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Obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty 

 

 
 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

KATALOG 
 

V neděli 18. května 2014 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 86. 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 

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

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 
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OBSAH 
 

 

 

MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 
 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

 

Dražební řád 

 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

Obrazy _______________________________________________  001 - 020 

Jiné __________________________________________________  021 - 040 

Obrazy _______________________________________________  041 - 060 

Jiné __________________________________________________  061 - 080 

Obrazy _______________________________________________  081 - 100 

Jiné __________________________________________________  101 - 120 

Obrazy _______________________________________________  121 - 140 

Jiné __________________________________________________  141 - 160 

Obrazy _______________________________________________  161 - 180 

Jiné __________________________________________________  181 - 200 

Obrazy _______________________________________________  201 - 220 

Jiné __________________________________________________  221 - 240 

Obrazy _______________________________________________  241 - 260 

 _____________________________________________________ 261 - 272 

 
 

 

PROSPEKT je tištěn samostatně,   

obsahuje barevné fotografie cca čtyřiceti položek zařazených do aukce 

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/br86-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 OBSAH 
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100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 

500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč 

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

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

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

narůstání příhozu vyvolávána. 

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

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

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

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

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

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

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

připočítávají dodatečná 3 %. 

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

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

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

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

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

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

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

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

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

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 

OBSAH 
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REJSTŘÍK JMENNÝ  

 

 
Anderle Jiří   .............................................   137, 162, 263 

Ansen Hoffmann   ....................................................   140 

Augusta A.  ..............................................................   241 

Babůrek Ladislav (?)   ..............................................   168 

Balcar Antonín   .........................................................   56 

Bauch Jan   ...............................................................   217 

Bílek František   .......................................................   262 

Boháč Emanuel   ......................................................   213 

Born Adolf   .............................................................   133 

Boydel John  ..............................................................   55 

Červinka - Targus Zdeněk   ......................................   1, 2 

Dobeš Josef   ............................................................   246 

Dobrovolný Viktor   .................................................   245 

Doleželová Miloslava   .....................   121, 138, 219, 242 

Dominik   .................................................................   109 

Dürer Albrecht   .......................................................   255 

Duša Ferdiš   ............................................................   167 

Dvorský Bohumír   .....................................................   16 

Eidenberger Josef   ...................................................   257 

Fellmann  .....................................................................   6 

Filla Emil  ..................................................................   90 

Frankfuether E. ?   ....................................................   271 

Gargulák Jaromír   ....................................................   221 

Grus Jaroslav   ..........................................................   165 

Guinegault Georges Piere   .........................................   13 

Hájek Oskar   ..............................................................   52 

Hála Antonín   ..........................................................   124 

Häring (Hajný) Josef   ..............................................   174 

Hauptmann - Sedláček Jaromír   ..............................   131 

Heck   .........................................................................   12 

Hegenbart   .................................................................   89 

Hegenbarth Josef   ......................................................   46 

Hejna Václav   ..........................................................   210 

Hlinomaz Josef   .......................................................   265 

Hložek Pavel   ............................................................   49 

Hoidelmann M (?)   ......................................................   9 

Hojný Ladislav   .......................................................   134 

Holík Alois   .............................................................   132 

Holub Alois   ............................................................   204 

Hošek František   ......................................................   212 

Hůrka Otakar   ..............................................................   5 

Chaloupka Karel  .....................................................   261 

Charousek Pavel   .....................................................   240 

Chocholatý František  ..............................................   237 

Chochole Ladislav   ....................................................   73 

Chramosta Cyril   .......................................................   88 

Chudomel Jaroslav   ...................................................   91 

Janeček Ota   ..........................................................   1220 

Jenewein Felix   ........................................................   129 

Ježek Jaroslav   ................................   114, 116 - 120, 141 

Kalvoda Alois  ...........................................................   87 

Kamenický Josef Jiří   ..............................................   252 

Kitzler Josef   ...........................................................   161 

Klabusay Lambert   ..................................................   125 

Klogner   ....................................................................   72 

Knížek Emanuel   .......................................................   17 

Knobloch Milan   .....................................................   238 

Kocourek František   ..................................................   50 

Kojan Jan   .................................................................   82 

Kolář Jiří   ................................................................   264 

Kolb Alois   ................................................................   44 

Kolísková Ivanka  ....................................................   244 

Kotík Pravoslav   .......................................................   201 

Kozina - Klimeš Bohumil   .......................................   250 

Krasický Marcel   ........................................................   57 

Kraus František J.   ....................................................   253 

Krčmářová - Křížková Julie (Inka)  ..........................   270 

Krupka Josef K.   ........................................................   51 

Kulhánek Oldřich   ..........................................   85, 95, 96 

Küntler O. (?)   ..........................................................   208 

Marvánek Otakar   .............................................   128, 173 

Max František   .........................................................   211 

Mehl Jan   ..................................................................   260 

Mikeska Riko (Emerich)   ...........................................   53 

monogramista   ....................................................   84, 236 

monogramista JS (?)   ........................................   267, 268 

monogramista ZK   ...................................................   172 

Moravec Alois   .........................................................   166 

Müller Carl (?)   ........................................................   209 

Müller Johann Christopher   .....................................   247 

Muttich Kamil Vladislav   ...........................................   92 

Najmr Jan Maria  ..............................................   97 - 100 

Nauman (Naumann) Arno   .........................................   10 

nesignováno   ...........   8, 14, 142, 176, 179, 249, 256,272 

neurčeno   ........   11, 47, 93, 122, 123, 135, 169, 205, 216 

Neuwirt Vladimír   ......................................................   48 

neznámý autor   .........................................................   175 

Obermaier Ottmar   .....................................................   25 

Paleček Ladislav   .......................................................   70 

Pašek Jan   .................................................................   170 

Peca Jiří   .....................................................................   86 

Pelikán Julius   ............................................................   36 

Pešicová Jaroslava  .....................................................   83 

Pfenningschmidt K.   .....................................................   4 

Pirner Maxmilian   ....................................................   130 

Plewa Arthur   .............................................................   31 

Poledne Franz   .........................................................   254 

Raab Beno   ...............................................................   218 

Reitinger  ..................................................................   202 

Reynek Bohuslav   ....................................................   180 

Richartz Hans Jürgen   ................................................   74 

Rittstein Michael   .....................................................   160 

Rossi G.   .....................................................................   59 

Satra August   ................................................................   3 

Schadt Karel   ............................................................   215 

signum nenalezeno   ..................................................   258 

Slavíček Antonín Václav  .........................................   206 

Souček Svatopluk  ......................................................   42 

Sudek Josef   .............................................................   171 

Suchý Jiří   ................................................................   248 

Sukdolák Pavel   .......................................................   163 

Šerák Václav   ...........................................................   112 

Šimák Lev   ...............................................................   127 

Šimon T.  ..................................................................   259 

Šindelář Lumír   ........................................................   239 

Špála Václav   ...........................................................   164 

Šrámková   ................................................................   207 

Štáfl Otakar   ...............................................................   58 

Švabinský Max   ..................................................   81, 251 

Thiele Arthur   .............................................................   94 

Tichý František   ...........................................................   7 

Tichý Luděk   ............................................................   136 

Tichý Vladimír   ..........................................................   75 

Trefil Václav   .............................................................   45 
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Uchytilová - Kučová Marie   ....................................   106 

Uprka J. - Klabusay Lambert   ....................................   15 

Václavek Hilar   .........................................................   41 

Velčovský Josef   ......................................................   269 

Vlodek Ladislav   .....................................................   126 

Vojkůvka Libor   ......................................................   220 

Vondrouš Dobroslav   ..............................................   203 

Vosátka Albert   .......................................................   178 

Vrkoč   ......................................................................   177 

Wurm   ......................................................................   243 

Zeithamel   ..................................................................   43 

Zimmer Emil   ...........................................................   214 

Znojemská Bedřiška   ................................................   139 

Zoubek Olbram   .......................................................   266 

Ženíšek František   ......................................................   60 

 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 

 

 
akvarel ..............................................   168, 173, 209, 242 

akvarel, pastel, tuš ......................................................   93 

akvatinta .....................................................................   13 

barevná litografie..............   133, 164, 165, 203, 248, 269 

barevný lept ........................................   85, 163, 254, 257 

biskvit .......................................................................   148 

bronz ......................   29, 72, 73, 142, 152, 221, 238, 239 

bronz, dřevo .............................................................   154 

bronz, mramor ..........................................................   106 

cín .............................................................................   231 

dřevo ......................................   183 - 185, 187 - 190, 225 

dřevo, kost ................................................................   186 

dřevo, stříbro ............................................................   189 

dřevoryt ..............................................................   87, 167 

dřevořez ....................................................................   255 

grafika ....................................................   44, 83, 90, 137 

hlína pálená ..............................................................   236 

kámen .................................................................   36, 240 

kamenina ..........................................................   228, 235 

keramika .............................................   37, 103, 193, 232 

koláž .........................................................................   264 

kombinace ........................................   144, 145, 149, 196 

kombinovaná technika ...............................   16, 136, 162, 

 ..................................................  206, 210, 216, 244, 245 

korek ..........................................................................   26 

kost ...........................................................................   107 

kov............................................................................   194 

kov, dřevo...................................................................   38 

kresba .......................................................................   265 

kresba lavírovaná................................................   92, 201 

kresba pastelem ..........................................................   91 

kresba rudkou ...........................................................   180 

kresba tuší ........................................................   128, 219 

kresba tuší a akvarelem ............................................   127 

kresba tuší kolorovaná akvarelem ..............................   45 

kresba tužkou .............................................................   60 

kresba uhlem ............................................................   138 

kvaš ..................................................................   207, 213 

kvaš tempera ...............................................................   94 

lept .......................................................   46, 95, 205, 217 

linořez ......................................................................   202 

litografie .........................   15, 47, 96, 134, 251, 267, 268 

majolika ....................................................................   155 

malba ...........................................................................   82 

měď, mosaz .................................................................   35 

mědirytina .............................................................   54, 55 

mezzotinta, suchá jehla .............................................   263 

mosaz ..........................................................   69, 146, 151 

mosaz, sklo ................................................................   227 

obecný kov ................................................   111, 153, 199 

olej na desce ..........................   12, 59, 177, 208, 215, 261 

olej na dřevě ........................................................   17, 161 

olej na kartonu ..........   3, 50, 57, 124, 131, 132, 135, 211 

olej na lepence ........................   5, 52, 166, 204, 218, 241 

olej na plátně ....   4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 41, 48, 49, 53, 56, 

 ..................  86, 89, 97, 99, 100, 122, 123, 126, 130, 140,  

 ................... 169, 170, 172, 174, 176, 178, 179, 212, 214, 

 .................  220, 243, 246, 249, 250, 252, 253, 270 - 272 

olej na plechu ..............................................................   84 

olej na překližce ............................................   43, 51, 139 

olej na sololitu .............................................   1, 2, 98, 121 

papír ..........................................................................   125 

pastel .........................................................................   175 

plech ..................................................................   222, 230 

porcelán ..............   25, 61 - 64, 75, 79, 80, 101, 102, 104,  

 ................. 105, 108, 112 - 120, 141, 147, 150, 160, 181,  

 ............................................ 191, 192, 223, 224, 233, 234 

reprodukce ..........................................................   18 - 20 

reprodukce ..................................................................   81 

rohovina ....................................................................   229 

řezba v kosti ................................................................   28 

řezba ve dřevě .............................................   30, 109, 198 

samet .........................................................................   158 

sklo ..........................................   32 - 34, 68, 76, 143, 237 

sklo čiré ......................................   21 - 24, 65 - 67, 77, 78 

sklo hutní ..............................................................   70, 71 

sklo malachitové .........................................................   31 

sklo mléčné .........................................................   74, 157 

slepotisk ............................................................   262, 266 

stříbro ........................................................................   110 

suchá jehla.....................................................................   7 

tempera ..................................................................   42, 58 

tempera, akvarel ..........................................................   88 

textil, dřevo, kost.......................................................   182 

tisk.............................................................................   129 

železo ........................................................................   226 
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REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

