
 
KATALOG 85. AUKCE – BRNO – 16. 3. 2014 

 

 

_ 1 _    

Obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty 

 

 
 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

KATALOG 
 

V neděli 16. března 2014 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 85. aukci v Brně 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

Popis všech aukčních položek včetně fotografií naleznete  

na webových stránkách společnosti  

www.aukcnidum.cz   
 

 

 

 

Kontakt 

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

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

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

fax 224 325 307, galerie.aukce@seznam.cz 

OBSAH 
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

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

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 
 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

 

Dražební řád 

 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

Obrazy _______________________________________________  001 - 020 

Jiné __________________________________________________  021 - 040 

Obrazy _______________________________________________  041 - 060 

Jiné __________________________________________________  061 - 080 

Obrazy _______________________________________________  081 - 100 

Jiné __________________________________________________  101 - 120 

Obrazy _______________________________________________  121 - 140 

Jiné __________________________________________________  141 - 160 

Obrazy _______________________________________________  161 - 180 

Jiné __________________________________________________  181 - 200 

Obrazy _______________________________________________  201 - 220 

Jiné __________________________________________________  221 - 240 

Obrazy _______________________________________________  241 - 260 

 
 

 

PROSPEKT je tištěn samostatně,   

obsahuje barevné fotografie cca čtyřiceti položek zařazených do aukce 

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/br85-prospekt.pdf
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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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REJSTŘÍK JMENNÝ  

 

Adámková Alice   ...................................................   134 

Alex Adolf Jelínek  ......................................................   7 

Antoš Josef Vladimír   ..............................................   128 

Balke Jan Vavřinec   .................................................   39 

Bechník Theodor   ....................................................   140 

Beneš Karel   ............................................................   203 

Beneš Zdeněk   .........................................................   127 

Berghauer Gottlieb - Horyna Bohumil   ...................   258 

Born Adolf   .............................................................   174 

Bouda Cyril   ............................................................   242 

Boucher Fr.   ..............................................................   58 

Brunner Antonín   ....................................................   139 

Brunner Vratislav Hugo   .........................................   201 

Büchtger Robert   .....................................................   130 

Čechová Olga   .......................................................   243 

Černovický Josef M.  .................................................   87 

Dítě Emanuel   ........................................................   260 

Dobeš Ludvík   ...........................................................   19 

Donelly   .....................................................................   48 

Duša Ferdiš   ............................................................   171 

Dušek Bohdan   ............................................................   9 

Dvořáček Jaroslav   ..................................................   179 

Fiala Václav   ..........................................................   247 

Fulierová Květa   ......................................................   163 

Gaus Leonie (?)   ....................................................   220 

Grus Jaroslav   ..........................................................   219 

Hejna Václav   .........................................................   256 

Hlavsa  .......................................................................   86 

Hodek Josef   ............................................................   172 

Hodonský František (?)   ............................................   12 

Horák Antonín   ........................................................   129 

Hospodka Josef   ........................................................   66 

Hudeček František   ..................................................   218 

Chaba Karel   .........................................................   251 

Chaloupka Karel  .....................................................   204 

Jáchym Jan   ............................................................   162 

Ježek Jaroslav   .........................................   221, 222, 223 

Ježek Lad.   ...............................................................   135 

Jílek Jan   ....................................................................   94 

Jiroudek František   ....................................   99, 173, 246 

Jiřincová Ludmila   ...................................................   178 

Južnič Bohumil   ......................................................   111 

Kamba Ferdinand   ....................................................   93 

Kavan Jan  - Pichl Ivan   ............................................   29 

Kellenberger Martin   ...............................................   133 

Kiml Václav   ...........................................................   121 

Klinger Miroslav   ................................................   64, 65 

Konečná Magdalena   ...............................................   254 

Konůpek Jan   ...............................................................   5 

Krajčovičová Zuzana   ..............................................   182 

Krasický Marcel   .....................................................   255 

Krátký Stanislav   .......................................................   97 

Krčmářová - Křížková Julie (Inka)   .........................   257 

Kupka František   .....................................................   100 

Kutzer Viktor   ...........................................................   53 

Lacinová Sylva   ........................................................   68 

Larsen   .....................................................................   177 

Lesková Vilma   .......................................................   202 

Lhoták Kamil   ...................................................   11, 259 

Lukášek Alois   .........................................................   208 

Lukeš Petr   ...............................................................   250 

Luňáček Josef V.   .......................................................   95 

Macoun Gustav   .....................................................   165 

Maresh Johann   ........................................................   102 

Mareš Dominik   .............................................   124 - 126 

Matula   .............................................................   216, 217 

Milén Eduard   ..........................................................   169 

Mocek Jiří   ...............................................................   122 

monogramista   ............................................................   52 

Moravec Alois   .........................................................   170 

Mužíková Eva   .................................................   137, 138 

Nágl G. (Nagel Georg) ?   ..........................................   90 

nesignováno   ...   20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 55, 57, 84 

Neugebauer   .....................................................   136, 215 

neurčeno   ................   4, 6, 15, 17, 23, 47, 49, 54, 98, 161 

Ondrúšek František   ...............................................   131 

Ostrčil Zdeněk   ...........................................................   14 

Pařenica Milan   .........................................................   67 

Peca Josef   ................................................   244, 245, 249 

Pečínka František   ....................................................   241 

Pešicová Jaroslava  ...................................................   166 

Petrovský - Březovský Martin   .................................   207 

Plaček Jan Bedřich   ..................................................   132 

Pokorný Jiří   ...............................................................   82 

Pospíšil Karel   ..........................................................   123 

Potter Adolphe   ..........................................................   56 

Rada Vlastimil   .........................................................   83 

Renald   .......................................................................   51 

Sadovský František   ................................................   205 

Salichová Helena   ......................................................   85 

Saudek Kája   ............................................................   175 

Skramlík Jan Rytíř  .....................................................   92 

Sládek Jan Václav   .....................................................   59 

Slavíček Jan   ..............................................................   13 

Soušek Václav (?)   .....................................................   18 

Stehlík Jindřich   .........................................................   96 

Stretti Viktor   ...........................................................   2, 3 

Sucharda Stanislav   ..................................................   235 

Svolinský Karel   .........................................................   10 

Šamla Antonín   .......................................................   231 

Špálová Milada   .......................................................   180 

Šťastný Josef   .................................................   210 - 214 

Štefka Lubomír   .......................................   248, 252, 253 

Štěpánek Vladimír   ..............................................   88, 89 

Štolfa Miroslav  ................................................   167, 168 

Švabinský Max   ............................................................   1 

Tůma   ......................................................................   164 

Ullik Hugo   ...............................................................   60 

Vaigynt A.   ..............................................................   144 

Valčíková Magda   ....................................................   209 

Varmuža Vratislav   ....................................................   22 

Vlodek Ladislav   ......................................................   206 

Voříšek Bohumil   .......................................................   16 

Vysloužil J.   ...............................................................   91 

Wiesner Richard   ......................................................   81 

Zábranský Adolf   ........................................................   8 

Zápeca Karel   ...........................................................   176 
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REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 

 

Akvarel .....................................................   96, 213, 253 

akvarel, kresba tužkou a tuší ....................................   248 

akvarel, kvaš .........................................................   15, 47 

akvarel, tempera .......................................................   250 

akvatinta .......................................................................   6 

alpaka .........................................................   26, 110, 141 

Barevná litografie ...................................   174, 203, 243 

barevný lept ..................................................................   4 

biskvit .......................................................................   103 

bronz ...................................................................   27 - 29 

bronz ........................................................................   235 

bronz, dřevo .............................................................   231 

Dřevo ..............................................................   101, 181 

dřevoryt ........................................................   9, 172, 247 

dřevořezba ..................................................   67, 237, 240 

Grafika....................................................................   166 

Jantar ..............................................................   114, 115 

Kamenina .................................................   68, 113, 234 

keramika ............   76, 112, 142, 144, 183 - 186, 224, 229 

keramika vysokopecní ................................................   22 

kombinace ..................................................   75, 108, 109 

kombinovaná technika .......................   83, 124 - 127, 215 

kov................................................   30, 61, 105, 107, 143 

kov stříbřený.............................................................   191 

kov, sklo ...................................................................   104 

kresba lavírovaná......................................................   214 

kresba pastelkou .......................................................   254 

kresba tuší ................................................   164, 242, 249 

kresba tuší kolorovaná akvarelem ................................   8 

kresba tužkou a pastelem ..........................................   131 

kresba uhlem ............................................   244, 245, 260 

křídy ...........................................................................   43 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1-20 

 

1   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Krajina u Chodova" ........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kresba tužkou, signatura, datace a určení místa vpravo dole, datováno 26.3.1945, kvalitně adjustovaný list ze skicáře,  

20 x 35 (34,5 x 47,5)  
    

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

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

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

the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

2   Stretti Viktor   (1878-1957) 

"Čertovka" .............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
litografie, signováno, kolem roku 1945, sběratelská práce mimořádně významného malíře, kreslíře a grafika,  

ve výřezu 40 x 32 (57,5 x 44,5)  
    

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

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

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

na trhu mimořádně vzácné (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto mimořádném umělci, Lexicon of the CVA) 

    

    

3   Stretti Viktor   (1878-1957) 

"Nové zámecké schody" ...................................................................................................................................................  1 900 Kč  
litografie, signováno, datováno 1949, sběratelská grafika mimořádně významného umělce, ve výřezu 40 x 31,5 (57,5 x 44,5)  

    

    

4   neurčeno    

"Ze zimní Prahy s pohledem na chrám sv. Mikuláše" ..........................................................................................  350 Kč  
originální barevný lept, signováno vpravo dole, kolem roku 1910, 44 x 36 (47 x 39)  

    

    

5   Konůpek Jan   (1883-1950) 

"Antický motiv" ...................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
lept, signováno tužkou vpravo dole, datováno SC 1938, číslováno III., dole uprostřed text: K upomínce K.H., kvalitní původní 

adjustace, 23,5 x 16,5 (44 x 33,6)  
    

Konůpek Jan  významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec, studia na ČVUT v Praze 

u prof. Kouly a Schultze, dále na pražské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a grafika De Piana, vystavoval prakticky 

na všech výstavách spolku Mánes i spolku Hollar, člen SURSUM a ARTĚLU, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, 

zastoupen v galeriích po celém světě, řada ocenění, jeden z nejvýznamnějších českých malířů počátku století  

(dva celostránkové sloupce v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

6   neurčeno    

"Koupající se dívky" .........................................................................................................................................................  2 700 Kč  
akvatinta, signováno, nepřečteno, první jméno je Georg, kolem roku 1930, pod obrázkem je slepotiskem: WOHLGEMUTH & 

LISSNER  BERLIN, velmi kvalitní práce, 44,5 x 45 (47,5 x 47,5)  

    

    

7   Alex Adolf Jelínek   (1890-1957) 

"Sdružení Adamitů v lese"..............................................................................................................................................  4 500 Kč  
grafika - lept, signováno vpravo dole, 44 x 65,5 (61 x 82)  
    

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

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

(Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, Toman) 

    

    

8   Zábranský Adolf   (1909-1981) 

"Rodina na saních taženým koňským dvojspřežením"......................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vlevo nahoře, datováno 1948, paspartováno 

ve výřezu 15,5 x 43 (39,5 x 67,5)  
    

Zábranský Adolf  malíř a ilustrátor v Praze, studium na UPŠ u Kysely a na AVU u Nowaka, významný malíř, řada výstav 

a ocenění, např. Mezinárodní cena H. Ch. Andersena z roku 1971 (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

9   Dušek Bohdan    

"Člověk ďábel" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
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dřevoryt, signováno tužkou, druhá polovina 20. století, 29,5 x 42 (43 x 63,5)  

    

    

10   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Dívka s květy ve vlasech" ..............................................................................................................................................  2 900 Kč  
litografie, signováno v desce i tužkou, datováno 1977, krásná galerijní práce ve výborné adjustaci, 35 x 26 (62,5 x 52)  
    

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

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

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

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

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

    

    

11   Linhart Kamil   (1920-2006) 

"Lodě na Labi" ....................................................................................................................................................................  7 900 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1964, mistrovská práce galerijní úrovně, luxusní rám francouzského typu,  

25 x 50 (37 x 62,5)  
    

Linhart Kamil  grafik, malíř, narozen v Lounech, studoval u Martina Salcmana a Cyrila Boudy, byl vedoucím kabinetu 

výtvarné výchovy na UK v Praze, řada výstav, široké zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie Praha  

(Slovník Chagall) 

    

    

12   Hodonský František (?)    

"Čeští jachtaři" ....................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na lepence, signováno vlevo dole, kvalitní profesionální práce, kolem roku 1960, 34 x 47 (52,5 x 65,5)  

    

    

13   Slavíček Jan   (1900-1970) 

"Lodě v přístavu" ...............................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovský pastel, signováno, galerijní a reprezentativní práce kolem roku 1935, 41 x 58 (53,5 x 70)  
    

Slavíček Jan  malíř krajin a zátiší, významný český malíř, narozen v Praze, syn Antonína Slavíčka, studia na pražské 

akademii u Preislera, Nechleby, Švabinského, Nejedlého, člen spolků Umělecká beseda, SVU Mánes, Svaz čs. výtvarných 

umělců, Říjen, řada výstav domácích i zahraničních, bohaté zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

14   Ostrčil Zdeněk   (1929-) 

"Zeleninový trh" ..................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1960, 43 x 56,5 (45 x 58)  

    

    

15   neurčeno    

"Figurální výjev v ulici asijského města" .................................................................................................................  3 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno vpravo dole, datováno 54, paspartováno, ve výřezu 14 x 34 (44 x 50)  

    

    

16   Voříšek Bohumil   (1924-1968) 

"Karlův most navečer" .....................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská tempera, signováno vpravo dole, datováno 1954, vzadu autorský štítek a štítek DÍLA, kvalitní umělecký rám, zaskleno, 

působivý celek, 50 x 70 (63,5  x 83,5)  
    

Voříšek Bohumil  malíř, grafik, narozen v Košicích, ve výtvarné tvorbě samouk, věnoval se především krajinomalbě 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

17   neurčeno    

"Mladý kuřák" .....................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, bravurní malířská technika, 40 x 30 (47 x 36)  

    

    

