovace, Schwaigera a Ottenfelda, věnoval se portrétní malbě, zobrazoval rázovité postavy z chodských vesnic 

i z Domažlic, kam se dostal v roce 1925 (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

333   Rada Vlastimil   (1895-1962) 

"Domácí zabíjačka" ...........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
originální mistrovská galerijní kresba tuší a bělobou, signováno, datováno 1929, výborná práce významného malíře zastoupeného 

v Národní galerii, rámováno v paspartě, zaskleno, ve výřezu 22 x 16 (44 x 34)  
    

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

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

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

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

    

    

334   neurčeno    

"Skupina ženských a mužských aktů v krajině" ..................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská galerijní grafika, signováno, nepřečteno, datováno 1917, mimořádně kvalitní práce, rámováno v paspartě, zaskleno, 

ve výřezu 25,5 x 37,5 (43 x 55)  

    

    

335   Kotík Pravoslav   (1889-1970) 

"Stojící dívčí poloakt" .......................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno monogramem PK, kolem roku 1935, bravurní práce významného malíře, rámováno 

v paspartě, zaskleno, skvělá nabídka, ve výřezu 37 x 26 (57 x 36,5)  
    

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) 

    

    

336   neurčeno    

"Svážení sena volským čtyřspřežím" .........................................................................................................................  9 000 Kč  
velký mimořádný mistrovský galerijní olej na plátně, signováno LD, nepřečteno, kolem roku 1910, podle krajiny jde 

pravděpodobně o Uhersko, hodnotné a reprezentativní, drobné poškození vyžaduje nenáročné restaurování, 88 x 160 (109 x 178,5)  

    

    

337   Dalí Salvador   (1904-1989) 

"Tekoucí čas" .....................................................................................................................................................................  28 000 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, číslováno South A. 1/200 LD, signováno PD, velmi dobrý stav, umělecká adjustace pod 

sklem, ve výřezu 73,5 x 52 (102,5 x 78,5)  

Koupeno na výstavě v Galerii Chagall za 62 000 Kč. Vzadu razítko z výstavy konané ve dnech 3.-28. 2.1995 v Galerii Chagall 

a záznamy z výstavy v ART CLUBU v Českém Těšíně 1.-30. 3.1995 a z výstavy v Galerii DK Třinec 4.-.28.4.1995 
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Dalí Salvador  španělský malíř a kreslíř, tvořil fantaskní kompozice často sexuální a protináboženské tématiky, umělecky 

působil v oblasti filmu a fotografie, tvořil i plastiky, činný ve Francii a USA, slavný surrealista  

(Malá čs. encyklopedie, Wikipedie) 

    

    

338   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Anděl se dvěma páry očí" ..........................................................................................................................................  28 000 Kč  
původní mistrovský lept ručně kolorovaný pastelem, LH signováno v desce monogramem JZ, tužkou plným jménem PD, vzadu 

na popisném štítku datováno 1973, luxusní umělecká adjustace ve stříbrném rámu, paspartě a pod sklem, skvělá práce i celek , 

ve výřezu 17,5 x 13 (55,5 x 48,5)  

 

 Původně koupeno v galerii Chagall v devadesátých letech za 42 000 Kč 
    

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) 

    

    

339   Jirků Boris   (1955-) 

"Toskánsko s červenou a růžovou oblohou" .......................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - slité laky na malířské desce, signováno, datováno 2007, autorsky vybraný černo-stříbrný široký rám,  

43 x 61,5 (59 x 78)  

 Původně koupeno v galerii Chagall za 65 000 Kč, mezitím se ceny obrazů Borise Jirků velmi  zvedly 
    

Jirků Boris  malíř, sochař, ilustrátor, studia na UMPRUM v Uherském Hradišti, později na AVU v Praze u profesora 

Paderlíka, vede Ateliér figurální kresby na pražské VŠUP, člen SVU Mánes, věnuje se volné malbě, grafice, ilustraci 

a knižní grafice, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Státní galerie Zlín, Východočeské galerie Pardubice 

a v soukromých sbírkách v České republice, Austrálii, Itálii, Francii, Holandsku a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

340   Burian Zdeněk   (1905-1981) 

"Pomoc v nouzi" .............................................................................................................................................................  335 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno PD, kolem roku 1935, skvělá práce skvělého autora, 52,5 x 36 (63 x 46,5)  

 Otec současného majitele získal obraz přímo od autora, který byl jeho přítelem 
    

Burian Zdeněk  malíř, ilustrátor, studia na pražské akademii u Švabinského, Obrovského a Bukovace, vynikající český 

kreslíř, malíř a ilustrátor, cca 14.000 ilustrací pro 450 knižních titulů, zastoupen v Národní galerii  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 341-344 

 

341  Váza velká ........................................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo křišťálové, olovnaté, bohatě broušené, masivní provedení, Čechy, kolem poloviny minulého století, velmi dobrý stav,  

výška 30,5cm, dolní průměr 11cm, horní průměr 18cm  

    

    

342   Tác servírovací, obdélníkového tvaru ................................................................................................................  400 Kč  
sklo čiré, křišťálové, olovnaté, broušené v designu ARTDEKO, Čechy, kolem roku 1935, velmi dobrý stav 

17,5 x 40, výška okrajů 2cm  

    

    

343   Hodinky kapesní se silným řetízkem................................................................................................................  1 500 Kč  
pouzdro a řetízek z niklu, ciferník bílý a modrý email, na ciferníku značeno ECHAPPEMENT- ROSKOPF, římské číslice I až XII 

umístěny v modrých emailových terčících, ve vnějším mezikruží jsou číslice arabské 13 - 24, kolem roku 1910, funkční, vně 

na zadním krytu vyryta parní lokomotiva, u číslice 9 poškozena část emailu, další dvě drobná poškození jsou při okraji ciferníku  

průměr 6cm, délka řetízku 32cm  

    

     

344  Barometr kruhový ........................................................................................................................................................  500 Kč  
dřevo a mosaz, stupnice na přístrojové desce doplněná českými popisy, značeno K. HELLER & spol., Praha, Václavské náměstí 10, 

kolem roku 1930, výborný stav, funkční, chybí pouze kroužek na zavěšení, průměr 11cm  
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