 
 

budík ........................................................................   145 

cylindr ......................................................................   195 

dóza .............................................   65, 77 , 107, 225, 230 

flakon .........................................................................   78 

fotografie ..................................................................   171 

gobelín......................................................................   258 

hodiny krbové ............................................................   40 

hodiny stolní .......................................................   39, 144 

hůlka špacírka..................................................   183 - 190 

kabelka .............................................................   158, 159 

kalamář .............................................................   147, 152 

kufr ...........................................................................   196 

lampa ..........................................................................   69 

louskáček ....................................................................   30 

mapa .........................................................................   247 

maska ...............................................................   197, 198 

mísa ....................................................................   74, 113 

model ........................................................................   229 

nádoba ........................................................   35, 151, 228 

odměrka ....................................................................   231 

plakát ................................................................   125, 256 

plaketa ..............................................................   238, 239 

plastika ...............   25, 28, 29, 36, 61 - 63, 72, 73, 79, 80,  

 ................ 101 - 105, 109, 117 - 120, 141, 142, 154, 181,  

 .......... 191 - 193, 221, 222, 224, 226, 232, 233, 236, 240 

rámeček .....................................................................   110 

sada ...........................................................................   116 

sada číší .....................................................................   237 

sekáček ........................................................................   38 

sklenice ...............................................................   21 - 24 

slunečník ...................................................................   182 

souprava ....................................................................   112 

souprava dezertní ......................................................   108 

souprava likérová ................................................   66 - 68 

souprava mocca .........................................................   114 

souprava nápojová ............................................   199, 223 

svícen ................................................   111, 146, 153, 227 

šálek s podšálkem ......................................................   155 

talíř ............................................................   160, 234, 235 

těžítko .........................................................   76, 106, 194 

varium .........................................................................   27 

váza   31 - 34, 37, 64, 70, 71, 75, 115, 143, 148, 150, 157 

zátka ............................................................................   26 

zrcadlo .......................................................   149, 156, 200 

 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 

 

 

 
B.W.M. SYLVAN ....................................................   155 

BECHYNĚ ...............................................................   232 

BŘEZOVÁ ...............................................................   114 

CECHOSLOVAKIA ................................................   108 

EPIAG - GLORIA ....................................................   223 

FRENCH IVORY ....................................................   107 

GOEBEL - OESLAU ...............................................   105 

HERTWIG ...............................................................   193 

HUTSCHENREUTHER ..........................................   150 

KLENČÍ - J. MILOTA .............................................   235 

KPM BERLÍN ............................................................   80 

LESOV .....................................................................   120 

LOUČKY .................................................................   113 

MADE IN CZECHOSLOVAKIA .............................   233 

MOSER ...............................................................   32, 237 

NOVÁ ROLE ..............................................................   64 

OSUHR Patent Patente Breve Brevetto ......................   39 

PIRKENHAMMER CZECHOSLOVAKIA .............   104 

R KRASNO ................................................................   33 

RICHARTZ ART COLLECTION ..............................   74 

ROSENTHAL .............................................................   25 

ROYAL DUX .........................   112, 115 - 119, 141, 192 

SLAVKOV ...............................................................   147 

STAFFORDSHIRE ...................................................   181 

VOLKSTEDT .....................................................   61 - 63 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1-20 

 

 

1   Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Tenis a automobil" ...........................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno LD, nedatováno, výborná sběratelská práce žáka Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka s více 

než 200 výstavami doma i v zahraničí, kvalitní adjustace, 24 x 31 (32 x 39)  

 Párová k položce č. 2 
    

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

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

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

    

    

2   Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Snová krajina s loďkou" ...............................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno LD, nedatováno, výborná sběratelská práce žáka Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka s více 

než 200 výstavami doma i v zahraničí, kvalitní adjustace, 24 x 31 (32 x 39)  

 Párová k položce č. 1 

    

    

3   Satra August   (1877-1909) 

"Dvě dívky u dřevěnice v podhorské krajině" ....................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno PD Aug.Satra, kolem roku 1905, kvalitní práce jednoho z předních představitelů 

Mařákovy školy, který zemřel velmi mladý, luxusní široký rám francouzského typu starozlaté barvy, zaskleno, tedy velmi 

zachováno, 35 x 45 (49 x 59)  
    

Satra August  malíř, narozen v Kouřimi, zemřel v Clevelandu ve státu Ohio v USA, žák pražské akademie u Julia Mařáka, 

mnohými odborníky považován za nejlepšího žáka Julia Mařáka (Toman) 

    

    

4   Pfenningschmidt K.    

"Ulice starého města s hrázděnými domy,  

slunečnicemi v předzahrádce, postavami a slepicemi" .......................................................................................  1 700 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno LD, nedatováno, kvalitní široký rám stříbrozlaté barvy, 40 x 34 (53 x 47)  
    

    

5   Hůrka Otakar   (1889-1966) 

"Krajina v zimě" .................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno LD, kolem roku 1925, práce představitele Mařákovy školy, žáka Al. Kalvody, člena 

slavného Salon d' Automne, původní rám z doby, 34 x 46 (42 x 53)  
    

Hůrka Otakar  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Kolodějích, studia na Krajinářské škole u Aloise Kalvody, studijní cesta 

ve Francii, patří mezi představitele Mařákovy školy, již v roce 1921 vystavoval na jarním Saloně v Paříži, v Paříži vzbudil 

svými pracemi velkou pozornost, byl jmenován členem Salon d' Automne, v grafice se věnoval ex libris, publikoval 

ve Zlaté Praze, Veraikonu, ve francouzských uměleckých časopisech (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

6   Fellmann    

"Potok na kraji listnatého lesa" ...................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno LD, datováno, luxusní černý profilovaný rám holandského typu se zlacenou vnitřní lištou, 

obraz lehce poškozen, 48 x 30 (63 x 45)  
    

    

7   Tichý František   (1896-1961) 

"Žonglující klaun" ..............................................................................................................................................................  4 000 Kč  
suchá jehla ručně kolorovaná, nesignováno, nedatováno, rámováno v paspartě pod sklem, ve výřezu 35 x 22,5 (48 x 34)  
    

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

8   nesignováno    

"Mladá žena a čáp" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
profesionální olej na plátně, nesignováno, nedatováno, kvalitní rám zlaté barvy, drobná poškození, 56,5 x 35,5 (65 x 44)  
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9   Hoidelmann M (?)    

"Žena s děvčátkem u kostela v horské krajině" ....................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno PD, datováno 1887 (?), kvalitní zdobný rám zlaté barvy, 39,5 x 52 (48 x 59,5)  
    

    

10   Nauman (Naumann) Arno   (1887-1959) 

"Severní moře" .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno A. Naumann PD, nedatováno, zcela mimořádný leštěný zlacený 

rám, skvělý sbírkový kus, 24,5 x 36,5 (40,5 x 53)  

Majitel obraz údajně zakoupil v Norsku. Domníváme se, že jde o práci vynikajícího Arno Naumanna, který vystavoval doslova 

po celém světě 
    

Nauman (Naumann) Arno  malíř, grafik, studoval ve speciálce u Františka Ženíška a v grafické speciálce u Maxe 

Švabinského, studijní pobyt v Itálii, pracovní pobyt v Paříži, člen SČUG Hollar, v rodné obci Hořiněves u Hradce Králové 

otevřena od roku 1970 stálá expozice jeho díla (Slovník Chagall) 

    

    

11   neurčeno    

"Děvčátko v kloboučku a zelená hruška" ................................................................................................................  1 500 Kč  
profesionální olej na plátně, signováno LD, zajímavá komorní práce, kolem poloviny minulého století, nerámováno, napnuto pouze 

na blind rámu, 27 x 22  
    

    

12   Heck    

"Kubizující krajina s oranžovým sluncem" ...............................................................................................................  500 Kč  
zajímavý profesionální olej na silné tvrzené malířské desce, signováno PD, nedatováno, moderní krajinářská práce, příjemná 

umělecká adjustace, 27 x 40,5 (33 x 47)  
    

    

13   Guinegault Georges Piere   (1893-) 

"Personifikace milostné básně" ....................................................................................................................................  2 500 Kč  
velká reprezentativní mistrovská barevná akvatinta, signováno PD, verše Alberta Samaina, práce světové galerijní úrovně, luxusní 

umělecká adjustace, zaskleno, na trhu vzácné, 59,5 x 83 (69 x 91,5)  
     

Albert Victor Samain (1858-1900) básník francouzského symbolismu, u nás vyšel v překladu v publikaci „Cizí básníci 1919“ 

Porovnáním se záznamy v ARTPRICE se kloníme k autorství Georges Piere Guinegaulta 
    

Guinegault Georges Piere  francouzský malíř, v ARTNET mimo jiné odkaz na ilustrace k básním od Jean Noury 

    

    

14   nesignováno    

"Zátiší se židlí, hnědým džbánem a kyticí pivoněk v modrém džbánku" ..................................................  9 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signatura nenalezena, kolem roku 1930, kvalitní profesionální práce, mimořádně široký ručně 

řezaný rám francouzského typu ve starozlaté barvě, reprezentativní celek, 71 x 80,5 (89 x 99)  
    

    

15   Uprka J. - Klabusay Lambert    

"Výstava Slovácka v Uherském Hradišti r. 1915 červenec - srpen" ............................................................  9 500 Kč  
plakát - mistrovská barevná litografie, MAŘAŤANKA, signováno vlevo dole monogramem JU 14, vpravo dole litografické razítko 

"Litografie Klabusay Holešov", rámováno, zaskleno, velmi dobrý stav, 122 x 63 (138,5 x 79,5)  
    

Uprka Joža (1861-1940) 

významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v Kněždubě v rodině rolníka - malíře samouka, zemřel 

v blízké Hroznové Lhotě, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze u Pirnera, 

člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání nových 

dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 žil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíž Ilavy, řada 

výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden 

z nejdražších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

 

Klabusay Lambert (1856-1921) 

litograf a tiskař, narodil se i zemřel v Holešově, vyučil se litografem ve Vídni, po vyučení pracoval jako samostatný 

litograf u několika vídeňských firem, později se vrátil do Holešova, kde si zřídil malou tiskárnu, byl v kontaktu s řadou 

malířů, Kašparem, Uprkou, Köhlerem. Klabusay byl výraznou osobností veřejného a kulturního života Holešova 

    

    

16   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Domácí pohoda" .............................................................................................................................................................  20 000 Kč  
velká mistrovská galerijní kombinovaná technika, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století, práce malíře proslulého 

svými krajinami a kyticemi, publikováno v jedné z monografií, reprezentativní práce, 71 x 100 (85 x 114)  
    

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie 

u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 

Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 
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výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 

Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

    

    

17   Knížek Emanuel   (1889-) 

"Vítězný prapor z revoluce 5.5.1945 v Praze".......................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce z překližky, signováno EM. KNÍŽEK vpravo dole se špatně čitelným vročením 194(?), 

vzadu rukou název, věnování a znovu podpis, zpevněné kraje, nemusí být rámováno, zajímavá práce, 91,5 x 76,5  

 Výjev z květnového povstání 1945 
    

Knížek Emanuel  malíř, studoval ČVUT v Praze, u profesora Jakesche kurz figurální tvorby na UMPRUM v Praze 

a u profesorů Bukovace, Ženíška a Nechleby Akademii výtvarných umění v Praze, maloval figurální kompozice, portréty 

a zátiší, vystavoval v Praze, Paříži a Římě, zastoupen ve sbírkách Vatikánského muzea v Římě  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

18       

"Sherlock Holmes na stopě"...........................................................................................................................................  2 900 Kč  
umělecká reprodukce, první polovina minulého století, plakát k filmu společnosti 20-th CENTURY FOX, rámováno pod sklem, 

dobrý stav, sbírkový kus, 94,5 x 32 (97 x 34)  
    

    

19       

"Chicago hoří" .....................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
umělecká reprodukce, první polovina minulého století, plakát k filmu společnosti 20-th CENTURY FOX, rámováno pod sklem, 

dobrý stav, sbírkový kus, 94,5 x 32 (97 x 34)  
    

    

20       

"Sonja Henie" .......................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
umělecká reprodukce, první polovina minulého století, plakát k filmu společnosti 20-th CENTURY FOX, rámováno pod sklem, 

dobrý stav, sbírkový kus, 94,5 x 32 (97 x 34)  
    