18   Soušek Václav (?)    

"Holčička s mašlí"...............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na překližce, signováno vpravo dole SOUŠEK, datováno 1958, 39 x 35,5 (52,5 x 50,5)  

    

    

19   Dobeš Ludvík   (1914-1979) 

"Postava na cestě mezi holými stromy" ....................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na kartonu, signováno PD, první polovina minulého století, 50 x 61 (66 x 76)  
    

Dobeš Ludvík  brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských 
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figurek, také skla a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky 

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

    

    

20   nesignováno    

"Husy na návsi" ...................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olejová tempera na kartonu, kolem roku 1920, mimořádně mistrovská práce ve stylu imprese, využití podkladového kartonu je 

jedinečné a velmi připomíná bravuru Radimského, 42 x 53 (53 x 64)  

    

    

    

 

 

 

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21-40 

 
    

21  Váza ....................................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
sklo vrstvené a probrušované, signováno a značeno KRASNO, vrcholný ARTDEKO design, kolem roku 1925, ojedinělé luxusní 

provedení, výška 24,5 cm, průměr 17 cm  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 

    

    

22   Varmuža Vratislav   (1934-) 

Plastika "Optimista" .........................................................................................................................................................  6 500 Kč  
keramika vysokopecní, s bronzovou patinou, z vnitřní strany při spodním kraji signováno VAR, datováno 1984, výška 30 cm  
    

Varmuža Vratislav  sochař, keramik, grafik, pedagog, narozen ve Spytihněvi u Uherského Hradiště, studoval na SUPŠ 

v Uherském Hradišti a u V. Navrátila na katedře výtvarné výchovy na FF UP v Olomouci, zaměřoval se na sochařskou 

tvorbu, keramickou plastiku, práce pro architekturu, od devadesátých let se zabývá grafikou, řada výstav i v zahraničí, 

tvoří keramiku při vysokém žáru, proto ji lze použít i jako keramiku zahradní  (Slovník Chagall) 

    

    

23   neurčeno    

"Královna" ...............................................................................................................................................................................  900 Kč  
rytí a malba na kachli - pálené hlíně, signum špatně čitelné, vzadu tužkou K. Eliška, kvalitní profesionální práce, 24,5 x 20  

    

    

24  Souprava nápojová......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo čiré, po obvodu zdobené geometrickým rytím a čtverečky zelené lazury, dle majitele vyrobeno v jedné ze šumavských hutí, 

v sestavě: džbánek a čtyři odlivky 

výška džbánku 14,5cm, výška odlivek 6,5cm, objem 1dcl  

    

     

25  Dóza - cukřenka ............................................................................................................................................................  1 700 Kč  
sklo čiré zdobené drobným leptaným filigránským motivem krajky a trojúhelníky zelené lazury, dle majitele vyrobeno v jedné 

ze Šumavských hutí, výška 13cm, průměr 8cm  

    

     

26  Nástolec na vysoké noze s širokou tvarovanou patkou ...............................................................................  3 900 Kč  
alpaka silně stříbřená, značeno RU orlicí a mistrovskou značkou BM, talíř mléčné sklo, ruční malba listů a květů růže na růžovém 

podkladu na vrchní straně talíře a drobné  "perličky"-skleněné nálepy působí efektně, 19. století, luxusní provedení, výška 19 cm, 

průměr 23,5 cm  

    

     

27  Kalamář figurální ........................................................................................................................................................  6 500 Kč  
bronz zdobený hlavou Habešana, pravděpodobně vídeňská práce, kolem roku 1900, výška 17,5cm, základna 16 x 16cm  

    

     

28  Plastika "Sedící Buddha" .........................................................................................................................................  1 900 Kč  
bronz, Čína, 19. století, výška 9,5cm  

    

    

29   Kavan Jan  - Pichl Ivan    

Tenisová plaketa "Kúpele Sliač 1932" .........................................................................................................................  390 Kč  
bronz patinovaný, na aversu plastická postava tenisty, dále název místa a rok konání turnaje, na reversu "II cena - Dvojhra pánov," 

na okraji aversu značeno Kavan, Pichl, průměr 5cm  
    

Kavan Jan (1905-) 

sochař, žák odborné školy sochařské v Hořicích, studia na akademii u profesora B. Kafky, dále v Paříži, Římě a Florencii 

OBSAH 
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Pichl Ivan (1850-1923) 

medailér, majitel rytecké firmy I. B Pichl v Praze, tato firma byla majitelkou jedné z nejstarších ražeben v Praze 

    

    

    

30   Hodinky náramkové, letecké .................................................................................................................................  6 900 Kč  
bílý kov, černý ciferník s arabskými číslicemi a vteřinovou ručičkou, značeno OMEGA, první polovina minulého století, funkční , 

průměr ciferníku 4,5 cm  

    

     

31  Řetízek zdobený kuličkami .........................................................................................................................................  490 Kč  
stříbro, značeno puncovní značkou ZAJÍC 3 a mistrovskou značkou zlatníka JB, druhá polovina minulého století  

ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 17,80g btto, délka 100cm  

    

     

32  Brož ve tvaru stylizovaného houslového klíče ...................................................................................................  490 Kč  
stříbro, značeno puncovní značkou ZAJÍC, druhá pol.minulého století 

ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 3,46g btto, délka 5,5cm  

    

    

33  Kuřácká souprava v původní etuji ......................................................................................................................  3 200 Kč  
stříbro, vše zdobeno bohatým jemným rytím květinového motivu, značeno platnou puncovní značkou, uvnitř na víku kovový štítek 

s věnováním: Staršinovi Václavu Vilímkovi Ministr národní obrany generál armády Alexej Čepička 1954 

v sestavě: tabatěrka, zapalovač a špička 

ryzost stříbra 835/1000, hmotnost tabatěrky 95,98g btto, zapalovače 44,49g btto 

špička imitace jantaru ve stříbrné montáži  

    

     

34  Dózička s motivem "Galantní scény v krajině" na víčku ..........................................................................  1 350 Kč  
porcelán bíle glazovaný, s bohatým zlacením a plastickým dekorem perlovce při okrajích,  dle návrhu Ph. Rosenthala - uvnitř 

na víčku: Entwurf von Ph. Rosenthal, značeno zelenou tištěnou značkou ROSENTHAL SELB BAVARIA z let 1910 - 1935, 

výška 2cm, délka 6,5cm  

    

    

35   Miniaturní květináček .................................................................................................................................................  690 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu svisle žebrovaný, zdobený zlacením a barevným květinovým dekorem, značeno zelenou 

tištěnou značkou ROSENTHAL BAVARIA, třicátá léta minulého století, výška 4cm  

    

     

36  Lovecká vábnička ...........................................................................................................................................................  750 Kč  
mosaz, kolem roku 1900, délka 17cm  

    

     

37  Pečetítko ...........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
kombinace mosazi a dřeva, na razidle motiv erbu, 19. století, délka 10 cm  

    

     

38  Nástolec na nízké nožce se skleněnou vložkou ................................................................................................  1 200 Kč  
obecný kov a sklo medové barvy, kov při okraji zdoben bohatým plastickým ornamentem, sklo po obvodu dekorované drobnou 

řezbou, první polovina minulého století, výška 12,5cm, průměr 21cm  

    

 

39   Balke Jan Vavřinec   (1770-) 

Miniatura "Biedermeier portrét muže" ...................................................................................................................  3 500 Kč  
tempera na papíře, nesignováno, vzadu štítek se jménem autora a datací 1826, adjustováno v dekorativním rámku potaženém tmavě 

modrým sametem s dekorativním vytlačovaným vzorem, při okraji obtaženo páskem z plasticky raženého papíru, drobná prasklina 

na papíru malby, setřený vlas sametu a místy opadaný papírový okraj 

průměr kruhového výřezu 2,5cm, celý rámek 12,5 x 10  

    

    

40   nesignováno    

Miniatura "Žena s bílým krajkovým límcem".......................................................................................................  6 900 Kč  
olej na měděném plechu, malba vsazena do ozdobného oválného mosazného rámečku se stylizovanou mašlí ve vrcholu, vzadu 

na rámečku vyražená písmena WE, 18. století, 8 x 5,5 (10,5 x 6,5)  
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 41-60 

 
    

41   nesignováno    

"Biedermeier portrét ženy s náhrdelníkem" ..........................................................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, kvalitní práce portrétního umělce, kolem roku 1850, kvalitní široký zdobný rám zlaté barvy ze stejné doby, sbírkový 

kus, 62 x 48 (76 x 62)  

 Pro tuto aukci slevněno 

    

    

42   nesignováno    

"Chrám na břehu horského jezera" ........................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, druhá polovina 19. století, poškozené plátno, rentolováno, 55 x 68 (72,5 x 86)  

    

    

43   nesignováno    

"Mladá žena v krajkovém čepci" .............................................................................................................................  24 000 Kč  
křídy na papíře, kolem roku 1830, mimořádně kvalitní práce, nádherný sběratelský kus z období biedermeieru, 46 x 39 (56 x 49)  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 

    

    

44   nesignováno    

"Pohled na Náchodský zámek s figurální stafáží" ............................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, vzadu na blind rámu papírový štítek se jménem zámku, přelom 19/20. století, poškozené plátno i rám, rentolováno, 

55,5 x 68 (73 x 83)  

    

    

45   nesignováno    

"Neapol" ..................................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
kvaš, mistrovská práce ze 20. století, adjustováno do skvělého italského rámku a vnitřní dřevěné pasparty z 19. století,  

16,5 x 21,5 (29,5 x 36)  

 Původní práce byla patrně zničena vodou a nahrazena prací mladší, přesto jde o skvělý celek,  

 jen rámek ceníme na 7 000 Kč 

    

    

46   nesignováno    

"Život u starého hradu" ................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, kolem roku 1790-1810, kvalitní široký zlacený rám s perlovcem, krásná 

sběratelská položka, 18,5 x 25 (30 x 37)  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 

    

    

47   neznámý autor    

"Pijácká scéna - Dva muži a dívka" a "Pijácká scéna - Čtení dopisu" ...................................................  39 000 Kč  
mimořádně kvalitní mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel a kvaš, signum nenalezeno, přelom 18. a 19. století, 

komorní obrazy v luxusních dobových zlacených rámech, zaskleno, PÁROVÉ, skvělá nabídka, rozměry každého obrazu  

23 x 18 (31,5 x 26)  

 Cena za oba obrazy. Pro tuto aukci výrazně slevněno 

    

    

48   Donelly    

"Portrét mladé šlechtičny" ..........................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo, čteno Donelly - Donetty, kolem roku 1770, vzadu na plátně razítko PARIS,  

sběratelsky cenný původní rám zlacený pravým zlatem, zcela výjimečná nabídka, restaurováno, 45,5 x 38,5 (55,5 x 47,5)  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 

    

    

49   neurčeno    

"Muž s dlouhým šedivým vousem" ..........................................................................................................................  24 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno vpravo nahoře, nepřečteno, mimořádně kvalitní práce vysoké 

galerijní hodnoty, určením cena jistě vzroste, poškozeno, 53 x 39 (67 x 53)  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 

    

    

50   nesignováno    

"Ležení ve městě" .............................................................................................................................................................  39 000 Kč  
tempera, signum nenalezeno, kolem roku 1720, v dolní části rozvinuta figurální kompozice, pozadí vyplňují mohutné rozvaliny, 

UNIKÁTNÍ práce galerijní úrovně, současná umělecká adjustace, 35 x 41,5 (47,5 x 54,5)  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 

OBSAH 
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51   Renald    

"Promenáda rokokových párů v parku" .................................................................................................................  7 900 Kč  
olej na dřevěné dýze, signováno, nedatováno, 19. století, velmi kvalitní práce stylem připomínající Josefa Navrátila, sbírkový kus, 

20,5 x 29,5 (32 x 40)  

    

    

52   monogramista    

"Matka s dětmi v interiéru" ........................................................................................................................................  27 000 Kč  
olej na dřevěné desce s velmi nákladnou původní parketáží, signováno monogramem vlevo dole, první polovina 19. století, cenný 

rám s perlovcem a zlacenými siluetami rostlinných stvolů je patrně z 18. století, zajímavý celek, stav: dvě menší praskliny desky, 

32 x 39 (44,5 x 52,5)  

Kopie dle obrazu "Die Arme Offizierswitwe" od rakouského malíře Petera Fendi (1796-1842). Obraz je součástí stálé výstavy 

ve vídeňském Belvederu. Datace je určena kolem roku 1836. Nabízený obraz vykazuje jisté odlišnosti ve stylu malby a barevnosti. 

Odhad ceny samotného rámu je cca 25 000 Kč.  

Pro tuto aukci výrazně slevněno. 

    

    

53   Kutzer Viktor   (1885-1948) 

"Tančící víly v nočním lese" ...........................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu, výborná práce pozdního secesního symbolismu, sběratelsky vzácné, 45,5 x 44 (52 x 51)  
    

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

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

v Národní galerii (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

54   neurčeno    

"Mytická figurální scéna" ............................................................................................................................................  16 000 Kč  
kvaš, signováno vlevo dole, datováno WIEN 1860, velmi silná monumentální práce, 46 x 59 (65 x 77)  

    

    

55   nesignováno    

"Život před městskou bránou" ..................................................................................................................................  75 000 Kč  
olej na vrstveném skle, kolem roku 1800 -1820, podloženo dřevěnou parketáží, zadní sklo prasklé, mimořádná a ojedinělá práce 

na třech skleněných tabulích, které takto vytváří hluboký prostorový vjem,  sběratelská rarita, 26 x 37 (33,5 x 44,5)  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 

    

    

56   Potter Adolphe   (1835-1911) 

"Domek u horského jezera" ........................................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, nesignováno, vzadu sběratelská poznámka o autorovi, mimořádně kvalitní rám, skvělý 

reprezentativní celek, 34 x 41 (54 x 59)  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 

    

    

57   nesignováno    

"V antické zahradě" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kvaš, kolem poloviny minulého století, velmi kvalitní komorní práce, ve výřezu 19,5 x 26,5 (40 x 45)  

    

    

58   Boucher Fr.    

"Pastýřská scéna" ...............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kolorovaná mědirytina, signováno, pozdější otisk, kolem roku 1890, velmi kvalitní dobová adjustace, 65 x 45 (70 x 50,5)  
    

Boucher Fr.  jeden z nejslavnějších světových malířů a grafiků 

    

    

59   Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Tři králové" ......................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole J.V. SLADEK, nedatováno, široký kvalitní ručně 

řezaný rám francouzského typu, barva starozlatá, krásný reprezentativní a působivý celek, 67 x 98,5 (84 x 115)  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 
    

Sládek Jan Václav  malíř, grafik, spisovatel, pedagog, narozen na Hukvaldech, studium na UMPRUM v Praze u prof. 

Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní 

galerii Praha, významný malíř z Ostravska, významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale 

komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd., vydal soubor 

pohlednic z Ostravska (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    



 
KATALOG 85. AUKCE – BRNO – 16. 3. 2014 

 

 

_ 15 _    

60   Ullik Hugo   (1838-1881) 

"Měsíčná noc" ...................................................................................................................................................................  95 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1870, široký zlacený velmi zdobný rám, skvělá práce významného 

českého malíře 19. století, výrazně reprezentativní celek, 69 x 47 (94 x 73)  
    

Ullik Hugo  malíř krajin, narozen v Praze na Kampě, kde i zemřel, žák pražské akademie, kde byl oblíbeným žákem 

Haushofera, silně na něho působil vliv krajinářské školy v Mnichově u Schleicha (Toman) 

    

    

 

 

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61-80 

 
    

61  Mikroskop .......................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
lakované litinové tělo doplněno komponenty z mosazi a bílého kovu, značeno C. Reichert Wien No 4027, dále značeno 

na mosazném štítku C. Reichert Wien No 57318, kolem roku 1900, výška 31cm  

Firma Reichert byla založena ve Vídni v roce 1876, majitel k mikroskopu dodal i příslušenství, které není původní, ale je 

kompatibilní s mikroskopem, dále sadu sklíček jak prázdných, tak i se  vzorky 

    

     

62  Tác servírovací ve tvaru stylizovaného kosočtverce ....................................................................................  1 900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený čtyřmi tištěnými barevnými vedutami s motivy Karlových Varů, neznačeno, Čechy, kolem roku 

1890, délka 39cm, šířka 31,5cm  
    

    

     

63  Hrnek upomínkový "Karlsbad" ..............................................................................................................................  750 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený perleťovým listrem, zlacením a medailonem s tištěným ručně domalovaným motivem dvou žen 

s andílkem, neznačeno, na dně ručně napsané číslo 376, kolem roku 1900, výška 8cm  

    

    

64   Klinger Miroslav   (10.1.1922-) 

Váza ..............................................................................................................................................................................................  390 Kč  
sklo hutní, čiré, bezbarvé, zdobené leptaným motivem zátiší s karafou, číší a ovocem, Železný Brod, 1961, výška 21cm  
    

Klinger Miroslav  sklářský výtvarník, narozen v Hrubé Horce u Železného Brodu, studoval u profesora K. Štipla 

na VŠUP v Praze, od roku 1948 pracoval jako  výtvarník Železnobrodského skla pro obor skleněných figurek a hutního 

skla, vystavoval na EXPO 58 v Bruselu, kde získal stříbrnou medaili (Slovník Chagall) 

    

    

65   Klinger Miroslav   (10.1.1922-) 

Váza ..............................................................................................................................................................................................  490 Kč  
sklo hutní růžové, zdobené pískovaným a řezaným motivem květu a poupěte karafiátu, Železný Brod, 1961, výška 28cm  

    

    

66   Hospodka Josef   21.1.1923-9.1.1989) 

Mísa ve tvaru hvězdy ............................................................................................................................................................  790 Kč  
sklo hutní růžovo - zelené, při okraji zdobené mléčně bílou linkou, Chřibská sklárna, kolem roku 1960, výška 10cm, průměr 23cm  
    

Hospodka Josef  sklářský výtvarník a pedagog, studoval na Státní grafické škole v Praze a UPŠ v Praze u profesora J. 

Holečka, byl vedoucí výtvarník huti v Chřibské (Slovník Chagall) 

    

    

67   Pařenica Milan   (1960-) 

Socha "Žena s dítětem a holubicí" ..............................................................................................................................  2 700 Kč  
řezba ve dřevě, kopie sochy Davida Erevanciho, signováno na spodní straně podstavce, kde je uvedeno i jméno autora originálu, 

datováno 2004, výška 35cm  
    

Pařenica Milan  řezbář, sochař, narozen v Loučce u Vsetína, v letech 1990 a 1991 byl řezbářem u firmy G. M. S. Master 

Cabinet Makers v New Yorku, od 1992 ve svobodném povolání, člen výtvarného spolku Urgatina, s nímž vystavuje 

(Slovník Chagall) 

    

    

68   Lacinová Sylva   (1923-) 

Plastika "Hudba" .............................................................................................................................................................  13 400 Kč  
kamenina glazovaná na pískovec, návrh na venkovní realizaci sochy v Brně - Kohoutovicích na Libušině třídě, na podstavci 

kovový štítek se jménem, počátek osmdesátých let minulého století, délka samotné plastiky 37cm, její výška 17cm, celková výška 

23cm  
    

Lacinová Sylva  sochařka, medailérka, narozena v Brně, studium u Makovského na Škole umění ve Zlíně a Pokorného 

OBSAH 
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na AVU v Praze, přes sto sochařských realizací většinou pro architekturu a veřejná prostranství, zastoupena v galeriích 

v Praze, Brně, Olomouci, Hluboké nad Vltavou, Jihlavě, Trenčíně, ve Slovníku dlouhý výčet výstav, ocenění a literatury 

(Slovník Chagall) 

    

    

69   Dvojvázička ...................................................................................................................................................................  1 100 Kč  
řezba v mastku, dvě nádobky spojené stylizovanou rozkvetlou větvičkou, Asie, počátek minulého století, první polovina 20. století, 

výška 8cm, šířka 16cm  

    

    

70   Plastika "Sedící muž s ležící srnečkou" ............................................................................................................  2 500 Kč  
řezba v mastku na podstavci, Asie, počátek minulého století, výška 21cm  

    

    

71   Plastika "Sedící bůžek štěstí" ...................................................................................................................................  500 Kč  
řezba v mastku ručně domalovaná, Asie, první polovina 20. století, výška 7cm  

    

    

72   Plastika "Sedící Bůžek štěstí" ..................................................................................................................................  500 Kč  
řezba v mastku ručně domalovaná, Asie, první polovina 20. století, výška 6,5cm  

    

    

73   Plastika "Ležící buvol s opičkou na zádech" ....................................................................................................  500 Kč  
řezba v mastku ručně domalovaná, Asie, první polovina 20. století, výška 5cm, délka 10cm  

    

    

74   Brož ve tvaru květiny ...................................................................................................................................................  950 Kč  
stříbro osazené ve středu květu tygřím okem, značeno puncovní značkou ZAJÍC 4, zapínání jehlové s výsuvnou pojistkou, polovina 

minulého století, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 6,67g btto  

    

     

75  Peněženka na mince .......................................................................................................................................................  800 Kč  
škeble v pantové mosazné montáži s uzávěrem, uvnitř tři skládací přihrádky v kombinaci textilie a papíru, Rakousko-Uhersko, 

druhá polovina 19. století, 6 x 11,5cm  

    

     

76  Pohár ve tvaru postavy klečícího permoníka svírajícího v rukou kalich ..............................................  700 Kč  
keramika hnědě glazovaná, kalich po obvodu zdoben plastickým stylizovaným rostlinným ornamentem, vše bohatě zlaceno, 

značeno vtlačovanými písmeny HH a čísly 100 4, konec 19. století, výška 16,5cm  

    

    

77   Plastika "Sedící buldoček" ........................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno ROYAL DUX, HAND PAINTED, kolem poloviny minulého století, výška 13cm  

    

    

78   Těžítko - plastika "Pejsek sedící na podstavci" ...............................................................................................  300 Kč  
porcelán barevně glazovaný na podstavci z černého skla, neznačeno, kolem poloviny minulého století, drobný oklep na podstavci, 

výška 9cm, podstavec 9,3 x 5,6  

    

    

79   Souprava čajová šestiosobní ..................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán tenkostěnný, bíle glazovaný, zdobený bohatým červenooranžovým motivem draků a zlacením, značeno, Asie, první 

polovina minulého století, u jednoho šálku ve dně prasklina, v sestavě: konvice, mléčenka, cukřenka a šest šálků s podšálky 

výška konvice 20,5cm, mléčenky 8cm, cukřenky 8cm, šálků 4,5cm, průměr podšálků 14cm  

    

     

80  Váza s bohatou ruční malbou .................................................................................................................................  2 000 Kč  
porcelán světle hnědě glazovaný, zdobený po obvodu střídajícími se vertikálními pásy s rostlinnými a zvířecími motivy 

se zlacenými konturami, první polovina minulého století, výška 23 cm, průměr 30 cm  
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 81-100 

 
    

81   Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Baletky na zeleném pozadí" ......................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na překližce, nesignováno, patrně práce Richarda Wiesnera, 60,5 x 80 (82,5 x 100).  
    

Wiesner Richard  malíř, narodil se v Rudě nad Moravou (Šumperk,) absolvent akademie v Praze u Obrovského 

a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříži, člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých 

výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 národní umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii 

umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního 

umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříži, 

v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR (1955,) New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech 

v Československu (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

82   Pokorný Jiří   (1945-) 

"Cirkus Berolina na Letné" ........................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1980, vzadu název, autorský štítek a další údaje, skvěle zachycená atmosféra života 

u šapitó, velký reprezentativní obraz, 81 x 100 (84 x 103)  
    

Pokorný Jiří  malíř, grafik, kreslíř, narozen v Kolíně, studoval u profesorů F. Jiroudka a J. Johna na AVU v Praze, 

v letech 1976-1979 byl uměleckým aspirantem u profesora F. Jiroudka, zabývá se krajinomalbou, aktem i zátiším, 

příležitostně se věnuje grafice, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

83   Rada Vlastimil   (1895-1962) 

"Vyvolávač na pouti" ........................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tempera, olej, kvaš, pastel, nesignováno, garantujeme pravost této skvělé práce,  

ve výřezu 35 x 48 (55 x 70,5)  
    

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) 

    

    

84   nesignováno    

"Dívka s květy" .................................................................................................................................................................  26 000 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, vzadu razítko galerie, skvělá práce v impresionistickém pojetí z počátku 20. století,  

37,5 x 54,5 (48,5 x 65)  

Majitel byl přesvědčen, že jde o práci Miloše Jiránka (1875-1911) mimořádně skvělého malíře, který často své práce nesignoval, 

trpěl nedůvěrou ke svému talentu (viz široký text v Tomanovi) 

    

    

85   Salichová Helena   (1895-1975) 

"Práce na poli" .....................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 48, nabízený obraz patří mezi nejlepší galerijní práce té doby se sociální tématikou, 

 45 x 48 (71 x 74)  
    

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

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

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

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

    

    

86   Hlavsa    

"Stará flašinetářka" ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, počátek minulého století, profesionálně zvládnutá malba, 46,5 x 36,5 (57 x 47)  

    

    

87   Černovický Josef M.   (1906-1991) 

"Starý tulák na cestě" .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století, 37 x 24 (46 x 32,5)  
    

Černovický Josef M.  malíř, grafik, spisovatel, redaktor, studia u prof. K. Truppeho, prof. T. Šimona, ex-libris u ak. 

malíře Julia Horna, v letech 1933 - 1934 v Paříži na škole École des Arts et Métiers, absolvoval studijní cesty v Itálii 

a v Jugoslávii, věnoval se figurální a krajinářská olejomalbě, malbě květinových zátiší, člen ČFVU, manžel Luisy 

Černovické 

(23.2.1906 Černovice, okr. Boskovice - 28.2.1991 Praha) 

(abART, http://jmcernovicky.blogspot.cz/,  http://georges.webnode.cz/produkty/) 

    

    

OBSAH 
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88   Štěpánek Vladimír   (1906-) 

"Krojovaný pár v zimě" ..................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 34,5 x 49 (47 x 61)  
    

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) 

    

    

89   Štěpánek Vladimír   (1906-) 

"Krojované dívky" .............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 42, 35 x 49 (46,5 x 62)  

    

    

90   Nágl G. (Nagel Georg) ?    

"Pouliční prodavač párků" ............................................................................................................................................  9 700 Kč  
olej na plátně, signováno NÁGL G., datováno 21, vzadu papírový štítek se jménem autora G. Nagel, 65 x 50 (76 x 62)  

    

    

91   Vysloužil J.    

"Krojované děvčátko s kytičkou" ...............................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno PD, datováno 47, 60 x 49 (75 x 64,5)  
    

    

    

92   Skramlík Jan Rytíř   (1860 -1936) 

"Při bohoslužbě" ..............................................................................................................................................................  16 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1900, 48 x 36,5 (60 x 49)  
    

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) 

    

    

93   Kamba Ferdinand   (1907-1992) 

"Zátiší s jablky" ...................................................................................................................................................................  8 900 Kč  
olej na plátně lepeném na kartonu, signováno vlevo dole F. KAMBA, kvalitní práce v luxusním francouzském rámu, kolem roku 

1935, 34 x 42 (56 x 65)  
    

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

se krajinomalbě, zátiším, kyticím, aktům, maloval starou Prahu, impresionista, ctil a inspiroval se Renoirem, později 

Bonnardem, zastoupen v řadě galerií (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(19. 3. 1907 Kuřím u Brna-1992) 

    

    

94   Jílek Jan   (1905-1982) 

"Zátiší s pomeranči" ..........................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, kolem poloviny minulého století, 24 x 36,5 (43 x 57)  
    

Jílek Jan  malíř, pedagog, narozen v Batelově u Jihlavy, studia na ČVUT u Blažíčka a na akademii ve speciálce u W. 