 

    

    

 

 

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21-40 

 
    

 

21       

Sbírková sklenice .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo silnostěnné, na nízké patce ve tvaru pravidelného desetistěnu, spodní část broušena do vertikálních faset, horní část zdobena 

figurální malbou černým emailem na čirém skle, provedení ve stylu biedermeier, minulé století, výborný stav 

výška 12cm, průměr 8cm  

    

22       

Sbírková sklenice ....................................................................................................................................................................  450 Kč  
sklo silnostěnné, čiré, na nízké nožce s patkou ve tvaru pravidelného květu s šesti okvětními lístky, broušeno do šesti vertikálních 

faset, z nichž každá je zdobená hlubokým brusem, provedení ve stylu biedermeier, minulé století, výborný stav 

výška 14,5cm, průměr 9,5cm  

    

23       

Sbírková sklenice s rytým bohatě větveným monogramem nebo ornamentem .........................................  450 Kč  
sklo silnostěnné, čiré, na nízké patce, broušeno do osmi vertikálních faset včetně patky, provedení ve stylu biedermeier, minulé 

století, výborný stav, výška 12,5cm, průměr 9,5cm  

    

24       

Sbírková sklenice s řezaným stylizovaným florálním motivem v rubínové vrstvě ...................................  450 Kč  
sklo silnostěnné, čiré, na nízké patce ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu, v horní části po obvodu zdobeno přejímaným rubínovým 

sklem, celá sklenice bohatě broušená,  provedení ve stylu biedermeier, minulé století, výborný stav, výška 14cm, průměr 7,5cm  

    

25   Obermaier Ottmar   (1883-1965) 

Luxusní plastika "Hranostaj na větvi s listy" ........................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán ručně malovaný, vespod značeno zelenou značkou ROSENTHAL, vtlačeným číslem modelu 83 a vtlačeným A, shora 

na podstavě vtlačovaným jménem modeléra O. OBERMAIER, vzácně se vyskytující unikátní sbírkový kus, skvělá a ojedinělá 

nabídka, výborný stav, přibližné rozměry: výška 16cm, délka 21cm, hloubka 11cm  

OBSAH 
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Prodej plastiky se stejnými označeními je pod názvem Wiesel (Lasice) uveden v ARTPRICE. V popisu je model zařazen do let cca 

1921-1922. Ve výpravné 5-ti dílné publikaci Rosenthal Kunst- und Zierporzellan 1897-1945 vydané k výročí porcelánky od Emmy 

Niecol je publikován náčrt tohoto modelu s názvem „WIESEL“, číslo modelu Nr. B 83,  asi r. 1923  
    

Obermaier Ottmar  modelér porcelánu Rosenthal v letech 1923-1935 

    

    

26       

Čtyři zvířecí lovecké motivy - plastiky na korkových zátkách do lahví ........................................................  500 Kč  
drobné mistrovské řezby ve dřevě, u druhé a třetí zátky stav dobrý, u první poškozené ucho, u čtvrté chybí paroží a konce obou uší, 

přelom 19. a 20. století, sbírkové i funkční, rarita, poškození u obou zátek lehce restaurovatelné., Uspořádáno v souladu 

se společnou fotografií všech čtyřech zátek: 

1. zátka JELEN, výška 10cm 

2. zátka SEDÍCÍ VEVERKA SE ŠIŠKOU, výška 11,5cm 

3. zátka TOKAJÍCÍ TETŘEV, výška 11,5cm 

4. zátka KAMZÍK, výška 10,5cm  

    

27       

"Desky Desatera přikázání - torzo vazby židovské modlitební knížky" .......................................................  800 Kč  
v rámku je druhotně adjustována dřevěná destička s kostěnou ornamentální výzdobou, ústředním motivem jsou mosazné desky 

DESATERA v paprskovitém rámci z kosti, nad vším je plasticky modelovaná kostěná koruna, dále zdobeno plátky kosti, sbírkový 

artefakt, 16 x 19,5cm 

 

Přiloženo OSVĚDČENÍ K TRVALÉMU VÝVOZU PŘEDMĚTU KULTURNÍ HODNOTY vystavené Národním 

památkovým ústavem dne 31.10.2013 pod číslem 174-14-10-2013 NPÚ30  

    

28       

Plastika "Bohové" ...............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská řezba v duté kosti, místy dosahující úrovně krajky, Indonésie, přelom 20. a 21. století, unikátní práce 

výška 25cm, průměr 7cm  

    

29       

Plastika "Sedící král" ........................................................................................................................................................  3 900 Kč  
bronz, práce neznámého mistra, Afrika, patrně Benin, první polovina minulého století, asi kolem roku 1930, sbírkový a muzeální 

kus, výška 17cm  

    

30       

Unikátní zámecký louskáček na ořechy ve tvaru plastiky "Královského šaška" ..................................  7 500 Kč  
vynikající mistrovská řezba v tvrdém dřevě, ořech se vkládal do zad postavy šaška, otáčelo se spodní částí figury, vrchní část je 

maticí dřevěného šroubu, přelom 18. a 19. století, výborné do sbírek plastik i louskáčků na ořechy, výška 22cm  

    

 

31   Plewa Arthur    

Váza "Tanec" ........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
umělecky lisované sklo jade-malachitové, broušené a leštěné, po obvodu střídající se pásy žebrování se čtyřmi plastickými 

ženskými figurami, dle návrhu profesora Arthura Plewy, kolekce Ingrid, vyrobila firma CURT SCHLEVOGT, Čechy, ARTDEKO, 

kolem roku 1935, výška 25,5cm  

    

32       

Váza ...........................................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
sklo kouřové, broušené do šedesáti vertikálních faset přerušených čtyřmi horizontálními kruhy, značeno MOSER, kolem poloviny 

minulého století, velmi dobrý stav, výška 26,5cm, horní průměr 13,5cm, průměr podstavy 7,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

    

33       

Váza ...........................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
sklo vrstvené v kombinaci oranžové, červené a matované skloviny, zdobeno odleptaným a probrušovaným dekorem ženského aktu 

a stylizovaného florálního ornamentu, značeno R KRASNO - firma SALOMON REICH & COMP. v Krásně nad Bečvou, Čechy, 

do roku 1934, výška 30cm  

Českomoravské sklárny, od roku 1934, navázaly výrobním programem na předcházející období, kdy firmu vlastnila společnost 

S. Reich & Co. Značení na produktech se rozšířilo na CMS KRÁSNO 

    

34       

Váza KRASNO .....................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo vrstvené čiré, žluté a rubínové, broušené a řezané, zdobené figurálními motivy z Valašska "Pasáček ovcí se psem" a "Ovce 

a kaple na Radhošti", neznačeno, kolem roku 1925, velmi dobrý stav, krásný sbírkový i funkční kus, výška 30cm  
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35       

Nádoba na led, s víkem .....................................................................................................................................................  7 900 Kč  
tělo nádoby vybíjená měď, víko, úchytky a nožky mosaz, výrazné secesní provedení, kolem roku 1900 - 1905, výjimečná práce, 

krásná muzeální, sběratelská i funkční položka, výška 34cm, průměr 26,5cm  

    

    

36   Pelikán Julius   (1887-1969) 

Plastika "Merkur držící kolo" ......................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská práce v kameni, umístěno na černě natřeném dřevěném podstavci, signováno vpředu při dolním okraji, po obvodu kola 

vyryto 1891 - 27. XII. 1941, výška plastiky 19,5cm, délka 26cm, podstavec 4 x 27 x 10cm  
    

Pelikán Julius  sochař, medailér, restaurátor, zpracovával kámen a bronz, studium na Sochařsko-kamenické škole 

v Hořicích a na pražské akademii u Myslbeka, studijní pobyty v Paříži a Itálii, člen SVUM Hodonín, zastoupen v řadě 

galerií (Toman, Slovník Chagall) 

    

37       

Váza kulovitého tvaru ..........................................................................................................................................................  350 Kč  
keramika bohatě ručně malovaná rostlinným dekorem, unikátní práce kolem poloviny minulého století, výška 16cm  

    

38       

Sekáček na homole cukru ................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinace kovu a dřevěného topůrka, kolem roku 1880, unikátní muzeální předmět, možno použít i na led, délka 26cm  

    

39       

Stolní dřevěné hodiny „Sova“ ........................................................................................................................................  4 900 Kč  
schránka řezba ve dřevě, strojek hodinový, pravé oko ukazuje hodiny, levé oko minuty, vzadu zn. OSUHR Patent Patente Breve 

Brevetto, vyráběla fa J. Oswald pod značkou OSUHR ve Freiburgu v Německu, patent je z roku 1926., Raritní hodiny spadající 

do kategorie v zahraničí označované jako „Novelty Clocks.“ Většina zdrojů datuje model „Sova“ do roku 1929. UNIKÁT.  

Na trhu poměrně vzácné, zejména model „Sovy“ 

výška 23,5 cm  
    

Sova znázorňuje symbol moudrosti – sedí na knize – tedy zdroji znalostí. Firma OSUHR vyráběla typ hodin „otáčivé oči“ 

přibližně v letech 1927-1950. Tyto hodiny byly svého času velmi populární. Pouze rané modely (jako námi nabízený) byly ručně 

řezány ve dřevě. Později byly schrány odlévány z kovu, případně vyráběny z kompozitních materiálů. Většina produkce, zejména 

poválečné, byla vyvezena do USA, kde jsou tyto hodiny dodnes velmi žádaným artiklem.  

    

40       

Krbové hodiny v prosklené schránce tvaru stylizované katedrály ............................................................  14 500 Kč  
stroj empírový, kolem roku 1850-1860, bití půlové, ciferník bílý smalt, číslice římské, schránka z  vyřezávaného dřeva a skla, 

na rozích čtyři patroni Království českého – Sv. Jan Nepomucký, Sv. Václav, Sv. Ludmila a Sv. Vojtěch, rovněž řezba ve dřevě. 

Značeno vzadu stylizovanou signaturou JOZEF PALEČEK, práce zřejmě z období 1. světové války z válečného obalového 

materiálu - bedýnky, ve kterých se přepravoval proviant.  

Ciferník poškozený 

výška 82 cm, základna 47,5 x 32 cm  

    

 

 
    

 

    
 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41-60 

 

 

41   Václavek Hilar   (1884-1951) 

"Úhor - pohled na podzimní krajinu" .......................................................................................................................  6 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno PD, vzadu na blind rámu uveden název a jméno autora, který je na trhu velmi vzácný, 

70 x 90 (85 x 107) 
    

 Přiložen znalecký posudek Dr. Heleny Knozové  
    

Václavek Hilar  malíř krajinář, ilustrátor, narodil se i zemřel v Prostějově, žák Kalvody v Praze, mařákovec, bojoval 

v legiích, v roce 1914 byl v Karpatech zajat a žil v Rusku, do vlasti se vrátil v roce 1919, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

42   Souček Svatopluk   (1902-1986) 

"Zahrada" ..............................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský olej - tempera na kartonu, signováno LD, vzadu uvedeny informace o obraze a vročení 1956, dále razítko Svazu 

výtvarných umělců v Brně, 45,5 x 61,5 (59 x 75) 
    

OBSAH 
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Přiložen znalecký posudek Dr. Heleny Knozové  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

43   Zeithamel    

"Pohled na město" ..............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na překližce, signováno PD, datováno 1912, 51 x 57 (65,5 x 71)  

    

    

44   Kolb Alois   (1875-1942) 

"Beethoven"...........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
galerijní originální grafika, práce světově známého grafika Aloise Kolba, informace o grafice tištěny dole, výborný otisk, krásná 

sběratelská práce, rám tvaru pravidelného osmihranu, 44 x 44 (55 x 55)  
    

Kolb Alois  malíř, rytec, ilustrátor, grafik, narodil se 2.2.1875  ve Vídni, zemřel 5.4.1942 v Lipsku, studoval na akademii  

v Mnichově u Karl Rauppa, uváděn ve světových katalozích, známý a ceněný rakouský umělec 

    

    