Nowaka, člen Spolku východočeských výtvarných umělců v Pardubicích, vystavoval s SVU Mánes, na Východočeských 

salonech a na Zlínském salonu (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

95   Luňáček Josef V.   (1899-1991) 

"Trh ve městě" .....................................................................................................................................................................  9 800 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, kolem roku 1930, perfektně zachycená atmosféra trhu na náměstí v pozadí s obchodem 

Baťa, působivá práce skvělého malíře, 63 x 50 (69 x 54)  
    

Luňáček Josef V.  malíř z Metylovic, žák Akademie v Praze u Bukovace, Pirnera a Nechleby, výrazný impresionista, 

působil jako středoškolský profesor mj. ve Frýdku-Místku (Slovník Chagall) 

    

    

96   Stehlík Jindřich   (1905-1991) 

"Trh na náměstí" ................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
akvarel, signováno vpravo dole, datováno 1925, galerijní práce, kvalitní rám, 50 x 64 (58 x 73)  
    

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

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

    

    

97   Krátký Stanislav   (1914-) 

"U nás doma" ........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, 43 x 30 (65 x 51,5)  
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Krátký Stanislav  malíř, narozen ve Vinarech u Přerova, studoval v Praze na AVU u prof. Nechleby, maloval především 

portréty, figurální motivy, krajiny a květinové zátiší, účastnil se Zlínských salonů (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

98   neurčeno    

"V bouři" ...................................................................................................................................................................................  800 Kč  
pastel, signováno vpravo dole, signatura okem téměř nerozpoznatelná, kvalitní práce z počátku 20. století, 36 x 44 (40 x 49)  
    

    

    

99   Jiroudek František   (1914-1991) 

"Praha".................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 48, 31 x 40 (45 x 54)  
    

Jiroudek František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, studoval na pražské akademii u Nowaka, 

přihlásil se ke skupině Sedm v říjnu, člen SVU Mánes, od 1961 profesor na AVU v Praze, výstavy po celém světě - 

Neapol, Paříž, Lutych, Antverpy, Luzern, Vídeň, Benátky, Moskva, Bologna, Baden-Baden, Brusel atd., národní umělec, 

široké zastoupení v Národní galerii Praha, dále v Ermitáži, v Dánsku, v Galerii v Torontu  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

 

100   Kupka František   (1871-1957) 

"V kavárně" .....................................................................................................................................................................  950 000 Kč  
olej na lepence, signováno v levém spodním rohu KUPKA, rámováno v dobovém rámu se secesním dekorem, celá adjustace vypadá 

původně, včetně úchytných hřebíčků a zadní zálepné stěny z hnědého papíru., K obrazu jsou přiloženy posudky dr. Jany Orlíkové 

a dr. Marie Pospíšilové a dvě posouzení stáří podle barev od Ing. B. Čtveráka, CSc. a paní Dorotei Pechové. 

60 x 75 (80 x 94,5)  

 

 Při první prohlídce obrazu usoudil náš znalec, že se jedná s velkou pravděpodobností o práci Františka Kupky buď kolem roku 

1890, nebo zakázkovou práci (kterými se Kupka živil) kolem roku 1920. Klonil se spíš ke druhé variantě. Vzhledem k tomu, že realistické 

období Františka Kupky nemá vyhraněného znalce, požádali jsme o základní posouzení paní dr. Janu Orlíkovou, která je velmi pečlivá 

a tématu věnuje mimořádný čas i mimořádnou pozornost.  

 

Předtím byl obraz již vystavován na veletrhu starožitností v Novoměstské radnici v Praze jako prozatím neprodejný. Většina zasvěcených 

zařazovala obraz do konce 19. století. 

 

V posudku ze dne 6. 9. 2012 paní dr. Jana Orlíková konstatuje: „Podle mého názoru je posuzovaný obraz „V kavárně“ dílem Františka 

Kupky. Patří do první etapy jeho tvorby, doby, kdy byl ještě téměř bez školení. Ukazuje dobře, jak rychle malířsky vyspíval a učil se zvládat 

skupinové kompozice obsahující více postav ve vzájemných vztazích. Pokud jde o signaturu, nevylučuji, že byla doplněna později. Je 

pro Kupku charakteristická, její první výskyt mám doložen včetně datování na obraze Aktu z roku 1896 (Národní galerie v Praze, inv.č. 

O9126). Tento obraz je však již zralým, dokonalým dílem autora.“ 

 

Dalším posudkem je Znalecký posudek č. 3783 od paní dr. Marie Pospíšilové, znalkyně a historičky umění. Ta rovněž umisťuje vznik 

obrazu na přelom osmdesátých a devadesátých let 19. století. Citace z jejího posudku: „Jedná se o mimořádný příklad obrazu s bohatou 

figurální kompozicí z Kupkova velmi raného období. Žádný jiný naprosto srovnatelný příklad snad není k dispozici - tím je malba 

mimořádná. V rámci tvorby jiného malíře by se jednalo o mimořádně kvalitní dílo, v rámci tvorby Františka Kupky se jedná o předzvěst 

pozdějších výjimečných děl. Obraz je v dobrém stavu, odpovídajícím stáří.“ 

 

V rozsáhlé příloze posudku dr. Pospíšilové je část s bohatým srovnávacím materiálem z realistického období. Součástí posudku je i ocenění 

obrazu ve srovnání s ostatními cenami pouze realistického období.  

 

Dále pak byly vypracovány dvě expertízy. První z nich vypracoval pan Ing. B. Čtverák, CSc. na základě nedestruktivní metody 

rentgenofluorescenční  analýzy (RFA). Výsledkem bylo, že obraz „V kavárně“ vznikl pravděpodobně v období let 1920 – 1940. Tedy 

za života Kupky, přesto však později než u dvou předcházejících posudků. 

 

Druhou expertízou byl chemický rozbor barev na základě odběru dvou vzorků, č. 1 bílý proužek vpravo nahoře, č. 2. zelená váza  vlevo 

na stole.  

 

V laboratorní zprávě podepsané paní Doroteou Pechovou se konstatuje, že vzhledem k přítomnosti běloby je možné datovat uvedené dílo 

s největší pravděpodobností až po roce 1920 respektive 1925. Obě expertízy sice připouští pravděpodobnost odhadu, ale zároveň se shodují 

na období. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavou práci, rozhodli jsme se práci uveřejnit formou aukce s tímto závěrem: v nabídce aukce 

předkládáme olej na lepence „V kavárně“, signovaný Kupka. My jsme přesvědčeni o jeho pravosti, nejsme schopni ji však garantovat. Jde 

o krásnou figurální scénu „lotrekovsky“ laděnou. Jistá strnulost je typická pro Kupkovo rané realistické období, může být ovšem také 

chápána jako momentka na zakázku z pozdějšího období autora. Současnému stavu poznání odpovídá i nízká vyvolávací cena. Případnému 

kupujícímu bude poskytnuta přiměřená lhůta na konzultaci s vlastními znalci. 

 

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

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

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

ilustrace vydal pod pseudonymem PAUL REGNARD, pod pseudonymem JOSEF DÁLNÝ kreslil propagační plakáty, 

pečeti, kolky, byl členem České akademie věd, v roce 1922 jmenován profesorem AVU v Praze, po první světové válce se 
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usadil v Puteaux u Paříže, ve svém ateliéru tam vyučoval malířství, ve Slovníku dlouhý výčet výstav, literatury, cen 

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

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

    

    

    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 10 1-120 

 
    

101  Lustr ve tvaru šestiúhelníku .................................................................................................................................  5 000 Kč  
dřevo zdobené třemi vyřezávanými postavami: žena sypoucí brambory z koše do nádoby, muž hrozící prstem a čurajícím 

chlapečkem, lustr je na tři žárovky, drobná poškození, výška 73cm, průměr 50cm  

    

    

102   Maresh Johann    

Stojan na doutníky ve tvaru "Služka s nůší na zádech" ...................................................................................  1 500 Kč  
malovaná pálená hlína - siderolit, signum bylo patrně na spodní části, která byla později pro zpevnění zalita sádrovou hmotou, 

patrně Johann MARESH, kolem roku 1880, mimořádná práce, jedinečný sběratelský i muzeální kus, výška 34 cm  
    

Maresh Johann  Ústí nad Labem, proslulý výrobce SIDEROLITU - malované pálené hlíny 

    

    

103  Plastiky "Dva mniši a prostřený stůl" .............................................................................................................  1 500 Kč  
biskvit barevně glazovaný, značeno  jen špatně čitelnými vtlačovanými čísly, konec 19. století, u plastiky mnicha s pecnem chleba 

uražena střenka nože, tři samostatné plastiky dvou mnichů a jednoho prostřeného stolu,  

výška každého sedícího mnicha 13 cm, stůl 6 x 8 x 6 cm  

    

     

104  Stojánek na šest štamprlátek ...................................................................................................................................  450 Kč  
kombinace kovu a čirého skla, první polovina minulého století, výška 20cm, délka 24cm  

    

     

105  Stolní zvonek ...................................................................................................................................................................  450 Kč  
kovové tělo, dřevěné držadlo, počátek minulého století, určeno na přivolání sluhy, respektive k řízení shromáždění, výška 12,5 cm  

    

     

106  Souprava servírovacích tácků pod skleničky ...................................................................................................  550 Kč  
niklovaná mosaz, zdobeno prohýbanými okraji, celkem 10 kusů ve dvou velikostech umístěných ve stojánku,  

průměr většího tácku 11 cm, průměr menšího tácku 7 cm, výška stojánku 14 cm  

    

     

107  Stolovací set ..................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
stříbřený kov s protlačovaným čtvercovým vzorkem, na sůl, pepř, hořčici atp., čtyři kalíškovité misky pevně uchycené na podložce, 

značeno ARGENTOR a mistrovskou značkou JX, kolem roku 1925, délka 25 cm  

    

    

108   Miska s uchem...............................................................................................................................................................  500 Kč  
obecný kov, skleněná vložka, čtyřicátá léta minulého století, drobný oklep na skleněné hraně, výška 14,5cm, průměr 15cm  

    

    

109   Nástolec čtyřdílný ........................................................................................................................................................  900 Kč  
základní skelet, víčko a úchop na přenášení jsou mosazné, čtyři rohové vložky a centrální válcová jsou z čirého skla, kovové části 

jsou zdobeny secesními prvky, kolem roku 1910, užitkový i sbírkový designový předmět, výška 20cm, základna 24 x 24  

    

     

110  Secesní stojan na láhev při stolování ...................................................................................................................  450 Kč  
alpaka stříbřená, bohatě zdobená secesním dekorem a prořezáváním, kolem roku 1905,  

výška 14cm, horní průměr 8,5cm, průměr podstavy 10,5cm  

    

    

111   Južnič Bohumil   (1895-1963) 

Čtyři šálky s podšálky .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
niklovaná mosaz, úchyty šálků z části černé dřevo, luxusní sběratelské kusy moderního designu do muzea i do soukromé sbírky, 

unikát, výška šálků 4 cm, průměr 7,5 cm, průměr podšálků 12,5 cm  
    

Južnič Bohumil  výtvarník v oboru kov a dřevo, keramik, sklář, narozen Slavonská Požega v Jugoslávii, zemřel v Praze, 

autodidakt, v polovině dvacátých let se začal věnovat výtvarné činnosti, navázal spolupráci s Krásnou jizbou, s Topičovým 

salonem a navrhl jim řadu stolních předmětů z kovu, které vyráběla firma Sandrik, navrhoval i užitkové sklo, keramiku, 

dřevěné předměty (Slovník Chagall) 

OBSAH 
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112   Korbel ...............................................................................................................................................................................  800 Kč  
keramika glazovaná v barvě slonové kosti, opatřeno cínovou montáží, Čechy, konec 19. století, výška 25cm  
    

     

113  Mísa s orientálními figurálními motivy ...........................................................................................................  2 500 Kč  
kamenina bohatě ručně malovaná, značeno ROYAL SATSUMA HAND PAINTED, průměr 26 cm, výška 8,5 cm  
    

     

114  Náhrdelník .......................................................................................................................................................................  250 Kč  
přírodní jantar, kovový šroubovací uzávěr, kolem poloviny minulého století, délka 42cm  
    

    

115   Náhrdelník ......................................................................................................................................................................  250 Kč  
přírodní jantar, kovový šroubovací uzávěr, kolem poloviny minulého století, délka 42cm  

    

    

116   Váza ................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, broušené do osmi faset, Čechy, MOSER Karlovy Vary, padesátá léta minulého století, výška 14,8cm  

    

     

117   Mísa ................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo jantarové barvy, olovnaté - křišťálové, luxusní broušení do třiceti fazet, velmi obtížná mistrovská práce, výstavní katalogový 

kus, průměr 26cm  

    

     

118  Váza kapkovitého tvaru.............................................................................................................................................  500 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, po obvodu nepravidelně zdobeno čočkami a prolamováním, Čechy, druhá polovina minulého století,  

výška 23cm  
    

     

119  Miska tvaru šestiúhelníku .........................................................................................................................................  900 Kč  
sklo uranové, broušené, katalogový kus z období ARTDEKO, Čechy, kolem roku 1925, výška 4cm, délka19 cm, šířka 14cm  
    

     

120  Luxusní nápojová souprava šestiosobní ..........................................................................................................  4 900 Kč  
sklo tyrkysové barvy, ručně malované emailem motivem květů a motýlů, Čechy, kolem roku 1890, honosné provedení, velmi dobrý 

stav, sběratelská, muzeální i funkční položka, v sestavě: džbán a šest vysokých sklenic 

výška džbánu 32,5cm, sklenic 17,5cm  

 

    

 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 121-140 

 
    

121   Kiml Václav   (1928-2001) 

"Vejce v krajině s růžovým mrakem na obloze" ...............................................................................................  20 000 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, druhá polovina minulého století, 25,5 x 23,5 (41,5 x 39,5)  
    

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

Mánes, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha a v mnoha dalších galeriích v Čechách i na Moravě  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

122   Mocek Jiří   (1945-) 

"Zeď" ....................................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
olej na plátně, signováno a datováno 76 vlevo dole, vzadu na plátně informace o obraze, plátno zvlněné, otluky na rámu,  

82 x 75 (84,5 x 77,5)  
    

Mocek Jiří  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen v Praze, studoval scénickou techniku u J. Šáchy na SUPŠ v Praze, 

od poloviny 60. let se začal intenzivně věnoval volné kresbě a malbě, člen Sdružení pražských výtvarných umělců - malířů, 

od roku 1972 začal spolupracovat jako ilustrátor s nakladatelstvími Mladá fronta, Československý spisovatel, Albatros 

a několika časopisy, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, řada výstav (Slovní Chagall) 

    

    

123   Pospíšil Karel   (1886-) 

"Vesnická stavení" ..........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, první polovina minulého století, plátno na dvou místech podlepeno, ručně řezaný rám,  

70 x 90 (85 x 105)  
    

OBSAH 
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Pospíšil Karel  malíř, narozen v Praze, studoval soukromě u F. Lepše, A. Kalvody a J. Panušky, maloval na Slovensku, 

v Karpatech, v Pošumaví a v údolí Tiché Berounky v okolí Dobřichovic (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

124   Mareš Dominik   (1972-) 

"Znak VI" ...............................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
kombinovaná vrstvená technika na plátně, signováno vzadu, na plátně je vrstvená kombinace latexových a akrylátových disperzí 

s pískem a dalšími přírodními materiály, datováno 1994, 65 x 60 (68 x 63)  
    

Mareš Dominik  malíř současnosti se svérázným a svébytným způsobem projevu.  