45   Trefil Václav   (1906-1989) 

"Navážka terénu" ..................................................................................................................................................................  950 Kč  
galerijní kombinovaná technika - kresba tuší lavírovaná akvarelem, signováno PD, datováno 1967, vzadu autorský štítek, 

paspartováno, ve výřezu 26 x 45,5 (49 x 66)  
    

Trefil Václav  malíř, ilustrátor, grafik, pedagog, typograf, narozen v Henčiově u Přerova, žák Nejedlého na Akademii 

v Praze, kde později působil jako asistent profesora Nejedlého, zastoupen ve sbírkách GHMP v Praze, MG v Brně, KGVU 

ve Zlíně a jinde (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

46   Hegenbarth Josef   (1884-1962) 

"Pohled do krajiny" ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno tužkou Josef Hegenbarth vpravo dole, vlevo dole tužkou uveden v němčině název díla 

a informace o tisku, kolem roku 1915, 24 x 30 (36,5 x 51,5)  
    

Hegenbarth Josef  uváděn ve světových katalozích 

    

    

47   neurčeno    

"Scéna s koňmi" ...................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
barevná litografie, signováno LD, částečně kryto rámem, skvělá práce, 19/20.století, původní adjustace, 25 x 74 (31 x 80)  

    

    

48   Neuwirt Vladimír   (1945-) 

"Stromy v letní krajině" ..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno Neuwirt vpravo dole, datováno 1975, kvalitní práce galerijní úrovně, 40 x 40 (43,5 x 43,5)  
    

Neuwirt Vladimír  malíř, grafik, narodil se v Ostravě, absolvent akademie v Praze u Tittelbacha a Čepeláka, již během 

studií se orientoval především na krajinu, řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 1999 autorská výstava ve Výtvarném 

centru Chagall v Ostravě (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

49   Hložek Pavel   (1898-1982) 

"Bez přístřeší" ......................................................................................................................................................................  9 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1930, kvalitní práce české sociální školy, může viset vedle kterékoliv 

světově proslulé práce té doby se sociálním tématem, ručně řezaný rám, 40 x 28,5 (49,5 x 39,5)  
    

Hložek Pavel  malíř, studia ve škole Ferdinanda Engelmüllera a na akademii u profesorů Obrovského a Švabinského 

(abArt, Toman, Slovník Chagall) 

    

    

50   Kocourek František   (1900- 

"Tanec" ....................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno FR. KOCOUREK vpravo dole, vzadu štítek Díla, umělecký rám z dubového masivu, 38 x 20 (52,5 x 35)  
    

Kocourek František  studia na veřejné škole řemesel v Brně, pravidelně vystavoval na SVU ALEŠ, dále na výstavách 

ve Zlíně a Brně, celkem kolem dvaceti výstav (Slovník Chagall) 

    

    

51   Krupka Josef K.   (1879-) 

"Pierot s loutnou" ...............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na překližce, signováno PD, datováno 1925, na trhu ojedinělé, 34 x 26,5 (44 x 34,5)  
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Krupka Josef K.  malíř a sochař, narozen v Čechách, žil v New Yorku, studoval v Paříži u Bourdella, zpracovával různé 

náměty z historie Čech i USA, maloval podobizny Marka Twaina, Tolstého, Victora Huga atd., známá je jeho skica 

"Austrie" z roku 1912 znázorňující rozpadající se Rakousko-Uhersko, zastoupen v řadě muzeí USA (Toman) 

    

    

52   Hájek Oskar   (1886-) 

"Slovák z Velké nad Veličkou" .....................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo nahoře, datováno 1942, na přední straně u signatury uveden i název díla 

52 x 36 (61 x 45)  
    

Hájek Oskar  malíř, narozen v Brně, studoval na vys. uměl. prům škole v Drážďanech, přešel na Akademii v Berlíně, 

věnoval se figurální malbě a krajině (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

53   Mikeska Riko (Emerich)   (1903-) 

"Zátiší s malířem, modelkou a psem" .....................................................................................................................  89 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole MIKESKA, nedatováno, mohutný luxusní rám francouzského typu, barva 

rámu šedo-zlatá, reprezentativní celek, 68,5 x 85,5 (87 x 103)  
    

Výborná práce malíře, který studoval v zahraničí a působil v Paříži. Jenom rám by dnes u renomovaného rámaře stál okolo  

15 000 Kč. Skvělá nabídka 
    

Mikeska Riko (Emerich)  Malíř figuralista, krajinář, maloval také pražská zátiší, narodil se  Ostravě - Vítkovicích, 

studoval ve Vídni, v Berlíně u Emila Orlika a v Paříži, delší dobu tvořil a vystavoval v Paříži, od roku 1933 působil 

v Praze, byl členem Moravskoslezského sdružení Ostrava a také Sdružení německých výtvarných umělců 

v Československu (Vereinigung deutscher bildender Künstler in der Tschechoslovakei,) zastoupen v Galerii výtvarného 

umění v Ostravě (Toman, abArt, Lexicon of the CVA) 

    

54       

"Houslista před statkem" ................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská sbírková mědirytina dle obrazu Adriana van Ostade, namaloval Swebac, vyryl Alexis Chataigner & Edme Bovinet, 

druhá polovina 19. století, tisková plocha 26,5 x 24,5 (57 x 40,5)  

    

    

55   Boydel John   (1719-1804) 

"Povoz v krajině" ................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
velká sbírková mědirytina dle obrazu Petra Pavla Rubense, překreslil John Boydell a vyryl John Bronne, přelom 18. a 19. století, 

paspartováno, tisková plocha 42 x 56,5 (58 x 74)  

    

    

56   Balcar Antonín   (1900-) 

"Strom v krajině" ..................................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovský olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno LD, kolem poloviny minulého století, výborný ručně řezaný rám, 

zaskleno, 23 x 33 (33 x 42)  
    

Balcar Antonín  malíř, narozen ve Vídni, žák pražské akademie u Loukoty a Nejedlého, vystavoval na členských 

výstavách J.U.V. v Praze a výstavách pořádaných kulturní radou v Praze a ve Zlínském saloně (Toman) 

    

    

57   Krasický Marcel   (1898-1968) 

"Z orientálního trhu" ........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno PD, první polovina minulého století, krásný široký velmi zdobný reprezentativní 

rám, 30,5 x 40 (47,5 x 57,5)  
    

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) 

    

    

58   Štáfl Otakar   (1884-1945) 

"Polsko - Rybie pleso a Morské oko".........................................................................................................................  2 500 Kč  
galerijní olej - tempera na kartonu, signováno PD, datováno 1923, vzadu razítko: První Libeňská továrna zlatolištů a rámů, Praha - 

Libeň Královská tř. 453, výborný umělecký rám, 76,5 x 56 (85 x 64)  
    

Štáfl Otakar  malíř a grafik, narozen v Havlíčkově Brodě, zahynul při náletu na Prahu, žák krajinářské školy Ferd. 

Engelmüllera a umělecké průmyslové školy v Praze, upozornil na sebe svými perokresbami krajinářských motivů ve Zlaté 

Praze, řada výstav (Toman) 

    

    

59   Rossi G.    

"Krásná mladá žena z Neapoli" ...................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na lipové desce, signováno LD, nedatováno, velmi příjemná kvalitní práce, 30 x 20 (33 x 23)  
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60   Ženíšek František   (1849-1916) 

"Poslední rozloučení" ........................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tužkou na papíře, signováno F. Ženíšek špatně čitelně při pravém dolním okraji, datace patrně 1880, 

paspartováno, drobná poškození papíru, oválný výřez 22 x 29 (50,5 x 61)  

 Pochází ze sbírky brněnského skladatele a režiséra ČT Gustava Křivinka 
    

Ženíšek František  malíř, profesor na akademii umění v Praze, člen výtvarné generace Národního divadla, studia 

na akademiích v Praze a ve Vídni u Trenkwalda a Sweertsee, jeden z jeho prvních učitelů byl Karel Javůrek, pracovní 

pobyty ve Vídni, Paříži, Belgii, Itálii, v roce 1872 sdílel ateliér s Brožíkem a polským autorem Kowalskim, v roce 1877 

s Chittussim, do historie Národního divadla se zapsal velkými nástěnnými dekoracemi komponovanými ve foyeru, 

proslavil se také malbou ženy a portrétní malbou, velké zastoupení v Národní galerii, český elitní malíř 19. století (Toman) 

    

    

 

    

 

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61-80 

 
 

 

 61       

Plastika "Sedící muž v historickém oblečení" ........................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, ručně malovaný a zdobený zlacením, značeno modrou tištěnou značkou VOLKSTEDT MÜLLER & CO, 

první polovina minulého století, drobné oklepy, výška 17cm  

 Párová k položce 62 

    

62       

Plastika "Sedící žena v historickém oblečení" .......................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, ručně malovaný a zdobený bohatým zlacením, značeno modrou tištěnou značkou VOLKSTEDT MÜLLER 

& CO, první polovina minulého století, drobné oklepy, výška 17,5cm  

 Párová k položce 61 

    

63       

Plastika "Sedící žena v bohatých krajkových šatech zdobených květy"" ................................................  3 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, ručně malovaný, značeno modrou tištěnou značkou VOLKSTEDT MÜLLER & CO, první polovina 

minulého století, drobné oklepy, výška 11cm, šířka 18cm  

    

64       

Váza ..............................................................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevnými tisky ptáků a květin a při okrajích zlatou linkou, značeno zelenou tištěnou speciální 

značkou NOVÁ ROLE, kolem poloviny minulého století, výška 20cm  

    

65       

Dóza s víkem .............................................................................................................................................................................  450 Kč  
sklo čiré, přejímané rubínovým, válcovité tělo zdobeno v rubínových pásech rytým a pískovaným květinovým ornamentem, Čechy, 

první polovina minulého století, výška 14cm  

    

66       

Likérová souprava ..............................................................................................................................................................  1 100 Kč  
sklo čiré, zdobené soustřednými zlatými kruhy, v jejichž středu jsou bílo - černé terčíky, Čechy, padesátá - šedesátá léta minulého 

století, v sestavě: karafa a šest odlivek, výška karafy 26cm, odlivek 6cm  

    

67       

Likérová souprava šestiosobní ......................................................................................................................................  1 100 Kč  
sklo čiré, po obvodu zdobené zlatou vlnovkou, doplněnou po obou stranách pásy z hustě malovaných svislých žlutých linek, Čechy, 

šedesátá léta minulého století, v sestavě: karafa a šest odlivek, výška karafy 28,5cm, odlivek 5cm  

    

68       

Likérová souprava hraněná............................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo modré, čtyřboké, se zkosenými zbroušenými hranami, zátka shora ve tvaru obdélníku, druhá třetina minulého století 

v sestavě: karafa a šest odlivek, výška karafy 18cm, šířka 13cm, hloubka 7cm, výška odlivek 6cm  

    

69       

Lampička stolní s prohnutým stojánkem .................................................................................................................  2 500 Kč  
celomosazná, včetně stínidla, osvětlovací část uchycena ke stojánku v kloubu, první polovina minulého století, nutná revize 

elektroinstalace, výška 32,5cm, průměr podstavce 11,5cm  

OBSAH 
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70   Paleček Ladislav   (1933-) 

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo hutní, čiré, zdobené zafoukávanými bublinkami, sklárna Škrdlovice, druhá polovina minulého století, výška 32,5cm  
    

Paleček Ladislav  sklářský výtvarník, člen ČFVU (abArt) 

    

71       

Váza ..............................................................................................................................................................................................  550 Kč  
sklo hutní, čiré, protažené do výšky, vnitřek tvaru kapky, při horním okraji tónováno modrými a  zelenými odstíny, dolní část 

tónovaná odstínem jantarovým, Čechy, sedmdesátá léta minulého století, výška 26cm  

    

    

72   Klogner    

Plastika "Madona" .............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
bronz, signováno vespod, zajímavá práce moderního sochařství, kolem poloviny minulého století, základna 11 x 10, výška 15cm  

 

    

73   Chochole Ladislav   (1931-) 

Plastika "Milenci" ..............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský komorní bronz, signum nenalezeno, získáno přímo z rodiny mistra, galerijní práce, výška 8 cm, délka 19 cm  
    

Chochole Ladislav  sochař, narozen v Košicích, žák profesora J. Kavana, autor vítězného projektu na úpravu areálu 

v Terezíně, zastoupen v řadě sbírek, včetně Národní galerie Praha (Slovník Chagall) 

    

    

74   Richartz Hans Jürgen    

Mísa ..............................................................................................................................................................................................  750 Kč  
sklo mléčné, zdobené barevnými skvrnami, značeno RICHARTZ ART COLLECTION, Německo, druhá polovina minulého století, 

výška 7,5 cm, průměr 26 cm  

 Mísa ze sklárny Mathildenhütte, sklárnu vlastní německý umělec a sklářský výtvarník  Hans-Jürgen Richartz 

    

    

75   Tichý Vladimír   (1926-) 

Dvoj vázička nástěnná - tvar srdce .............................................................................................................................  1 700 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený jemným světle šedým svislým dekorem, vzadu rukou Voloďa Tichý 1959, neznačeno, pro 

ROYAL DUX navrhl v padesátých letech Vladimír Tichý, výroba v šedesátých letech, na trhu se prakticky nevyskytuje 

výška 24cm  

    

76       

Těžítko ve tvaru pravidelného pětiúhelníka...............................................................................................................  250 Kč  
sklo čiré, zdobené barevným motivem dětí a kuřátka klubajícího se z vajíčka, sedmdesátá léta minulého století, drobné oklepy, 

délka stran cca 6,7cm, hloubka těžítka 4,2cm  

    

77       

Dóza ...........................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
sklo čiré, nepravidelně fasetované, po obvodu zdobené bílo - černou emailovou malbou květů, Čechy, druhá čtvrtina minulého 

století, výška 12cm  

 Stejný dekor jako u položky 78 

    

78       

Flakonek .....................................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, nepravidelně fasetované, po obvodu zdobené bílo - černou emailovou malbou květů, Čechy, druhá čtvrtina minulého 

století, výška 13cm  

 Stejný dekor jako u položky 77 

    

79       

Plastika "Chlapec s kozlíkem" ......................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán barevně glazovaný, ručně domalovávaný, značeno tištěnou modrou značkou pod polevou, neznámý původ, druhá polovina 

minulého století, výška 17,5cm, délka 16cm  

    

80       

Plastika "Zahradnice s hrozny" ...................................................................................................................................  6 900 Kč  
porcelán ručně barevně malovaný, na podstavci zdobený bohatým zlacením, značeno červeně říšským jablkem a KPM, vpravo 

modře žezlem, ručně psanými čísly 140/227 a písmenem P, Německo, druhá polovina 19. století, výška 22cm  
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 81-100 

 
    

81   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Krajina s duhou" ..............................................................................................................................................................  2 700 Kč  
reprodukovaná grafika, signováno tužkou M. ŠVABINSKÝ dole uprostřed, v desce v levém dolním rohu signováno a datováno 

1941, tisk provedla firma Neubert a synové, na trhu se vyskytuje sporadicky, 43 x 51 (62,5 x 69)  
    

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) 

    

    

82   Kojan Jan   (1886-1951) 

"Muž v klobouku" ..............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
malba tuší, signováno KOJAN, čtyřicátá léta minulého století, paspartováno, 48 x 34 (71 x 55)  
    

Kojan Jan  malíř, sochař, studia na keramické škole v Bechyni, UMPRUM v Praze u profesora Maška, dále pražská 

akademie u Dítěte, Hofbauera, Hynaise, v sochařském ateliéru Šalouna a Wurzla, školu ukončil v ateliéru Krattnera, řada 

výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

83   Pešicová Jaroslava   (1935-) 

"Sen o modré růži" .............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
barevná grafika, signováno PD, datováno 1976, číslováno 48/60, 80 x 50 (99 x 72,5)  
    

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) 

    

    

84   monogramista    

"Sedící šlechtična" ..............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plechu, signováno monogramem MP vpravo nahoře, dále uvedeny špatně čitelné číslice, první polovina 19. století, velmi 

zajímavá práce galerijní úrovně, nová adjustace, 14 x 11,5 (15,5 x 13)  

    

    

85   Kulhánek Oldřich   (1940-) 

"Z Rudolfínského cyklu" ..............................................................................................................................................  15 000 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný lept, signováno tužkou PD, datováno 1989, dole uprostřed uveden název díla, LD číslováno 

78/100, paspartováno, rámováno, ve výřezu 86 x 55 (108 x 76)  
    

Kulhánek Oldřich  vynikající kreslíř a malíř, autor všech našich papírových bankovek, studium SOŠV Praha u prof. 

Tondla, VŠUP Praha u prof. Svolinského, jeho práce jsou v galeriích po celém světě, obšírný výčet výstav doma 

i v zahraničí, jmenujme např. Brno, České Budějovice, Cheb, Jihlava, Most, Olomouc, Opava, Orlová, Praha, ze zahraničí 

Belgie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Norsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA. Kulhánek byl 

politicky vězněn, v sedmdesátých letech byl jeho cyklus tužkových kreseb vyvezen a stal se majetkem světové galerie 

CENTRE GEORGES POMPIDOU v Paříži. Autor zastoupen ve velkém počtu světových galerií, cca padesát výstav 

po celém světě, více než deset ocenění a vyznamenání (Slovník Chagall) 

    

    

86   Peca Jiří   (1952-) 

"Sedící dívka" .......................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo nahoře, datováno 1982, 80 x 65 (84 x 70)  
    

Peca Jiří  malíř, narozen v Sirákovicích u Čáslavi, studoval u profesora F. Jiroudka na AVU v Praze, věnuje se abstraktní 

expresivně laděné malířské tvorbě, samostatnou část jeho díla představuje portrétní tvorba (cyklus postav českých básníků 

a spisovatelů z podnětu Českého literárního fondu) (Slovník Chagall) 

    

    

87   Kalvoda Alois   (1875-1934) 

"Hrad" .....................................................................................................................................................................................  3 300 Kč  
dřevoryt, nesignováno, vzadu pozůstalostní razítko, přelom 19. a 20. století, paspartováno, ve výřezu 36 x 35,5 (55 x 52,5)  
    

Kalvoda Alois  malíř a grafik v Praze, čelný Mařákovec, od roku 1908 redaktor časopisu Dílo, studia na pražské akademii 

OBSAH 
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u Mařáka, dále v Paříži a Mnichově, posléze sám pedagog, výstavy po celém světě, zastoupen v Národní galerii v Praze 

a dalších, uváděn ve světových prodejních katalozích, maloval prosté motivy českého a moravského kraje (Toman) 

    

    

88   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Rybář s kaprem"...............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
kombinovaná technika - mistrovská tempera s akvarelem, signováno, datováno 1962, vzadu štítek autora a razítko umělecké 

komise PRAHA, práce žáka Blažíčka, zaskleno, ve výřezu 33 x 43 (47 x 57,5)  
    

Chramosta Cyril  malíř, grafik, narozen v Husinci u Prachatic, studoval UMPRUM V Praze a soukromě u Oldřicha 

Blažíčka, podnikal časté studijní cesty, věnoval se krajinářství, ilustroval Domácí herbář léčivých rostlin, účastnil se 

Zlínských salónů, samostatná výstava v Bruselu, národní umělec, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších galeriích, 

řada výstav u nás i ve světě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

89   Hegenbart    

"Parní lokomotiva v zimě"..............................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, signováno PD, kvalitní sbírkový obraz pro sběratele a fanouška železnic, 30,5 x 47 (45 x 55,5)  

    

    

90   Filla Emil   (1882-1953) 

"Zápas muže s býkem" ..................................................................................................................................................  19 500 Kč  
velký mistrovský galerijní grafický list, signováno v desce i tužkou, datováno 37, číslováno 62/306, papír značen slepotiskem SVU 

Mánes, velká reprezentativní práce, původní adjustace, kvalitní sbírkový kus, ve výřezu 43 x 33 (64 x 53)  
    

Filla Emil  malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik, studoval obchodní školu, pak AVU v Praze u profesora Thieleho 

a Bukovace, člen Osmy, jejíž vznik vyvolal, člen SVU Mánes a Skupiny výtvarných umělců, kde byl také iniciátorem 

jejího vzniku, od roku 1945 profesor pro monumentální malbu na VŠUP v Praze, velké množství výstav doma 

i v zahraničí, zastoupen v mnoha galeriích, včetně Národní galerie v Praze, vynikající, světově proslulý český malíř - 

kubista, v posledních letech dosáhl řady rekordních cen, zejména v kubistických obrazech (Slovník Chagall) 

    

    

91   Chudomel Jaroslav   (1929-) 

"Praha I" ...................................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská kresba barevným pastelem, signováno, datováno 1972, vzadu autorský štítek s razítkem Českého fondu výtvarných 

umělců, ve výřezu 41,5 x 30,5 (65,5 x 53)  
    

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

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

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

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

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

    

    

92   Muttich Kamil Vladislav   (1873-1924) 

"Princ" .....................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská lavírovaná kresba tuší, signováno C.V.Mch, dole tužkou: II O třech zakletých knížatech, str. 169, dále Němcová IV 233 

a další špatně čitelné texty, krásná ilustrace z pohádek Boženy Němcové, kolem roku 1900, z kolekce nakladatelství Kober Praha, 

30 x 23 (61,5 x 51)  
    

Muttich Kamil Vladislav  malíř a ilustrátor, pražská akademie u Pirnera, zastoupen v řadě galerií, velké množství 

ilustrací v domácích i zahraničních časopisech a knihách, řada publikací ve Zlaté Praze, hlavy jeho dívek byly často 

reprodukovány na pohlednicích, jeden z největších českých ilustrátorů z přelomu devatenáctého a dvacátého století 

(Toman) 

    

    

93   neurčeno    

"Dva muži v kápi a datace 1311" .................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - akvarel, pastel, tuš, signováno špatně čitelně, kolem roku 1920, skvělá profesionální práce, 

patrně jde o návrh na vitráž, v rámu zaskleno, 50 x 50 (55 x 55)  

    

    

94   Thiele Arthur   (1860-1936) 

"Galantní scéna s dámou v odvážném koupacím úboru" .................................................................................  2 900 Kč  
kvaš, tempera na papíře, signováno vpravo dole, počátek minulého století, paspartováno, ve výřezu 24 x 16 (44 x 34)  

    

    

95   Kulhánek Oldřich   (1940-) 

"Albrecht z Valdštejna" ...................................................................................................................................................  2 000 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno 1984, v desce uvedeno jméno portrétovaného: Albrecht von Wallenstein, dále že se jedná o EX 

LIBRIS S. SCHMIDT, paspartováno, ve výřezu 17 x 11,5 (36,5 x 29)  
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Kulhánek Oldřich  vynikající kreslíř a malíř, autor všech našich papírových bankovek, studium SOŠV Praha u prof. 