 

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

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

přestěhování do Prahy, cesty hledání v asijských zemích. V roce 2012 se do Ostravy na skok vrátil, aby se zúčastnil 

„smaltování“ ve Vítkovicích.  

 

Výrazným prvkem v jeho obrazech bývá město, výraznou barvou se po návratu z asijských cest stala červená, později 

i zlatá. Červená je barva plamene, v nejteplejší části přechází do žluté. Na barevném spektru přechází barva světla 

při vyšších teplotách do modré. I ta se na Marešových obrazech vyskytuje. Co vyjadřuje? V jednom z rozhovorů se Mareš 

vyjadřuje ke svým dílům ve smyslu: ...dvou až trojslovné názvy obrazů mají evokovat myšlenku, ale tu si potom rozvíjí 

pozorovatel sám...  

 

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

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

web.dominikmares.eu/.  

 

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

    

    

125   Mareš Dominik   (1972-) 

"Západ" ................................................................................................................................................................................  10 500 Kč  
vrstvená kombinace latexových a akrylátových disperzí na plátně, signováno vpravo dole, vzadu znovu signováno a datováno 1994, 

galerijní práce, 90 x 70 (93,5 x 73,5)  

    

    

126   Mareš Dominik   (1972-) 

"Ponorka" ...........................................................................................................................................................................  11 500 Kč  
vrstvená kombinace latexových a akrylátových disperzí na plátně, vlevo dole signováno a datováno 1993 (95 ?), vzadu znovu 

signováno a datováno 1993, galerijní práce, 90 x 70 (95 x 75)  

    

    

127   Beneš Zdeněk   (1929-) 

"Abstrakce" ...........................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
kombinovaná technika na plátně, signováno, výborná galerijní práce, 40 x 37 (44 x 41)  
    

Beneš Zdeněk  malíř, grafik, studia na UMPRUM v Brně u Bruknera, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

128   Antoš Josef Vladimír    

"Kopcovitá krajina s barevným nebem" ..................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1928, 50 x 65 (54 x 69)  
    

Antoš Josef Vladimír  v Chagallovi je jen Antoš Josef (1884-) 

malíř, narozen v Kostelci u Prostějova, studoval u profesora Steinbacha na malířské akademii ve Vídni, maloval krajiny 

na Slovensku a Podkarpatské Rusi (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

129   Horák Antonín   (1883-1950) 

"Zimní lesní zátiší" .............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 50 x 60 (61 x 71)  
    

Horák Antonín  malíř, narozen v Terezíně, zemřel v Praze, studoval u Engelmüllera, dále na Akademii v Praze 

u Roubalíka a Hynaise, na Akademii v Mnichově a konečně v Paříži u F. Kupky, později další studijní pobyt v Paříži 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

130   Büchtger Robert   (1862-1951) 

"Potok v zimním lese" .......................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, signováno, přelom 19. a 20. století, 80 x 94 (92 x 108)  
    

Büchtger Robert  narozen v Petrohradě, zemřel v Mnichově, studoval v Petrohradě, Paříži a Mnichově 
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131   Ondrúšek František   (1861-1932) 

"Krojovaná žena s knihou" ............................................................................................................................................  6 000 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou a barevným pastelem, signováno monogramem Fr. ON, dále uvedeno místo a datace 

Luhačovice 17. VIII. 27, 60 x 36 (70 x 47)  
    

Ondrúšek František  skvělý malíř a portrétista v evropském kontextu, včelař, narozen v Bystřici pod Hostýnem, kde také 

zemřel, pocházel z chudé obuvnické rodiny, studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, absolvent Akademie v Praze, 

Vídni, Mnichově a Benátkách, pobýval v Mnichově, v roce 1920 se vrátil do Bystřice, byl vyhledávaným portrétistou 

významných osobností z celé Evropy včetně Anglie, portrétoval presidenta Masaryka, malíře Bohumíra Jaroňka, Luďka 

Marolda, Vrchlického, Hlávku, České kvarteto, Jana Kubelíka, Jiřího Lobkovice, arcibiskupa Prečana, knížete Harracha, 

Leoše Janáčka, řadu dalších světových osobností, jako bavorského krále a vladaře Luitpolda, Selone Watsona z Londýna, 

osobnosti z Peru atd., portrétoval mj. Leoše Janáčka, s nímž se později spřátelil, v muzeu Bystřice pod Hostýnem se 

dochovalo 28 dopisů a pohlednic, které napsal Janáček Ondrúškovi, v Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně je 

uschováno 23 dopisů Ondrúškových Janáčkovi, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Moravské galerii 

v Brně, výstavy v Praze, Ostravě, Kroměříži, Štramberku, Hodoníně, Orlové, Rožnově pod Radhoštěm, Chrudimi, účastnil 

se výstav v Gentu, Bruselu, Paříži, Londýně, Petrohradu, Moskvě, Rize, Vídni, Solnohradu, Mnichově, Berlíně, 

Düsseldorfu, Kolíně, Stuttgartu, Hamburgu, Drážďanech, jeho práce jsou významnou položkou každé sbírky  

(Toman, Lexicon of the CVA, Oficiální stránky města Bystřice pod Hostýnem) 

    

    

132   Plaček Jan Bedřich   (1890-1980) 

"Herečka s růží" ..................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem JBP vpravo dole, datováno 1928, vzadu uvedeno jméno autora a název díla,  krásná 

komorní práce, 47 x 30 (59 x 43)  
    

Plaček Jan Bedřich  malíř, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, speciální školy profesora Maška a na AVU u Hynaise, 

věnoval se figurální malířské tvorbě a krajinomalbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

133   Kellenberger Martin   (1957- ) 

"Spomienka na more - Penelopa čaká Odyssea" ..................................................................................................  4 500 Kč  
kresba tuší, tempera, signováno vpravo dole, datováno 1999, vlevo dole název, 64 x 42 (83,5 x 60,5)  
    

Kellenberger Martin  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Bratislavě, studoval Katedru výtvarné výchovy PedF Univerzity 

Komenského v Trnavě, zabývá se malbou, kresbou, grafikou, knižní ilustrací a animovaným filmem, od 1985 se účastní 

kolektivních výstav doma i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

134   Adámková Alice    

"Portrét děvčátka s červenou kravatou" .................................................................................................................  2 200 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, vzadu tužkou uveden rok 1938 a špatně čitelný text, 50 x 40 (58 x 47)  

    

    

135   Ježek Lad.    

"Skupina stromů za dřevěným plotem na podzim".............................................................................................  1 500 Kč  
olej na malířské lepence, vpravo dole signováno velkými tiskacími písmeny LAD. JEŽEK, datováno 41, níže doplněno psacími 

písmeny Jk., 31 x 39 (43 x 51)  

    

    

136   Neugebauer K.    

"Žena při toaletě" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu tužkou jméno autora a razítko Alois Straka pozlacování a rámování Brno, Na pískách 13, první 

polovina minulého století, 28 x 15,5 (33 x 21)  

    

    

137   Mužíková Eva   (1941-) 

"Červené slunce" .................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na sololitu, nesignováno, práce EVY MUŽÍKOVÉ, dubový secesní rám, 45 x 81,5 (67 x 103)  

 Párový k položce 138 
    

Mužíková Eva  malířka , grafička, narozena v Brně, studovala na ŠUŘ v Brně a u profesora V. Tittelbacha na AVU 

v Praze, od 1967 působila jak profesorka na Střední průmyslové škole textilní v Brně (Slovník Chagall 

    

    

138   Mužíková Eva    

"Červenočerná abstrakce" .............................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na sololitu, nesignováno, práce EVY MUŽÍKOVÉ, dubový secesní rám, profesionální práce z osmdesátých let minulého století, 

45 x 81,5 (67 x 103)  

 Párový k položce 137 
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139   Brunner Antonín   (1881-1958) 

"Dvojice dětí pod rozkvetlým stromem" ..................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, datováno 41, 36,5 x 28,5 (48 x 40)  
    

Brunner Antonín  malíř, grafik a restaurátor obrazů, narozen v Praze, žák prof. Lišky v Praze, v Paříži u profesorů 

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

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

    

    

140   Bechník Theodor   (1914-) 

"Moře u skalnatého pobřeží" ........................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1943, 65 x 114,5 (82 x 129)  
    

Bechník Theodor  malíř, rodák z Kroměříže, studoval na umělecko průmyslové škole v Praze u profesora Kratochvíla, 

v roce 1938 na L' Ecole Nationale supérieure des Beaux Arts v Paříži u profesora Sabatté, zabýval se ilustrací v časopisech 

a později knižní ilustraci (Toman, Slovník Chagall) 

    

 

    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 141-160 

 

141   Svícen jednoplamenný ............................................................................................................................................  2 500 Kč  
alpaka postříbřená, bohatě plasticky zdobená rostlinnými motivy a orlími hlavami, druhá polovina 19. století, výška 31cm  

    

    

142   Plastika "Lední medvěd" ......................................................................................................................................  4 500 Kč  
vysoce speciální keramika tvrdosti porcelánu, působí jako dřevořezba, při poklepu se jeví jako kovová, světově proslulá specialita 

firmy AMPHORA, značeno vtlačovanou značkou IMPERIAL AMPHORA, počátek minulého století, sběratelsky velmi vzácné, 

výška 27 cm, délka 33 cm  

Ve své době světově proslulá značka z Trnovan u Teplic, její výrobky dodnes směle konkurují vídeňské či pařížské dobové 

produkci, AMPHORA je dodnes mezinárodně uznávaným pojmem. 

Pro tuto aukci výrazně slevněno 

    

     

143  Stojánek na vizitky ....................................................................................................................................................  1 900 Kč  
patinovaný kov zdobený postavičkou sedícího andílka, na dně značeno PAUL TAUER'S SÖHNE WIEN, přelom 19. a 20. století , 

výška 17,5cm  
    

    

    

144   Vaigynt A.    

Žardiniéra ...............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
keramická, výrazné secesní provedení, sign. A.Vaigynt 1909 u spodního okraje, sběratelský a muzeální kus, vlasové praskliny, 

výška 13,5 cm, délka 30,5 cm, šířka 18,5 cm  

    

    

145   Souprava kávová, resp. čajová ...........................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán bíle a modře glazovaný, bohatě zdobený drobným barevným květinovým dekorem a zlacením, značeno psanými čísly 

na dně, Čechy, kolem roku 1880, v sestavě: konvice, konvice bez víčka (mléčenka ?), cukřenka, pět šálků s podšálky 

výška konvice 24cm, mléčenky 17cm, cukřenky 10cm, šálků 7,5cm, průměr podšálků 15cm  

    

    

146   Plastika "Děvčátko u sudu" ...................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán-biskvit, sběratelský kousek, Německo kolem roku 1890, drobné oklepy, výška 12cm  

    

    

147   Konvička..........................................................................................................................................................................  550 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobeno plastickým motivem vinných hroznů a listu, zlacením a ruční malbou, značeno vtlačenou značkou 

AICH, Doubí u Karlových Varů, kolem roku 1860, výška 12,5cm  

    

    

148   Dóza ve tvaru květinového koše ........................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán modře glazovaný, spodní část imituje proutěný koš, víko je ručně malované a bohatě plasticky zdobené květy, značeno 

modrou tištěnou značkou POTSCHAPPEL, počátek minulého století, výška 8cm, délka 14cm  

    

    

149   Korbel s táckem............................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán, korbel zelený, dekorovaný malbou bledulí a stříbrem, tácek zdoben kresbou růže a stříbrnou linkou, dvacátá léta minulého 

století, výška 18cm  

OBSAH 
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150   Dóza ................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo fialové ručně malované stříbrem, na víku motiv páva, kolem roku 1925, luxusní provedení, sběratelský a muzeální kus,  

výška 7cm, průměr 11cm  

    

     

151  Hračka "Žokej na houpacím koni" ...................................................................................................................  1 900 Kč  
lipové dřevo a papiermaché, pohon na klíček, strojek značený P.W., blíže neurčeno, první polovina 20. století, výška 22cm  

    

     

152  Plastika "Chlapeček se třemi jezevčíky a s králíčkem v náručí" ............................................................  900 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno tištěnou značkou, uražený ocásek u jednoho malého pejska, výška 17,5cm  

    

     

153  Váza výrazně se rozšiřující směrem vzhůru ..................................................................................................  3 500 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, fasetované do dvanácti ploch ukončených obloukem, zdobené bohatou řezbou květinového dekoru a girland, 

Čechy, počátek minulého století, výška 19,5cm  

    

     

154  Karafa a šest odlivek ................................................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo malachitové, plasticky zdobené, Kurt Schlevogt, Jablonec, ARTDEKO, kolem roku 1930, sběratelský a muzeální kus,  

výška karafy 30cm  

    

     

155  Karafa malá, ARTDEKO ......................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo čiré, broušeno, zdobeno rytím - jemný květinový dekor, kolem roku 1920, sběratelský a muzeální kus, drobné oťuky,  

výška 13cm  

    

     

156  Souprava likérová .....................................................................................................................................................  1 250 Kč  
sklo čiré, broušené do faset, malováno emailem s květinovým dekorem, vrcholné ARTDEKO, Čechy kolem roku 1935,  

v sestavě: karafa a šest odlivek 

výška karafy se zátkou 21cm  

    

    

157   Dóza ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo modré, lisované, kubistický tvar, kolem roku 1925, výška 13,5cm  

    

     

158  Šejkr.................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinace bleděmodrého skla, kovu a korku, sklo broušeno do faset, MOSER, neznačeno, kolem roku 1935, výška 14cm  

    

     