Tondla, VŠUP Praha u prof. Svolinského, jeho práce jsou v galeriích po celém světě, obšírný výčet výstav doma 

i v zahraničí, jmenujme např. Brno, České Budějovice, Cheb, Jihlava, Most, Olomouc, Opava, Orlová, Praha, ze zahraničí 

Belgie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Norsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA. Kulhánek byl 

politicky vězněn, v sedmdesátých letech byl jeho cyklus tužkových kreseb vyvezen a stal se majetkem světové galerie 

CENTRE GEORGES POMPIDOU v Paříži. Autor zastoupen ve velkém počtu světových galerií, cca padesát výstav 

po celém světě, více než deset ocenění a vyznamenání (Slovník Chagall) 

    

    

96   Kulhánek Oldřich   (1940-) 

"S. Dalí - PF 1999" .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
litografie, signováno tužkou UD, datováno 98, paspartováno, ve výřezu 18 x 8,5 (37,5 x 26)  

    

    

97   Najmr Jan Maria   (1920-2003) 

"Čtení dopisu" ...................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, sedmdesátá léta minulého století, nerámováno, velká reprezentativní práce 

významného brněnského výtvarníka, 125 x 110  

 Pochází přímo z rodiny autora 
    

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

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

    

    

98   Najmr Jan Maria   (1920-2003) 

"Chodci" ..............................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno LD, vzadu uveden název obrazu a datace 1975, dále štítek Díla, velká 

reprezentativní práce významného brněnského výtvarníka, 120 x 90 (131,5 x 100)  

 Pochází přímo z rodiny autora 

    

    

99   Najmr Jan Maria   (1920-2003) 

"Námět z Chorvatska" ..................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1975, nerámováno, velká reprezentativní práce významného 

brněnského výtvarníka, 110 x 125  

 Pochází přímo z rodiny autora, rodinní příslušníci stanovili námět obrazu 

    

    

100   Najmr Jan Maria   (1920-2003) 

"Nemocný - Vzpomínka na rok 1944" ....................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1948, vzadu na plátně informace o obraze a štítek Díla, velká 

reprezentativní práce významného brněnského výtvarníka, 97 x 144 (119,5 x 157,5)  

 Pochází přímo z rodiny autora 

    

    

 

 
    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 10 1-120 

 
    

101       

Plastika "Mladý myslivec"..............................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný, neznačeno, Čechy (Praha) kolem roku 1850, sloužil jako stojánek na kuřácké potřeby - cigára, 

doutníky, zápalky, dobrý stav, muzeální a sbírková položka, výška 19 cm  

 Párová položka k následující 

    

102       

Plastika "Mladá selka u kašny" ...................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný, neznačeno, Čechy (Praha) kolem roku 1850, sloužil jako stojánek na kuřácké potřeby - cigára, 

doutníky, zápalky, dobrý stav, muzeální a sbírková položka, výška 17 cm  

 Párová položka k předcházející 

    

103       

Plastika "Děvčátko s hrozny vína v náruči" ...........................................................................................................  2 500 Kč  
keramika glazovaná, značeno monogramem, vespod vyryté číslo 923, typ POWOLNY, dvacátá léta 20. století, styl ARTDEKO, 

výška 22 cm  

OBSAH 
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104       

Plastika "Harmonikář" ....................................................................................................................................................  1 700 Kč  
bílý porcelán, glazovaný, značeno zeleně PIRKENHAMMER CZECHOSLOVAKIA, polovina minulého století, výška 21,5 cm  

    

105       

Plastika "Dívka - figura složená ze dvou částí" ....................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán, značeno vtlačeně korunou a písmeny GW, fa GOEBEL, OESLAU bei COBURG (Bavorsko), značka je na trupu, na 

spodní části jsou vtlačená písmena a číslo Sp 659, ARTDEKO, kolem roku 1925, pro účely prodeje jsou obě části k sobě přivázány, 

výška 17,5 cm  
    

Používalo se k různým účelům. Horní část se používala například jako čajová panenka se širokou textilní krinolínou, kterou se 

konvice s čajem zakrývala, aby čaj chladnul pomalu. Při slavnostních příležitostech se panenka umístila na vrchol vysokého do rtu 

tvarovaného do krinolíny, tělíčko a sukně se zdobily např. stříkaným máslovým krémem. Jinak se panenka oblékala do různých 

šatů, nohy koukaly ze sukní, tělo bylo připevněno k horní části oblečení. RARITA 
 

    

106   Uchytilová - Kučová Marie   (1924-1989) 

Těžítko - "Dvojice spících koček" ...................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovský bronz na travertinovém podstavci nepravidelného tvaru, nesignováno, na spodní straně podstavce papírový štítek se 

jménem autorky, druhá polovina minulého století, výška plastiky 2,5cm, délka 12cm, výška podstavce 2cm, délka 14,5cm  
    

Marie Uchytilová je mimo jiné autorkou jednokorunové československé mince, která byla v oběhu v letech 1957 -1993, ale 

především je autorkou světoznámého Sousoší zavražděných lidických dětí 
    

Uchytilová - Kučová Marie  sochařka, medailérka, narozena v Kralovicích, zemřela v Praze, studovala u profesora 

O. Španiela v Praze, časté téma jejích prací představují děti a portrét, mimo jiné spolupracovala na pamětních medailích 

s numismatickou společností, zastoupena ve sbírkách NG v Praze NM v Praze a v řadě dalších (Slovník Chagall) 

    

107       

Dózička kulovitého tvaru ....................................................................................................................................................  690 Kč  
francouzská slonovina, značeno tištěnou značkou FRENCH IVORY, známá a velmi úspěšná imitace pravé slonoviny, první 

polovina minulého století, výška 8cm, průměr 13cm  
    

FRENCH IVORY – neboli francouzská slonovina, jedná se o označení materiálu, který napodobuje drahou slonovinu. Věkem 

tmavne. Začala se vyrábět kolem roku 1860 a byla používaná až do poloviny 20-tého století. Výhodou této „francouzské 

slonoviny“ kromě nižší ceny a jednodušší dostupnosti byla především její snadná tvarovatelnost a lehkost. Největší nevýhodou 

byla snadná hořlavost a také to, že parfémy a oleje na ní lehce zanechají stopy. V dnešní době má své sběratele a především 

předměty, které se zachovaly v dobrém stavu, dosahují relativně vysokých cen 

    

108       

Souprava dezertní sestávající z jednoho většího a šesti menších tácků ......................................................  1 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, všechny tácky obdélníkového tvaru, zdobeno zlatou linkou lemující okraj a tištěným modro - žluto - černo 

- šedým stylizovaným rostlinným dekorem zvonečků, značeno tištěnou značkou, Čechy, dvacátá - třicátá léta 20. století 

tác 37 x 15cm, malé tácky 16 x 11cm  

    

 

109   Dominik    

Plastika "Vesnická pranice" ..........................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský nástěnný dřevěný reliéf, vpravo dole signováno DOMINIK, datováno 83, 37 x 44,5 x 3cm  

    

110       

Rámeček na fotografie, stolní,  

po obvodu zdobeno plastickým reliéfem girland, mašliček a rostlinného ornamentu .........................  1 300 Kč  
stříbro, značeno RC (výrobce,) značkou puncovního úřadu Sheffield, dodatkovou značkou lva pro ryzost stříbra 925/1000 a znakem 

"y" pro označení roku puncování, Velká Británie, druhá polovina minulého století 

ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 390,00g btto, 24,5 x 17cm  

    

111       

Svícny párové ...........................................................................................................................................................................  500 Kč  
obecný kov, první polovina minulého století, výška 24cm  

 

    

112   Šerák Václav   (1931-) 

Souprava dekorativní - váza, miska, dóza a odkládací miska .........................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený zlacením a plastickými linkami v odstínech šedé, modré a hnědé barvy, značeno ROYAL DUX, 

hand painted, made in Czechoslovakia, ateliérová práce, signováno V. ŠERÁK, druhá polovina minulého století 

výška vázy 24cm, misky 10cm, odkládací misky 6cm, dózy 10cm, její průměr 19cm  
    

Šerák Václav  sochař, keramik, narozen v Čakovicích u Prahy, studoval na Státní odborné škole keramické v Praze 

a u profesora O. Eckerta na VŠUP tamtéž, byl mj. designerem  porcelánu podniku Karlovarský porcelán v Lesově, později 

pracoval  pro ÚBOK v Praze, zabývá se vývojem užitého a dekorativního porcelánu, zastoupen ve sbírkách řady galerií 

doma i v zahraničí, řada výstav (Slovník Chagall) 
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113       

Mísa ..............................................................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bíle a fialově glazovaný, značeno tištěnou značkou CORNELIA LOUČKY CARLSBAD Czechoslovakia, druhá polovina 

minulého století, výška 4,5cm, průměr 22,5cm  

    

 

114   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Souprava mocca ELKA ....................................................................................................................................................  4 000 Kč  
porcelán bíle a černě glazovaný, zdobený zlatou linkou stylizované labutě, značeno BŘEZOVÁ, návrh Jaroslava Ježka z roku 1957,    

    

v sestavě: konvice s víčkem, mléčenka, otevřená cukřenka - miska a šest šálků s podšálky, celkem 9 kusů  

výška konvice 23cm, mléčenky 10,5cm, cukřenky 6cm, šálků 6cm, průměr podšálků 11,5cm  
    

Souprava Elka byla vystavována na Mezinárodní výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde získala cenu GRAND PRIX. V této sestavě 

ojedinělá a skvělá nabídka 
    

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) 

    

115       

Vázička ........................................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bílo - černě glazovaný, v bílé části zdobený motivem trojúhelníků, značeno ROYAL DUX, konec padesátých let minulého 

století, výška 20cm  

    

116   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Miska, popelník a dóza ze soupravy Ryby ..................................................................................................................  900 Kč  
porcelán zdobený rybím motivem - negativní reliéf, popelník v barvě bílé a světle růžové, miska v barvě bílé a žluté, dóza v barvě 

bílé a fialové, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX, počátek šedesátých let minulého století 

výška popelníku 3cm, misky 3cm, dózy 6cm  

 Souprava RYBY byla vystavena na výstavě Bruselský sen 

    

    

117   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Plastika "Volavky - Ptačí milenci" .................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, značeno modrou tištěnou značkou ROYAL DUX a vtlačeným modelovým číslem 684, konec padesátých 

let minulého století, výška 38cm  

 Model byl součástí kolekce na XII Trienále v Miláně v roce 1960 

    

    

118   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Plastika "Labuť" ....................................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán bíle glazovaný, značeno ROYAL DUX a tištěnou značkou R pro reedici, dle návrhu Jaroslava Ježka, výška 19cm  

    

    

119   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Plastika "Páv" .........................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, značeno ROYAL DUX, konec padesátých let minulého století, výška 19cm, délka 22cm  

    

    

120   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Plastika "Ležící kotě" ...........................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán černo - bíle glazovaný, značeno zelenou tištěnou značkou vývojového závodu LESOV u Karlových Varů, tuto známou 

drobnou plastiku navrhl Ježek v roce 1957 jako teprve svou druhou sériově vyráběnou porcelánovou skulpturu 

výška 17cm, délka 18,5cm  

    

    

 

    

 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 121-140 

 
    

121   Doleželová Miloslava   (1922-1993) 

"Klečící dvojice" ..................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, nesignováno, druhá polovina minulého století, 34 x 22 (39,5 x 28)  
    

OBSAH 



 
KATALOG 86. AUKCE – BRNO – 18. 5. 2014 

 

 

 

_ 23 _    

Doleželová Miloslava  mimořádně skvělá kreslířka, manželka výtvarníka Jiřího Mareše, narozena v Prostějově, zemřela 

v Telči, studovala na pražské akademii u Pukla, členka Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, kromě výstav u nás 

vystavovala např. 1967 - Miami USA, 1968 - Chicago USA, 1977 - Mexico City. Ona i její manžel byli zastoupeni 

v soukromé sbírce Radovana Lukavského. Naše společnost měla tu čest nabízet obrazy z jmenované sbírky na našich 

aukcích (Lexicon of the CVA, webové stránky o Míle Doleželové http://oliva.webzdarma.cz/mila/mila.htm, registr sbírek 

výtvarného umění http://www.mzm.cz/promus11) 

    

    

122   neurčeno    

"Portrét muže s knírkem" ...............................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, vzadu na plátně rukou uvedeno: Emil Lorenzi Mai 1918, M.F. Lejček říjen 1922, první polovina 

minulého století, krakeláž, 44 x 32 (52 x 40,5)  

 Párová k položce č. 123 
    

    

123   neurčeno    

"Portrét ženy v bílé halence" .........................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně, vlevo dole značeno kryptogramem EL, vzadu na plátně rukou uvedeno: Emil Lorenzi Mai 1918, krakeláž, 

restaurováno, první polovina minulého století, 44 x 32 (52 x 40,5)  

 Párová k položce č. 122 
    

    

124   Hála Antonín   (1895-1952) 

"Rybáři v bárce u břehu" ...............................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na kartonu, signováno PD, první polovina minulého století, 39 x 29,5 (50,5 x 41,5)  
    

Hála Antonín  malíř, grafik v Polance ve Slezsku, poté v Brně Žabovřeskách, narozen v Karlově u Kutné Hory, studia 

na pražské akademii u Švabinského, věnoval se především užité grafice, ex libris, plakátům, ilustroval knihy a kreslil 

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

125   Klabusay Lambert   (1856-1921) 

Plakát ke kostýmnímu plesu Typografické besedy Veleslavín ........................................................................  3 500 Kč  
barevný tisk na ručním papíře, ples se konal 31. ledna 1892 ve velké dvoraně Besedního domu v Brně, značeno Klabusay Holešov,  

sběratelský UNIKÁT, 37 x 27 (55,5 x 45,5)  
    

Klabusay Lambert  litograf a tiskař, narodil se i zemřel v Holešově, vyučil se litografem ve Vídni, po vyučení pracoval 

jako samostatný litograf u několika vídeňských firem, později se vrátil do Holešova, kde si zřídil malou tiskárnu, byl 

v kontaktu s řadou malířů, Kašparem, Uprkou, Köhlerem, Klabusay byl výraznou osobností veřejného a kulturního života 

Holešova 

    

    

126   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Rozkvetlý ovocný sad v Hranicích" .........................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno LD, kolem poloviny minulého století, 35 x 60 (50 x 74)  
    

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) 

    

    

127   Šimák Lev   (1896-1989) 

"Modrý motýl v lese" ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kresba tuší a akvarelem, signováno monogramem, datováno 1944, nerámováno, pouze 

v paspartě, ve výřezu 27,5 x 42  
    

Šimák Lev  malíř a grafik v Praze, studium na pražské akademii u Pirnera, Brömseho a THIELEHO, studijní cesty 

po Německu a Francii, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, dlouhý výčet výstav, výstavy na zlínských salonech, 

významný moderní malíř 20. století, široké zastoupení v Národní galerii Praha a dalších, národní umělec  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

128   Marvánek Otakar   (1884-1921) 

"Ležící ženský akt" .............................................................................................................................................................  5 500 Kč  
štětcová kresba tuší, signováno O. MARVÁNEK, vynikající práce galerijní úrovně, 24 x 36 (58 x 68)  
    

Marvánek Otakar  studia na pražské akademii u Schwaigra, pobýval v Itálii a Mnichově, člen Tvrdošíjných, mimořádný 

zjev našeho moderního malířství, jeho práce již od roku 1905 jsou na tehdejší dobu mimořádně moderní, svou tvorbou 

předběhl o několik let Špálu a další českou avantgardu, bohužel zemřel velmi mladý, jeho práce jsou na trhu vždy 

unikátem (dlouhý text v Tomanovi) 
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129   Jenewein Felix   (1857-1905) 

"Bída".......................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
litografický tisk "Z cyklu Mor", vlevo dole v desce signováno F. JENEWEIN a datováno 1900, vydal Kočí Praha, rámováno, 

zaskleno, 60 x 44,5 (70,5 x 54)  
    

Jenewein Felix  malíř generace Národního divadla, žák pražské akademie u Sweertse a vídeňské akademie u Trenkwalda, 

malíř náboženských a historických obrazů, od roku 1902 profesor na vysoké škole technické v Brně, v Tomanovi více než 

dva celostránkové sloupce o tomto vynikajícím českém a evropském malíři  
    

Doplněno z webových stránek galerie v Kutné Hoře: 

V roce 1941 paní Marie Jeneweinová, vdova po Jeneweinovi, odkázala Jeneweinovu uměleckou pozůstalost městu Kutná 

Horae. Jí vděčí Kutná Hora za to, že se vedle Národní galerie v Praze stala vlastníkem velice kvalitního souboru téměř 200 

Jeneweinových prací obsahujícího rané kresby, ale i studie, včetně některých definitiv z vrcholného období autorovy 

tvorby, tj. kolem roku 1900. Patří mezi ně například studie k Dopoledni Velkého pátku (1894), část cyklu Jidáš Iškariotský 

(1897), a část cyklu Mor (1900), studie ke Stěhování Židů (1904), kresby pro nástěnné malby v kostele U sv. rodiny 

ve Vídni-Ottakringu a mnoho dalších. Hlavní a nejvýznamnější částí uměleckých sbírek města je právě Jeneweinova 

sbírka, jež svým charakterem představuje z umělecko-historického pohledu velmi cenný soubor. Z hlediska početnosti 

předčí dokonce i reprezentativní celek Jeneweinových prací Národní galerie v Praze. 

    

    

130   Pirner Maxmilian   (1854-1924) 

"Svatá Veronika" ...........................................................................................................................................................  120 000 Kč  
mistrovský mystický galerijní olej na plátně, PD signováno monogramem MP, nedatováno, vzadu razítko Národní galerie Praha, 

jedinečná práce slavného malíře, člena výtvarné generace Národního divadla, skvělá mimořádně působivá práce, ve skvělém 

uměleckém intarzovaném rámu, obraz byl v roce 1992 velmi citlivě a odborně restaurován 

68,5 x 55,5 (86 x 73) 

 

V jednání o VYHLÁŠENÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU ČR, zakoupit může pouze občan České republiky trvale žijící 

na území ČR  

    

Jedná se o podobiznu svaté Veroniky Giuliani, kapucínské světice zemřelé 1727, na jejímž těle se při rozjímání o životě Krista  

na Velký pátek roku 1667 objevila stigmata 
    

Pirner Maxmilian  malíř, narozen v Sušici, zemřel v Praze,  studoval na Akademii v Praze a ve Vídni, člen výtvarné 

generace Národního divadla, později profesor na Akademii umění v Praze, kde začal učit v roce 1887, od roku 1896 

profesor, studovala u něj řada významných umělců, namátkou: Emil Holárek, Max Švabinský, F.T. Šimon, Adolf Kašpar, 

Jakub Obrovský, Vratislav Nechleba a spousta dalších 

    

    

131   Hauptmann - Sedláček Jaromír   (1899-) 

"Liščí rodinka" .....................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno PD, kolem roku 1930, kvalitní, sběratelsky i námětově zajímavá práce, 49 x 68 (63 x 83,5)  
    

Hauptmann - Sedláček Jaromír  malíř, krajinář a ilustrátor, narozen v Praze, žák Josefa Ullmanna, absolvent české 

vysoké školy technické v Praze, studijní cesty po Francii, Itálii, Belgii a Německu (Toman) 

    

    

132   Holík Alois   (1908-1985) 

"Zimní vesnice" ....................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na kartonu, signováno LD, datováno 1962, patrně krajina kolem Fryštáku, výborná krajinářská práce, 35,5 x 65 (49 x 79)  
    

Holík Alois  malíř, narozen v Březové u Zlína, navštěvoval večerní kurzy Školy umění ve Zlíně u profesorů Gajdoše 

a Hofmana, pracoval v reklamním oddělení firmy Baťa ve Zlíně, maloval především krajiny, řada jeho obrazů má dnes 

i dokumentární hodnotu zachycením oblasti mezi Vsetínem a Zlínem, ve které nikdo soustavněji nemaloval  

(Slovník Chagall) 

    

    

133   Born Adolf   (1930-) 

"Pohádkový motiv" ............................................................................................................................................................  3 800 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1972, číslováno 10/30, paspartováno, ve výřezu 48 x 24 (65 x 40)  
    

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) 

    

    

134   Hojný Ladislav   (1944-) 

"Rodina" ....................................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1973, číslováno 4/20, vzadu věnování od autora, ve výřezu 35 x 27 (52 x 42)  
    

Hojný Ladislav  grafik, typograf, narozen v Praze, studoval na VŠUP u profesora Strnadela, věnoval se ilustraci a hlavně 

typografii časopisů, v roce 1978 získal zvláštní cenu v soutěži Klubu výtvarných novinářů ČSN (Slovník Chagall) 
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135   neurčeno    

"Portrét dívky v bílé šále"...............................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský, galerijní olej na kartonu, signováno PD, první polovina minulého století, 39,5 x 33,5 (49,5 x 43,5)  

 

 

136   Tichý Luděk   (1925-) 

"Picasso v české architektuře" ...................................................................................................................................  11 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika na překližce, signováno, datováno 2005, vzadu uveden název díla, 80 x 56  
    

Tichý Luděk  sochař, malíř, grafik, kreslíř, narozen v Praze, studoval u J. Švába na SPŠ grafické v Praze a na AVU 

v Praze, orientoval se na sochařskou práci ve dřevě, převažují sakrální náměty, řada výstav u nás i v zahraničí, dlouhý 

výčet v Lexiconu, zastoupen v Národní galerii Praha, v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

137   Anderle Jiří   (1936-) 

"Růže pro štěstí" .................................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika -grafika s kresbou a kolorováním, signováno, číslováno 1/1, to značí, že v této 

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

ve výřezu 15 x 21,5 (38 x 42,5)  

 V této kvalitě na trhu ojedinělé 
    

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

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

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

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

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

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

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

    

    

138   Doleželová Miloslava (Míla)   (1922-1993) 

"Děvčátko s perníkovým srdcem" ...............................................................................................................................  2 900 Kč  
kresba uhlem na papíře, nesignováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, rámováno, ve výřezu 48 x 32 (79 x 65)  
    

Doleželová Miloslava (Míla)  mimořádně skvělá kreslířka, manželka výtvarníka Jiřího Mareše, narozena v Prostějově, 

zemřela v Telči, studovala na pražské akademii u Pukla, členka Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, kromě výstav u nás 

vystavovala např. 1967 - Miami USA, 1968 - Chicago USA, 1977 - Mexico City. Ona i její manžel byli zastoupeni 

v soukromé sbírce Radovana Lukavského. Naše společnost měla tu čest nabízet obrazy z jmenované sbírky na našich 

aukcích (Lexicon of the CVA, webové stránky o Míle Doleželové http://oliva.webzdarma.cz/mila/mila.htm, registr sbírek 

výtvarného umění http://www.mzm.cz/promus11) 

    

    

139   Znojemská Bedřiška   (1928-) 

"Zachraňte krásu" ..............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na překližce, signováno PD, vzadu autorský štítek s uvedeným názvem, technikou, rozměry a datací 1986, 60 x 45 (72 x 56)  
    

Znojemská Bedřiška  malířka, grafička, narozena ve Znojmě, studovala soukromě u F. Ketzeka, E. Frinty a F. Nedvěda, 

vlastním jménem Božena Krejčová, rozená Fritzová, věnuje se náboženské tématice v malbě, kresbě, ilustraci 

i v monumentálních malbách v chrámech, spolu s manželem B. Krejčím se zabývali sakrálním uměním, výzdobou zvonů, 

náhrobky, atd. (Slovník Chagall) 

    

    

140   Ansen Hoffmann    

"Koupající se dívky" ....................................................................................................................................................  290 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo nahoře, dole na rámu kovový štítek se jménem autora, konec 19. století, 

krásný monumentální obraz, vysoce reprezentativním celek, 82 x 129 (106 x 152)  
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 141-160 

 

 
 

141   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Plastika "Kačeny" .................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX a vtlačenými čísly, konec padesátých let minulého století,  

výška 18cm  

Kačeny patří do skupiny prvních figurek, které Jaroslav Ježek navrhl bezprostředně po úspěchu koníků navržených pro EXPO 58 

v Bruselu, právě kačeny jsou mezi Ježkovými plastikami výjimkou pro relativně realistické ztvárnění. Pro ostatní Ježkovy figurky 

není běžné ani zobrazování "citu a něžnosti" jako u této plastiky. Dle značky se jedná o jednu z prvních sérií vyrobených 

v Duchcovské porcelánce po převzetí modelu z vývojového závodu Lesov, viz PRAQUE ART & DESIGN 
   

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) 

    

142   nesignováno    

Plastika "Stojící kůň" ........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
bronz na podstavci, druhá polovina minulého století, signum nenalezeno, výška 33cm, s podstavcem 35,5cm, délka 47,5cm  

    

143       

Váza na nízké patce s úchopy ........................................................................................................................................  1 200 Kč  
tělo vázy sklo mléčné přejímané okrovým, patka a úchopy sklo modré, třicátá léta minulého století, na spodní straně patky drobné 

oklepy, výška 22cm  

    

144       

Hodiny stolní .............................................................................................................................................................................  290 Kč  
kombinace chromu a tmavě vínového plastu, ciferník arabské číslice, první polovina minulého století, funkční 

výška 10cm, průměr ciferníku 8,5cm  

    