159  Souprava likérová .....................................................................................................................................................  4 500 Kč  
sklo modrozelené, tvar a provedení podle návrhu R. Eschlera z roku 1934, výrobní číslo 16020, MOSER, vynikající ARTDEKO, 

špičkové provedení, značeno značkou leptanou tinkturou, používá se od roku 1946 dodnes, v sestavě: karafa a šest odlivek 

výška karafy 22 cm, odlivek 5 cm  

    

     

160  Karafa .............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo čiré fasetované, zdobeno květinovým a geometrickým brusem a červenou malbou, Severní Čechy, třicátá léta 20. století,  

výška karafy 21,4cm  

    

    

 

 
 OBRAZOVÁ ČÁST položky 161-180 

 
 

161   neurčeno    

"Moře s plachetnicemi"....................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, první polovina minulého století, 70 x 99 (91 x 121)  

    

    

162   Jáchym Jan   (1874-) 

"Most pod Slovanem" ....................................................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1931, výborná práce plzeňského malíře v hodnotném odpovídajícím rámu, reprezentativní 

celek, 63 x 78 (87 x 102,5)  

OBSAH 
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Jáchym Jan  malíř, žák Schwaigera, stoupenec impresionismu, mnohá nakladatelství vydala podle jeho maleb pohledy, žil 

a tvořil v Plzni, jeho obrazy jsou v galeriích a muzeích, na trhu vzácné (Toman) 

    

    

163   Fulierová Květa   (1932-) 

"Sen o volnosti" ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
černobílá litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 1970, vlevo dole číslováno 22/100 a dále uveden název díla, 

paspartováno, ve výřezu 22,5 x 45 (43 x 64)  
    

Fulierová Květa  grafička, ilustrátorka, malířka, narozena v Olomouci, studovala na Vyšší škole uměleckého průmyslu 

v Brně, věnuje se volné a užité grafice, tvoří také knižní ilustrace, kreslí a maluje (Slovník Chagall) 

    

    

164   Tůma    

"Ležící dívka" ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
kresba tuší, signováno dole uprostřed psacím TŮMA, dvacáté století, 46 x 58 (56 x 68)  

    

    

165   Macoun Gustav   (1892-1934) 

"Zimní krajina" ...................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 32, 35,5 x 50 (46 x 60,5)  
    

Macoun Gustav  malíř, žák Kalvody a Slavíčka, následovník Slavíčka a významný český impresionista, řada výstav 

a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, vynikající český krajinář z první čtvrtiny dvacátého 

století (Toman) 

    

    

166   Pešicová Jaroslava   (1935-) 

"Eva a jablko" ......................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
barevná grafika, signováno vpravo dole, číslováno 45/80,   

 67 x 85 (72 x 90,5) 
    

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 Chagall Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

167   Štolfa Miroslav   (1930-) 

"Město" ...................................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
olejný pastel, signováno tužkou vpravo dole, vzadu papírový štítek s informacemi o obraze a datací 2012, 14 x 11 (25,5 x 22)  
    

Štolfa Miroslav  malíř, pedagog, narozen v Brně, studoval výtvarnou výchovu u profesorů E. Miléna, B.S. Urbana a V. 

Makovského na PedF a FF MU v Brně, pedagog na katedře výtvarné teorie a výchovy FF UP v Olomouci, docent kresby 

a malby na katedře estetické výchovy PedF v Brně, 1992-1993 spoluzaložil a vedl malířský ateliér na FaVU VUT v Brně, 

věnoval se klasické malbě a kresbě inspirované technikou a civilizací, členství: Parabola, Svaz československých 

výtvarných umělců, Svaz českých výtvarných umělců, Unie výtvarných umělců, TT KLUB Brno, Společnost pro současné 

umění - SCA - Society for Contemporary Arts, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, v Lexiconu je 

vyjmenována účast na cca 50 individuálních a 110 kolektivních výstavách, místa individuálních výstav: Blansko, 

Boskovice, Bratislava, Brno, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hranice, Cheb, Jihlava, Kroměříž, Kutná Hora, 

Křížovice, Nové Město na Moravě, Olomouc, Praha, Sovinec, Třebíč, Cuxhaven, SRN, Poznaň, Poland, některá další 

místa kolektivních výstav: Bruntál, Havířov, Hluboká nad Vltavou, Karlovy Vary, Polička, Plzeň, Zlín, Znojmo, Žilina, 

Altenburg, Bochum, Bonn, Budapest, Columbia, Graz, Grieskirchen, Havana, Holywood, Chicago, Indianopilis, Maribor, 

Mons, New York, Rennes, St. Galen, Štětín, Utrecht, Varšava, Wroclaw, Zagreb, Spojené arabské Emiráty, neuvěřitelně 

dlouhý je v Lexiconu seznam cca 140 knižních, časopiseckých a novinových publikací o autorovi, v roce 1998 obdržel 

Hlavní cenu na Středoevropském bienále kresby v Plzni, v roce 1999 Cenu města Brna za celoživotní malířskou tvorbu 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

168   Štolfa Miroslav   (1930-) 

"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  2 700 Kč  
olejný pastel, signováno tužkou vpravo dole, datováno 1970, 11 x 12 (26,5 x 22)  

    

    

169   Milén Eduard   (1891-1976) 

"Sen" .........................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
litografie, dole uprostřed signováno tužkou, kolem roku 1935, 35,5 x 28 (63 x 50)  
    

Milén Eduard  malíř, grafik, ilustrátor a jevištní výtvarník, studium na UPRUM v Praze u E. Dítě a Schikanedera 

a na AVU v Praze u M. Švabinského 
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170   Moravec Alois   (1899-1987) 

"Na pastvě u říčky" .........................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1960, vzadu štítek Svazu výtvarných umělců a určení místa "Napajedlo 

u Kestřan" - u Písku, luxusní rám francouzského typu, galerijní práce, reprezentativní celek, 50 x 70 (68 x 88)  
    

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

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

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

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

    

    

171   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Parádnice" ..............................................................................................................................................................................  900 Kč  
reprodukce barevného dřevorytu, signováno v desce vpravo nahoře monogramem FD, dole uvedeno: "K 200. koncertu SSS", jméno 

autora a název díla, 26 x 21 (50 x 37,5)  
    

Duša Ferdiš  významný grafik, malíř, keramik a ilustrátor, narozen ve Frýdlantu, založil a vedl Jaroňkovy keramické dílny 

v Rožnově, studoval kresbu v Německu, člen Hollaru, řada výstav, výstavy doslova po celém světě - ve Vídni, Benátkách, 

Moskvě, Leningradě, New Yorku, Varšavě, vystavoval s Uměleckou besedou, Hollarem, v Topičově saloně, zastoupen 

ve sbírkách Národní galerie Praha, Národního muzea Praha, Slovenské národní galerie v Bratislavě, jeho práce jsou 

ve Varšavě, Švýcarsku, Moskvě, ve Frýdlantu nad Ostravicí samostatná galerie věnovaná tvorbě tohoto umělce  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

172   Hodek Josef   (1888-1973 

"Odpočinek" ..........................................................................................................................................................................  2 600 Kč  
dřevoryt, signováno tužkou, paspartováno, zaskleno, rámováno, 34 x 45 (40 x 50)  
    

Hodek Josef  malíř, grafik, narozen v Hořehledech u Plzně, zemřel v Plzni, studoval u svého otce malíře Josefa Hodka 

a u Josefa Váchala, dále u K.Reisnera a Alessandra de Pian v Praze, vystavoval od roku 1921 v Praze, Bruselu, Londýně, 

Lipsku atd., v letech1926-1941 vytvářel i scénické návrhy pro divadlo v Plzni, zastoupen ve sbírkách Národní galerie 

Praha, GHMP, Západočeského muzea v Plzni a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

173   Jiroudek František   (1914-1991) 

"Jaro na vinici 1967 - Liběchov" .................................................................................................................................  9 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, vlevo dole signováno, datováno 1967, vzadu název a znovu signatura 

a datace, výborná práce významného malíře minulého století, 91 x 130 (97,5 x 137)  
    

Jiroudek František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, studoval na pražské akademii u Nowaka, 

přihlásil se ke skupině Sedm v říjnu, člen SVU Mánes, od 1961 profesor na AVU v Praze, výstavy po celém světě - 

Neapol, Paříž, Lutych, Antverpy, Luzern, Vídeň, Benátky, Moskva, Bologna, Baden-Baden, Brusel atd., národní umělec, 

široké zastoupení v Národní galerii Praha, dále v Ermitáži, v Dánsku, v Galerii v Torontu (Slovník Chagall, Lexicon of the 

CVA) 

    

    

174   Born Adolf   (1930-) 

"Grafika - plakát k výstavě" ..........................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská tříbarevná litografie, signováno tužkou, datováno 1977, skvělý litografický plakát k výstavě ve Vlastivědném ústavu 

v Bruntále konané od 1. prosince 1977 do 31. prosince 1977, velmi zdařilá adjustace, antireflexní sklo, luxusní celek,  

ve výřezu 58 x 38 (71,5 x 51,5)  
    

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

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

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

    

    

175   Saudek Kája   (1935-) 

"Plakát k filmu Kit a spol" .............................................................................................................................................  2 900 Kč  
umělecká barevná reprodukce, signováno v desce, sedmdesátá léta minulého století, práce slavného umělce k filmu NDR s Deanem 

Reedem v hlavní roli, uloženo volně v paspartě, stav dobrý, krásný kus do sbírky, 42 x 30,5  
    

Saudek Kája  malíř, kreslíř, narozen v Praze, studoval na Gorkého univerzitě v  Moskvě a soukromě, věnoval se kresbě, 

malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás 

od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

176   Zápeca Karel   (1893-1975) 

"Žně" ........................................................................................................................................................................................  6 200 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1930, vzadu razítko galerie i autora včetně 

rámu a nepřečtené lokalizace, pravděpodobně z okolí Luhačovic, kvalitní široký rám francouzského typu stříbro-zlaté barvy,  

68 x 109 (89 x 128)  

 Obraz byl součástí stálé výstavy v Salonu Zápeca v jeho rodišti v lázních Luhačovice, skvělá nabídka  
    

Zápeca Karel  malíř, pedagog, narozen v Luhačovicích, studoval na Akademii v Petrohradě u profesora Solověva, sám byl 
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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) 

    

    

177   Larsen    

"Praděd" .................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
profesionální olej na plátně, signováno vlevo dole, kolem roku 1935, široký rám stříbrné barvy, 48,5 x 67 (63 x 81,5)  

    

    

178   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 

"Dívka v šátku" .......................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský lept, signováno, datováno 1958, číslováno 26/60, rámováno, pasparta, sklo, ve výřezu 21 x 15 (31 x 24,5)  
    

Jiřincová Ludmila  skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, narozena v Praze, studia na soukromé škole Rudolfa 

Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav 

po celém světě, řada ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

179   Dvořáček Jaroslav   (1908-1980) 

"Tři ženy" ..................................................................................................................................................................................  500 Kč  
linoryt barevně kolorovaný, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století, autorský tisk, rámováno, pasparta, zaskleno, 

ve výřezu 29 x 19 (45,5 x 33)  
    

Dvořáček Jaroslav  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, narodil se v Sasíně u Boskovic, zemřel v Brně, studia na pražské 

akademii u prof. Loukoty a Nechleby, dále soukromá studia malby na skle a tvorby skleněné mozaiky, pedagogicky 

působil na škole uměleckých řemesel v Brně a na pedagogické fakultě v Olomouci, vystavoval na členských výstavách 

Klubu výtvarných umělců ALEŠ v Brně, zastoupení: Moravská galerie Brno, Městská galerie Brno, v galeriích ve Zlíně, 

Poličce, Boskovicích, na Ministerstvu kultury ČR (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

180   Špálová Milada   (1884-1963) 

"Zátiší s hroznovým vínem, citronem a bramboříkem" ....................................................................................  2 400 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1930, vzadu razítko ČFVU, název a znovu podpis, 

kvalitní umělecká adjustace, 36 x 49 (50 x 63)  
    

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

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

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

malíři, kteří působili v meziválečném prvorepublikovém období na Podkarpatské Rusi  

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

 

 

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 181-200 

 
    

181   Šachový stolek s hracími figurkami .................................................................................................................  3 500 Kč  
řezba v tropickém dřevě, bohatě zdobeno rostlinným ornamentem, hrací plocha intarzovaná, ke stolku je připojeno všech 32 

figurek, Indonésie, druhá polovina minulého století, výška 36cm, hrací plocha 30,5 x 30,5cm, celá plocha stolu 42,5 x 42,5cm  

    

    

182   Krajčovičová Zuzana    

Tapiserie závěsná "Krásné nové stroje" ..................................................................................................................  2 000 Kč  
různobarevný filc zdobený barevnou výšivkou, signováno monogramem ZK, vzadu na blind rámu uveden název díla a jméno 

autorky, dále datace 1987-88, 80 x 150  

Autorku inspirovala kapela Krásné nové stroje, která vznikla v 1. polovině 80tých let, viz. http://www.krasnenovestroje.cz/, kapela 

mimo jiné vystupovala i na Colours of Ostrava.Majitel toto dílo zakoupil na konci osmdesátých let za 8 000 Kč  
    

Krajčovičová Zuzana  textilní výtvarnice ve Slavonicích, akademická malířka, studium na VŠUP Praha, prof. B. 

Felcman, členka skupiny Žararaka (Lexicon of the CVA) 

    

    

     

183  Plastika "Červený slon na podstavci"..............................................................................................................  1 900 Kč  
keramika barevně glazovaná, značeno vtlačeným písmenem F a namalovaným trojúhelníkem, první polovina minulého století, 

výška 22,5cm  

    

     

184  Vázička nástěnná ..........................................................................................................................................................  300 Kč  
keramika glazovaná, ručně malovaná, tvar ulity, značeno BIHL (porcelánka v Ledvicích, okres Teplice, výroba byla ukončena 

v roce 1945 odsunem rodiny Bihlů) kolem roku 1930, čisté artdeko, výška 17,5cm  

OBSAH 
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185   Plastika nástěnná "Dívka s knihou a slunečníkem" ....................................................................................  700 Kč  
keramika glazovaná, šedesátá léta minulého století, pod vlivem EXPO 58, výška 38,5cm  

    

    

186   Plastika "Ležící dívka" .............................................................................................................................................  500 Kč  
keramika černě glazovaná, značeno na spodní straně, výška 14cm, délka 25cm  

    

     

187  Hrnek .................................................................................................................................................................................  150 Kč  
porcelán bíle a perleťově šedě glazovaný, zdobený částečně setřeným zlaceným rostlinným dekorem, Čechy, konec 19. století, 

výška 8,5cm  

    

    

188  Šálek s podšálkem .........................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán, zdobeno zlatem a domalbou květin, ateliérová práce, značeno ATELIER CZECH REPUBLIK,  

výška šálku 6 cm, průměr podšálku 13,5 cm  

 Párový k položce č. 189 

    

    

189   Šálek s podšálkem ........................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán, zdobeno zlatem a domalbou květin, ateliérová práce, značeno ATELIER CZECH REPUBLIK,  

výška šálku 6 cm, průměr podšálku 13,5 cm  

 Párový k položce č. 188 

    

     

190  Košíček odkládací .........................................................................................................................................................  200 Kč  
sklo štípané, 20. století, výška 22cm  

    

    

191   Svícen ................................................................................................................................................................................  600 Kč  
stříbřený kov, zdobeno plastickými žabkami a draky, signováno, Čína, 20. století, výška 17cm  

    

     

192  Váza ....................................................................................................................................................................................  300 Kč  
sklo lité, matné, zdobené po obvodu plastickým věnečkem z větviček s listy a jehnědami, Čechy, druhá polovina minulého století, 

výška 16,5cm  

    

    

193   Váza ...................................................................................................................................................................................  300 Kč  
sklo lité, čiré, bezbarvé, zdobené po obvodu plastickým motivem hroznů a listů vinné révy, Čechy, druhá polovina minulého století, 

výška 19,5cm  

    

    

194   Váza ...................................................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo čiré zdobené širokým pásem kamínkového brusu, fasetováním a zlatým pásem při horním i spodním okraji, Čechy, kolem 

poloviny minulého století, výška 25cm  

    

   

195    Souprava nápojová šestiosobní ............................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, při horním okraji zdobené zlatým pruhem, tvar válcovitý, dva skleněné nálepy ve tvaru polokoulí protilehle po stranách 

nádoby na led slouží jako úchopy, Čechy, čtyřicátá léta minulého století, při horním okraji nádobky na led oklep, výška skleniček 

13cm, nádobky na led 14,5cm  

    

    

196   Sada šesti sklenic na červené víno .....................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo čiré, na nízké nožce s patkou, uprostřed nožky zdobení kulovitou peckou, Čechy, druhá polovina minulého století ,  

výška 15,5cm  

    

    

197   Sklenice s ouškem ........................................................................................................................................................  650 Kč  
sklo broušené do faset, v přední části rytý motiv volavky, MOSER - neznačeno, příjemný umělecký i funkční artefakt, dva kusy, 

výška 8,5cm  

    

    

198   Karafa na víno ...........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo čiré, broušené, patrně Moser, kolem roku 1920, výborný katalogový kus, výška i se zátkou 34cm  
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199  Hrníček s vysokým ouškem ...................................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán zdobený ruční malbou s portrétem sv. Františka z Pauly, značeno GIESSHÜBEL, luxusní provedení, kolem roku 1840, 

velmi dobrý stav, zlato částečně setřelé, sbírkový i muzeální kus, výška 11,5cm, průměr 9cm  

    

    

200   Šálek s podšálkem .....................................................................................................................................................  3 900 Kč  
porcelán ručně malovaný zlatem, v předním medailonku ruční malba mladé květinářky, velká verze, značení neobjeveno, patrně 

Slavkov, kolem roku 1850, svou velikostí a provedením výjimečný kus, výška šálku 8 cm, průměr podšálku 17 cm  

 

 

 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 201-220 

 

201   Brunner Vratislav Hugo   (1886-1928) 

"Alegorie" ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kvaš, běloba, vlevo dole signováno monogramem VHB, dvacátá léta minulého století, 55 x 40 (79 x 61)  
    

Brunner Vratislav Hugo  malíř a grafik, navrhoval známky, studia na pražské akademii u Roubalíka a Bukovace 

a na speciálce profesora M. Pirnera, profesor na UMPRUM v Praze, člen SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců, časté 

výstavy s SVU Mánes a SČUG Hollar (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

202   Lesková Vilma   (1917- ) 

"Abstraktní květy" .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1968, rámováno, zaskleno, paspartováno, 65 x 40 (83,5 x 59)  
    

Lesková Vilma  malířka, narozena v Brně, studovala na ŠUŘ v Brně, grafické škole P. Dillingera a u F. Tichého a H. 

Vlkové na VŠUP v Praze, věnovala se malbě, ilustraci, drobné grafice, typografii a plakátové tvorbě  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

203   Beneš Karel   (1932-) 

"Krojovaná dvojice" ............................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, dole uprostřed signováno tužkou, datováno 81, číslováno 42/200, paspartováno, ve výřezu 14 x 16,5 (35 x 30)  
    

Beneš Karel  malíř a i ilustrátor, narozen ve Vlčnově, studoval na VŠUP u profesora Strnadela, zabývá se volnou i užitou 

grafikou, ilustrací, exlibris, zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí, člen SČUG Hollar  

(Slovník Chagall) 

    

    

204   Chaloupka Karel   (1889-1969) 

"Krajina s vysokým nebem" ..........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století, 44 x 59 (53 x 68,5)  
    

Chaloupka Karel  malíř, narodil se v Hoděčíně u Solnice v podhůří Orlických hor, pocházel z chudé rodiny, absolvent 

akademie v Praze u Nejedlého, Obrovského a Švabinského, původně se vyučil lakýrníkem a písmomalířem a úspěšně 

v oboru podnikal v Náchodě, souběžně však maloval obrazy, až ve třicátých letech, tedy v relativně vysokém věku, byl 

na základě vykonaných zkoušek přijat do druhého ročníku akademie v Praze, věnoval se hlavně malbě krajiny, na sklonku 

života se zaměřil na malbu zátiší a portrétů (Toman, Slovník Chagall, http://karelchaloupka.mypage.cz/) 

    

    

205   Sadovský František   (1909-1992) 

"Krajina se stromem" .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, ve výřezu 19,5 x 37 (36,5 x 55)  

    

    

206   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Kytice ve váze na okně" .................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, kolem poloviny minulého století, 51 x 41 (66 x 55,5)  
    

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

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

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

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

    

    

207   Petrovský - Březovský Martin   (1918-) 

"Oráč" ......................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole M. BŘEZOVSKÝ, kolem poloviny minulého století, 46 x 65 (52 x 71)  
    

Petrovský - Březovský Martin  malíř, narozen v Petrově na Moravě, studoval na letní škole kreslení a malby J. Zamazala 

OBSAH 
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v Brně, věnoval se malbě obrazů s náměty slováckých krojů (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

208   Lukášek Alois   (1911-1984) 

"Na stráních - Dětkovice" ...............................................................................................................................................  3 000 Kč  
kombinovaná technika - olej-tempera na kartonu, signováno vpravo dole, vzadu autorský štítek s názvem a informací o vystavování 

1972, paspartováno, ve výřezu 21 x 50 (33,5 x 64)  
    

Lukášek Alois  malíř, knižní ilustrátor, studia na pražské akademii u Sychry a prof. Nejedlého, byl členem SVU ALEŠ 

v Brně, Bloku výtvarných umělců atd., žil a tvořil v Nedvědicích pod Pernštejnem, časté náměty z Vysočiny, řada výstav 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

209   Valčíková Magda   (1973-) 

"Vinný sklípek v poli" .......................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na kartonu, signováno PD, na rámu kovový štítek se jménem autorky, vzadu štítek a razítko: Sdružení výtvarných umělců 

Moravy a Slezska výběrová tvůrčí skupina QUINTART, dále razítko Ateliér originál Valčík, podpis autorky, datace 4.6.1994, 

a věnování: Milé babičce k narozeninám věnuje Magda a ještě jednou razítko Ateliér Valčík, 18 x 26,5 (33 x 41)  
    

Valčíková Magda  malířka, narozena v Kyjově, ve výtvarném umění se vzdělávala soukromě u svého otce Josefa Valčíka, 

maluje naivní krajiny, různá zátiší, symbolické odkazy k živlům a architektonické výseky z města i venkova, účastní se 

výstav ateliéru Valčík (Slovník Chagall) 

    

    

210   Šťastný Josef   (1906-1987) 

"Postava s květy" ................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 74, 106 x 69 (119,5 x 82,5)  
    

Šťastný Josef  malíř krajin, narodil se a žil v Brně, studia na večerní škole uměleckých řemesel v Brně, v Lexiconu výčet 

výstav v Brně a ve Zlíně (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

211   Šťastný Josef   (1906-1987) 

"Modrá kytice ve váze" ....................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo, datováno 70, 64 x 44,5 (72,5 x 53)  

    

    

212   Šťastný Josef   (1906-1987) 

"Portrét dívky" ....................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vlevo dole, datováno 72, 48 x 38 (63 x 49,5)  

    

    

213   Šťastný Josef   (1906-1987) 

"Bílá kytice ve váze" ..........................................................................................................................................................  2 700 Kč  
akvarel, signováno vpravo, datováno 72, paspartováno, ve výřezu 62 x 40 (83,5 x 60)  

    

    

214   Šťastný Josef   (1906-1987) 

"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno 72, paspartováno, ve výřezu 27 x 17,5 (45,5 x 33)  

    

    

215   Neugebauer    

"Portrét Beethovena"........................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kombinovaná technika na dřevěné desce, signováno v pravé dolní části, první polovina minulého století, 50 x 40 (64 x 54)  

    

    

216   Matula    

"Apokalyptický bubeník" ...............................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, datováno 1959, na zadní straně tužkou uveden název obrazu, nerámováno, 39 x 49  

    

    

217   Matula    

"Noční vítr" ...........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, datováno 1986, na zadní straně tužkou uveden název obrazu, podpis autora, datace a v 

závorce v Brně - Králově Poli, nerámováno, 40 x 50  
    

    

218   Hudeček František   (1909-1990) 

"Chodec městem" ................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
litografie, signováno, datováno 1944, světově proslulá grafika z vynikajícího období malíře, náročná umělecká adjustace,  

35 x 51 (48 x 63,5)  
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Hudeček František  malíř, grafik, kreslíř, navrhoval rovněž poštovní známky, studoval na UPŠ v Praze u Kysely, později 

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

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

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

a literatury o tomto umělci v Lexiconu, velmi významný český malíř 20. století  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

219   Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Vesnická silnice s autem" ..............................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevný pastel, signováno vpravo dole, datováno 60, paspartováno, ve výřezu 28,5 x 41 (46 x 56,5)  
    

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) 

    

    

220   Gaus Leonie (?)    

"Domy na pobřeží zálivu" ............................................................................................................................................  16 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1930, bravurní malířská práce, která stojí za přesnější 

určení, původní širší rám, 39 x 48,5 (50 x 59)  

    

 

 

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 221-240 

 

221   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Plastika "Velký býk" .........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, dle návrhu Jaroslava Ježka, značeno tištěnou i nadglazurní značkou ROYAL DUX,  po roce 1990 ,  

výška 15cm  
    

Ježek Jaroslav  keramik, designér, narozen v Podlesí u Příbrami, studoval na PedF. UK v Praze u M. Salcmana, C. Boudy 

a K. Lidického, jeho práce získaly řadu ocenění, mimo jiné na světové výstavě Expo 58 v Bruselu velkou cenu 

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

(Slovník Chagall, wikipedia) 

    

    

222   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Plastika "Velký býk" .........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle a černě glazovaný, doplněno zlacením, dle návrhu Jaroslava Ježka, značeno nadglazurní značkou ROYAL DUX,  

po roce 1990, výška 15cm  

    

    

223   Plastika "Liška" ...........................................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bíle glazovaný, dle návrhu Jiřího Černocha, značeno nadglazurní značkou ROYAL DUX, po roce 1964,  

výška 14,5cm, délka 22cm  

    

    

224  Plastika "Labuť" ..........................................................................................................................................................  550 Kč  
keramika červeně glazovaná, umělecké ztvárnění pod vlivem Expo 58, značeno nálepkou JIHOKERA - Jižní Čechy, kolem roku 

1970, sběratelský design, výška 16 cm, šířka 16 cm  

    

     

225  Plastika "Labuť" ..........................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán bílý, ROYAL DUX, značeno nálepkou, ze světově proslulé série zvířátek modelovaných pod vlivem Expo 58,  

výška 10,5 cm  

    

     

226  Plastika "Sedící dívčí akt" ........................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán bílý, značeno ROYAL DUX, původní stará značka, kolem roku 1960, získalo ocenění na EXPO 58, výrobní praskliny, 

výška 15cm  

    

    

227   Plastika "Sedící žena s rukama za hlavou" .....................................................................................................  450 Kč  
porcelán černě glazovaný, značeno růžovým trojúhelníkem ROYAL DUX, provedení ve stylu Expo 58, přelom 20/21. století,  

výška 13 cm  
 

    

    

OBSAH 
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228   Plastika "Sedící žena podpírající si hlavu" .....................................................................................................  550 Kč  
porcelán černě glazovaný, značeno růžovým trojúhelníkem ROYAL DUX, provedení ve stylu Expo 58, přelom 20/21. století,  

výška 15 cm  

    

    

229   Plastika "Schoulený dívčí akt" .............................................................................................................................  500 Kč  
keramika černě glazovaná, signum nenalezeno, pod vlivem EXPO 58, kvalitní moderní design, výška 22cm, šířka 26cm  

    

    

230   Váza trojboká................................................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bíle a černě glazovaný, zdobený motivem ryby, dle návrhu Jaroslava Ježka z roku 1959, značeno modrou tištěnou značkou 

ROYAL DUX, oklep při spodní hraně, výška 19cm  

    

    

231   Šamla Antonín   (1914-1969) 

Plastika "Baletka" ..............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
bronz na dřevěném podstavci, neznačeno, dle návrhu Antonína Šamly, třicátá - čtyřicátá  léta minulého století, výška 24 cm, včetně 

podstavce 27 cm  

    

    

232  Souprava kávová .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu zdobený bohatým zlatým dekorem stylizovaných úponků a listů vinné révy, značeno 

vtlačovanou značkou A, na podšálcích AICH, Doubí u Karlových Varů, druhá polovina 19. století, částečně setřené zlacení  

v sestavě: konvice, cukřenka a čtyři šálky s podšálky 

výška konvice 20cm, cukřenky 15cm, šálků 6,5cm, průměr podšálků 15cm  

    

     

233  Šálek s podšálkem .........................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bílý, zdobeno zlatou linkou a malbou vinných lístků, značeno vtlačeně CARLSBAD, kolem roku 1870,  

výška šálku 6,5 cm, průměr podšálku 14,5 cm  

    

     

234  Šálek s podšálkem .........................................................................................................................................................  800 Kč  
kamenina, zdobeno květinovým potiskem v modrém provedení, značeno modře W&B WALLERFANGEN, 19. století, sběratelský 

a muzeální kus, výška 7 cm  

    

    

235   Sucharda Stanislav   (1866-1916) 

Nástěnný reliéf "Vrba", z Kytice K.J. Erbena ......................................................................................................  3 000 Kč  
bronz připevněný na dřevěné desce, Umělecká beseda svým členům na rok 1899, lito v Železárnách Komárovských, 

reliéf 60,2 x 16,4, deska 64 x 21  
    

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

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

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

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

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

    

    

236   Honosná reprezentativní váza ...............................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bílý zdobený kobaltem a zlacením ve stylizované květinové dekoraci, značeno HEINRICH BAVARIA GERMANY ECHT 

KOBALT, kolem roku 1960, skvělá nabídka, výborný stav, výška 30cm, průměr v nejširší části 23cm  

 Pochází ze sbírky luxusního moderního designu druhé poloviny minulého století 

    

    

237   Plastika "Svatý Wolfgang" ...............................................................................................................................  16 000 Kč  
řezba ve dřevě, barevně polychromovaná a zlacená, Rakousko, druhá čtvrtina 18. století, nádherná sběratelská a muzeální položka, 

VYHLÁŠENO KULTURNÍ PAMÁTKOU, zakoupit může pouze občan České republiky trvale žijící na území ČR, výška 33cm  

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

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

patron Regensburgu, tesařů, lodníků, nemocných 

    

     

238  Velká luxusní mísa na ovoce .................................................................................................................................  4 500 Kč  
sklo čiré, zdobené vrstvenými barevnými emaily deseti velkých květů, mimořádná a vzácná práce, kolem roku 1930, signum 

nenalezeno, vysoký ústní odhad znalce 20 000 Kč, výborný stav, muzeální, sběratelská i funkční položka, výška 16,5cm, horní 

průměr 36,5cm, spodní průměr 19cm  

    

     

239  Luxusní dóza s víkem na zdobných nožkách.................................................................................................  9 500 Kč  
stříbro, uvnitř zlaceno, uzamykatelná s klíčkem, v období biedermeieru se používala jako cukřenka, 19. století, přeznačeno platnou 



 
KATALOG 85. AUKCE – BRNO – 16. 3. 2014 

 

 

_ 34 _    

puncovní značkou, velmi dobrý stav, skvělá nabídka, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 423,30g btto, výška 12cm, délka 15cm, 

hloubka 13cm  

    

    

240  Socha „Světice“ .......................................................................................................................................................  59 000 Kč  
dřevořezba, monochromie, kolem roku 1800, dobrý stav, sběratelská i reprezentativní položka, skvělá nabídka, VYHLÁŠENO 

KULTURNÍ PAMÁTKOU, zakoupit může pouze občan České republiky trvale žijící na území ČR, výška 160 cm  

 

 

 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 241-260 

 

241   Pečínka František   (1869-1917) 

"Motiv od Luhačovic" ......................................................................................................................................................  6 900 Kč  
olej na kartonu, signováno špatně čitelně vlevo dole, vzadu uvedeno jméno autora, název a datace 1910, dále informace, že byl 

obraz v červnu 1939 přerámován, 30 x 33 (43 x 46)  
    

Pečínka František  malíř a básník, narozen v Novém Bydžově, zemřel v Brně, studoval na Akademii v Praze, Mařákův 

žák již v letech 1889-1892, další studia ve Vídni u profesora Lichtenfelse, od roku 1906 se trvale usadil v Luhačovicích, 

poslední léta života trávil v Brně, v roce 1929 byly jeho práce vystaveny na výstavě Julius Mařák a jeho škola, sběratelsky 

je jasně zařazen (Toman) 

    

    

242   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"Baron Prášil letící na kouli" ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
kresba tuší, signováno vpravo uprostřed, datováno 27.4.1963, autor obrázek nakreslil u příležitosti majitelčiných desátých 

narozenin, nerámováno, jen v paspartě, ve výřezu 28 x 19,5 (37 x 27)  
    

Bouda Cyril  vynikající malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, během tvůrčího života působil rovněž 

pedagogicky, v letech 1929-1935 jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl 

asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 

1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným 

umělcům, člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 

poštovních známek. V Lexiconu je uveden dlouhý výčet výstav individuelních a kolektivních a dlouhý výčet ocenění. Jen 

pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 

1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní 

ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena 

nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978 (Toman, Slovník Chagall,Lexicon of the CVA) 

    

    

243   Čechová Olga   (1925-) 

"Pohádkový motiv" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole, datováno 83, číslováno 27/35, 10 x 13 (24,5 x 30)  
    

Čechová Olga  grafička, malířka, ilustrátorka, studovala u Svolinského a Strnadela na VŠUP v Praze, účastnila se asi sta 

kolektivních výstav a ilustrovala více než sto dvacet knih, mimo jiné O víle Amálce, obdržela dvanáct ocenění 

na mezinárodních bienále (Slovník Chagall) 

    

    

244   Peca Josef   (1923-1982) 

"Dívka a kůň" .......................................................................................................................................................................  4 700 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signováno vlevo, datováno 1964, velká reprezentativní kresba, 96 x 68 (103x 74,5)  
    

Peca Josef  malíř, narozen v Klášterci u Chotěboři, žák C. Boudy a Lidického, absolvent Akademie v Praze u profesora 

Nechleby, člen skupiny Říjen a Umělecké Besedy, zastoupen v řadě galerií, řada výstav a realizací, široká literatura 

o tomto významném umělci druhé poloviny 20. století (Slovník Chagall) 

    

    

245   Peca Josef   (1923-1982) 

"Čtyři dívky" ........................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
kresba uhlem, signováno, datováno 69, krásná reprezentativní kresba, 100 x 69,5 (102,5 x 72)  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 

    

    

246   Jiroudek František   (1914-1991) 

"Spící dívka" ......................................................................................................................................................................  37 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1967, výborná reprezentativní práce výrazné galerijní hodnoty, v této velikosti 

na trhu naprosto ojedinělé, 95 x 110 (103 x 118)  

 Pro tuto aukci výrazně slevněno 
    

Jiroudek František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, studoval na pražské akademii u Nowaka, 

OBSAH 
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přihlásil se ke skupině Sedm v říjnu, člen SVU Mánes, od 1961 profesor na AVU v Praze, výstavy po celém světě - 

Neapol, Paříž, Lutych, Antverpy, Luzern, Vídeň, Benátky, Moskva, Bologna, Baden-Baden, Brusel atd., národní umělec, 

široké zastoupení v Národní galerii Praha, v Ermitáži, v Lyngby v Dánsku, v Galerii v Torontu, několik monografií 

o tomto významném malíři 20. století, v roce 2006 dosáhly ceny některých jeho obrazů částek výrazně přes 100 000 Kč 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

247   Fiala Václav   (15.7.1896 Praha- 25.6.1980 Praha) 

"Dívčí akt s květinou" ..........................................................................................................................................................  600 Kč  
dřevoryt, signováno v desce, kolem poloviny minulého století, ve výřezu 17,5 x 11 (32 x 24)  
    

Fiala Václav  malíř, grafik, ilustrátor, absolvent Akademie v Petrohradě, dále u Švabinského na AVU v Praze, ilustroval 

řadu knih především historických, v letech 1956-60 byl předseda SČUG Hollar, delší čas tvořil a vystavoval v Rusku 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

248   Štefka Lubomír   (1938-) 

"Hlavy" ....................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kresba tužkou a tuší, signováno, datováno 1970, ve výřezu 14,5 x 13 (26,5 x 24)  
    

Štefka Lubomír  malíř, specializoval se na abstraktní malbu i práci s mačkaným papírem (Slovník Chagall) 

    

    

249   Peca Josef   (1923-1982) 

"Dívka s obilnými klasy" ....................................................................................................................................................  670 Kč  
kresba tuší, nesignováno, vzadu uvedeno jméno autora, druhá polovina minulého století, ve výřezu 19,5 x 13 (31 x 23)  
    

Peca Josef  malíř, narozen v Klášterci u Chotěboři, žák C. Boudy a Lidického, absolvent Akademie v Praze u profesora 

Nechleby, člen skupiny Říjen a Umělecké Besedy, zastoupen v řadě galerií, řada výstav a realizací, široká literatura 

o tomto významném umělci druhé poloviny 20. století (Slovník Chagall) 

    

    

250   Lukeš Petr    

"Hlava muže"........................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, tempera, nesignováno, vzadu uvedeno jméno autora a datace 2010,  

ve výřezu 26,5 x 24 (35 x 31,5)  
    

    

    

251   Chaba Karel   (1925-) 

"PF 1991" ..................................................................................................................................................................................  600 Kč  
linoryt s textem: Šťastný a veselý Nový rok přeje Karel Chaba, 14 x 20 (26,5 x 30)  
    

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

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

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

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

vzácné (Slovník Chagall) 

    

    

252   Štefka Lubomír   (1938-) 

"Poloakt červenovlásky a černá silueta muže" .........................................................................................................  670 Kč  
olej na kartonu, malba i na dřevěném rámku, nesignováno, vzadu uvedeno jméno autora, druhá polovina minulého století,  

15 x 10 (18 x 13,5)  
    

Štefka Lubomír  malíř, specializoval se na abstraktní malbu i práci s mačkaným papírem (Slovník Chagall) 

    

    

253   Štefka Lubomír   (1938-) 

"Město s továrnou" ............................................................................................................................................................  1 400 Kč  
akvarel, signováno tužkou vpravo dole, datováno 78, prasklé sklo, ve výřezu 35 x 23,5 (47 x 34)  

    

    

254   Konečná Magdalena   (1936-) 

"Zlatovláska" ...........................................................................................................................................................................  600 Kč  
kresba barevnými pastelkami, signováno dole uprostřed, druhá polovina minulého století, 18,5 x 24,5 (20 x 26)  
    

Konečná Magdalena  malířka, ilustrátorka, narozena v Novém Městě nad Metují, inspiraci nachází ve starých bájích, 

pověstech, legendách a pohádkách, zastoupena ve sbírkách Muzea romské kultury v Brně (Slovník Chagall) 
    

    

255   Krasický Marcel   (1898-1968) 

"Krajina pozdního léta" ..................................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno vpravo dole, nedatováno, kvalitní umělecký rám, na rámu štítek s autorovým jménem,  

35 x 50 (52 x 67)  
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Krasický Marcel  malíř, grafik, studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, 

rovněž v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, působil v Kvasicích u Kroměříže, učil ve Sdružení 

umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

256   Hejna Václav   (1914-1985) 

"Kytice - Mochyně" ........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole, nedatováno, práce vynikajícího malíře, žáka O. 

Blažíčka a Ecole des Beaux Arts v Paříži, 71 x 49 (82 x 60)  
    

Hejna Václav  malíř, kreslíř, grafik, tvůrce asambláže, studia na Vysoké škole architektury u prof. Blažíčka a v Paříži 

na École des Beaux Arts, v Paříži dlouhá léta i působil, byl členem SVU Mánes, SČUG Hollar, Surindépendants Paříž, 

především však skupiny Sedm v říjnu, vystavoval v Mánesu, Topičově Salonu, Melantrichu, pravidelně v Paříži a v dalších 

světových městech, dle publikovaného výčtu vystavoval v 50-tých až 80-tých letech ojediněle, několik výstav bylo 

uspořádáno až po jeho smrti v devadesátých letech, uvedena je poslední souborná výstava v roce 1997 v Galerii Longa, 

zastoupen ve sbírkách po celé Evropě, včetně Národní galerie Praha, významný malíř 20. století  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

257   Krčmářová - Křížková Julie (Inka)   (1900-) 

"Bohatá kytice polních a lučních květin".................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole, kolem roku 1940, kvalitní široký rám, 54 x 42,5 (72 x 59)  
    

Krčmářová - Křížková Julie (Inka)  malířka, grafička, narozena v Praze, studovala na soukromé škole Al. Kalvody, 

profesora R. Vejrycha a J. Hlavína a na UMPRUM v Praze, vedle malby (krajiny, květinová zátiší) se věnovala i designu, 

později batice a textiliím, zastoupena ve sbírkách Ministerstva kultury v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

258   Berghauer Gottlieb - Horyna Bohumil   (1910-1972) 

"Dubrovník" .......................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, vpravo dole signováno B. HORNÍK, datace nepřečtena, luxusní široký rám francouzského typu 

šedozlatavé barvy, výborný celek, 45 x 55 (66 x 76)  
    

Berghauer Gottlieb - Horyna Bohumil  malíř, ilustrátor, autodidakt, narozen v Rosicích u Brna, zemřel v Bosonohách 

u Brna, autodidakt, maloval krajiny, figurální obrazy i podobizny (Toman, Lexicon of the CVA) 

Používal také signaturu Bohumil Horník 

    

    

259   Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"Dívka v šátku" ....................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
velký mistrovský galerijní lept, signováno vpravo dole, datováno 1972, kvalitní adjustace pod sklem, výborný stav,  

ve výřezu 35,5 x 26 (55 x 43)  
    

Lhoták Kamil  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) 

    

    

260   Dítě Emanuel   (1862-1944) 

"Stětí sv. Barbory" ..........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signováno EM. DÍTĚ 1884,  vzadu štítek  WALDESOVY OBRAZÁRNY s pořadovým číslem 183, 

unikátní kresba s mimořádnou sběratelskou i galerijní úrovní, 76 x 78 (86 x 88)  
    

Dítě Emanuel  pražská akademie u LHOTY a ČERMÁKA, mnichovská akademie, řada cen, výstav a úspěchů, sám 

profesorem na akademii, mimořádný zjev českého malířství 19. a počátku 20.století (Toman) 