145       

Budík ............................................................................................................................................................................................  290 Kč  
kombinace dřevěné schránky a mosazného ciferníku s arabskými číslicemi, první polovina minulého století 

výška 8,5cm, délka 17cm  

    

146       

Svícen šestiramenný ..............................................................................................................................................................  600 Kč  
mosaz, čtyřicátá léta minulého století, výška 21cm, šířka 34cm  

    

147       

Kalamář ...................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným potiskem drobných růžových růžiček, značeno vtlačeně S 81 a číslo na dalším řádku, 

SLAVKOV, 19. století, základna 23,5 x 18cm  

    

148       

Vázička "Holčička s chlapečkem u studny" ...............................................................................................................  500 Kč  
biskvit, neznačeno, první polovina minulého století, výška 16cm  

    

149       

Zrcadlo .....................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
jednoduchý dřevěný kazetový rám, nahoře přidaná ozdobená řezba, počátek minulého století, poškozeno, 96 x 58cm  

    

150       

Váza velká s modrou malbou .........................................................................................................................................  7 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu ručně malovaný motivem vlčích máků, značeno tištěnou značkou HUTSCHENREUTHER 

Selb, Germany, Kunstabteilung, dále uvedeno Handmalerei : S, kolem poloviny minulého století, výška 40,5cm  

    

151       

Nádoba na deštníky ............................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mosaz patinovaná na bronz, po obvodu zdobená plastickým secesním geometrickým vzorem a vybíjením, počátek minulého století, 

výška 58,5cm, průměr 23cm  

    

152       

Kalamář ......................................................................................................................................................................................  900 Kč  
bronz, počátek minulého století, poškozená skleněná vložka, výška 6,5cm  

OBSAH 
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153       

Svícen tříplamenný ................................................................................................................................................................  500 Kč  
obecný kov, první polovina minulého století, výška 15cm  

    

154       

Reliéf "Krakonoš" ..............................................................................................................................................................  6 500 Kč  
bronz na dřevěné desce potažené zeleným sametem, jedno z prvních ztvárnění podoby Krakonoše, na zadní straně desky značeno  

značkou Slévárny Blansko, přelom 19. a 20. století, původní etue, samotný reliéf 28 x 46cm, deska 32 x 50cm  

    

155       

Šálek s podšálkem ................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
majolika - anglická kamenina, značeno vtlačeně 25 a modrou tištěnou značkou B.W.M. & Co. SYLVAN, na bílém podkladě výjevy 

ze života kolem hradů, modrý měditisk, atypický sběratelský kus, ojedinělé 

výška šálku 8 cm, průměr 10 cm, průměr podšálku 17 cm  

    

156       

Zrcadlo nástěnné, třídílné ................................................................................................................................................  7 900 Kč  
rozevírací, s polohovatelnými bočnicemi, zrcadlo je fasetované, rám i zadní stěna dřevo, kolem třetiny minulého století, 

ARTDEKO, výborný design, velmi praktické, centrální stěna 101 x 52cm, bočnice 90,5 x 26,5cm  

    

157       

Vázy párové, s emailovými girlandami ......................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo mléčné, imitující alabastr, po obvodu zdobené zlacením a emailem vínové barvy, do kterého jsou vlepeny drobné zelené 

a červené půlčočky, přelom 19. a 20. století, na obou při spodním okraji prasklina, výška 27cm  

    

158       

Dámská kabelka s řetízkovými uchy ...........................................................................................................................  1 200 Kč  
tělo kabelky černý samet, zapínání a 2 řetízky kovové, velmi dobrý stav včetně vnitřní textilie, počátek minulého století 

tělo cca 20 x 28cm  

    

159       

Dámská kabelka s gobelínovou výšivkou .....................................................................................................................  500 Kč  
tělo z látky vyšívané květinovým dekorem, uchyceno v kovovém rámu s kovovým zavíráním, ucho kožené, ARTDEKO, velmi 

dobrá zachovalost, jen ucho vykazuje známky častého používání, tělo 24 x 30cm  

    

 

160   Rittstein Michael   (1949-) 

Talíř velký s malbou česajícího se muže ....................................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán bílo - modře glazovaný, dekor od vynikajícího moderního malíře, signováno na reversu, datováno 92, průměr 29,5cm  
    

Rittstein Michael  soudobý český malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen v Praze, studia na pražské akademii u prof. 

Paderlíka, patří k představitelům expresivní figurální malby generace sedmdesátých let, člen SVU Mánes a dalších, dlouhá 

řada výstav domácích i zahraničních, např. Německo, Francie, Itálie, Polsko, Slovensko, Dánsko, Finsko, USA, Rakousko, 

Švýcarsko, zastoupen v Centre Pompidou v Paříži, Albertinum ve Vídni, Národní galerii v Praze a v mnoha dalších, 

vysoce hodnocený (Slovník Chagall, Lexicon CVA) 

  

    

 

    

    

 
 OBRAZOVÁ ČÁST položky 161-180 

 
 

161   Kitzler Josef   (1891-) 

"Průvod městem - Genova 1936"..............................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno PD, datováno a znovu signováno vzadu, výborná práce žáka Akademie v Mnichově 

s výstavami v Mnichově, Praze v Mánesu, Bernu, Londýně, Jižní Africe, sběratelsky vzácné, 44,5 x 40,5 (59,5 x 54)  
    

Kitzler Josef  malíř, narozen na Královských Vinohradech, absolvent mnichovské akademie, vystavoval v Mnichově, 

v Praze v Mánesu 1920, v Bernu, Londýně, v Jižní Africe, v Johannesburgu, v Praze 1938 v Beaufortově síni motivy 

z Jižní Afriky a pobřeží Indického oceánu, jeho obrazy jsou v řadě galerií, na trhu ojedinělé (Toman, slovník Chagall) 

    

    

162   Anderle Jiří   (1936-) 

"Devětkrát dívka"...............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika -grafika s kresbou a kolorováním, signováno PD, číslováno 1/1, to značí, že v této 
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barevnosti a podání se jedná o jediný originální kus, skvělá umělecká adjustace, skvělý grafický list světového autora 

ve výřezu 15,5 x 22,5 (38,5 x 44,5)  

 V této kvalitě na trhu ojedinělé. 
    

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

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

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

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

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

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

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

    

    

163   Sukdolák Pavel   (1925-) 

"Židovský hřbitov" ............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský barevný lept, dole uprostřed tužkou signováno a číslováno 51/100, druhá polovina minulého století, paspartováno, 

rámováno, ve výřezu 38 x 27 (58 x 46)  
    

Sukdolák Pavel  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Humpolci, studoval u profesora Silovského na AVU v Praze, člen 

SČUG Hollar s nímž vystavuje, řada výstav, široký výčet literatury (Slovník Chagall) 

    

    

164   Špála Václav   (1885-1946) 

"Zátiší s jablky a hruškami" ..........................................................................................................................................  3 000 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1939, paspartováno, ve výřezu 32 x 39 (53 x 59)  
    

Špála Václav  soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 

studia na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, 

od roku1945 národní umělec (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

165   Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Pramice u břehu" ................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno patrně tužkou PD, datováno 1941, paspartováno, ve výřezu 36 x 51 (56 x 70)  
    

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) 

    

    

166   Moravec Alois   (1899-1987) 

"Dub za humny v Poříčí na Otavě" ............................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na lepence s plátěnou strukturou, signováno PD, datováno 1952, vzadu upřesnění místa Poříčí na Otavě 

56 x 68 (65,5 x 77)  

 Vzadu dále věnování "Karlu Šaudovi přátelsky A. Moravec" 
    

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) 

    

    

167   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Pasačka ovcí".........................................................................................................................................................................  500 Kč  
dřevoryt, signováno tužkou PD, první polovina minulého století, mimo tiskovou plochu skvrna, 42 x 29 (43 x 30)  
    

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) 

    

    

168   Babůrek Ladislav (?)   (1911-1973) 

"Před katedrálou" .................................................................................................................................................................  900 Kč  
akvarel na papíře, PD signováno L BABURK, datováno 1959, paspartováno, bravurní skica, ve výřezu 28 x 19,5 (49,5 x 38)  
    

Babůrek Ladislav narozen v Odunci. V 30. letech studoval v Praze malířství u prof. Sychry. Po válce se podílel jako 

výtvarník na realizaci čs. národních výstav v Paříži, Bruselu, Rotterdamu a jinde. Člen skupiny Mánes. V 50. letech 

vystupuje na protest proti procesům z KSČ a je vyloučen ze Svazu výtvarných umělců. Zaměřuje se na malbu krajiny 

mládí a domova a spolupracuje s kulturním domem v Třebíči." (wikipedie) 
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169   neurčeno    

"Krajina před bouří" .....................................................................................................................................................  24 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1917, vzhledem k dataci jde o mistrovskou galerijní práci, 80,5 x 75,5 (96,5 x 91)  

    

    

170   Pašek Jan   (1891-1960) 

"Podzim na Slovensku" .................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, na rámu i blind rámu uvedeno jméno autora a název obrazu, první polovina 

minulého století, vynikající práce významného autora známého personifikací řeky Sázavy - tok dívčích aktů, 77 x 96 (91,5 x 111)  
    

Pašek Jan  významný malíř, francouzský legionář, studium na UPŠ Praha u Dítěte a Hofbauera a AVU u prof. Schwaigera 

Hynaise a Pirnera, člen JUV, výstavy v Rubešově salóně, v Benátkách atd., zastoupen v NG, byl tak kvalitním malířem, že 

si některé jeho obrazy přisvojil A. Slavíček, spor řešila paní Masaryková  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, abArt) 

    

    

171   Sudek Josef   (1896-1976) 

"Zasedací síň s portrétem Masaryka" ....................................................................................................................  25 000 Kč  
fotografie, vzadu značeno razítkem FOTO SUDEK, původní originální práce světově proslulého českého fotografa,, paspartováno, 

rámováno, zaskleno, 15,5 x 23 (41,5 x 48)  
    

Sudek Josef  fotograf, narozen v Kolíně, vyučil se knihařem, fotografovat začal před první světovou válkou, po válce 

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

galerií u nás i v zahraničí včetně NG Praha, velké množství výstav, knihy, portfolia, kalendáře, široký výčet literatury 

o umělci (Slovník Chagall) 

    

    

172   monogramista ZK    

"Dívka opírající se o židli" ..............................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1967, velmi kvalitní práce v nevhodném rámu, plátno 

zvlněno, obraz nepoškozen, práce stojí za bližší určení, 60 x 30 (69 x 38,5)  

 

       

173   Marvánek Otakar   (1884-1921) 

"Sedící ženský akt před zrcadlem" ..........................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, kolem roku 1914, na tehdejší dobu unikátní práce, supermoderní Marvánek patřil k naším 

nejnadanějším moderním malířům, pozdější luxusní dubový umělecký rám, zaskleno, sběratelsky mimořádně vzácné 

ve výřezu 30 x 22 (60 x 52)  

Prakticky všechny Marvánkovy práce mají vysokou galerijní hodnotu, zemřel bohužel příliš mladý, přesto však patřil 

k nejvýznamnějším postavám českého moderního malířství první poloviny minulého století 
    

Marvánek Otakar  malíř, narodil se i zemřel v Praze, studia na pražské akademii u Schwaigra, pobýval v Itálii 

a Mnichově, člen Tvrdošíjných, mimořádný zjev našeho moderního malířství, jeho práce již od roku 1905 jsou na tehdejší 

dobu mimořádně moderní, svou tvorbou předběhl o několik let Špálu a další českou avantgardu, bohužel zemřel velmi 

mladý, posmrtná výstava v roce 1922 ukázala skvělé mistrovství tohoto umělce (dlouhý text v Tomanovi) 

    

    

174   Häring (Hajný) Josef   (1895-) 

"Zátiší s třešněmi a broskvemi" ...................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno J. Häring PD, kolem roku 1930, reprezentativní, 50,5 x 75 (62,5 x 87,5)  
    

Häring (Hajný) Josef  autor zastoupen v Signaturách malířů (www.signaturymaliru.cz) 

    

    

175   neznámý autor    

"Šlechtic" ................................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
pastel, signatura nenalezena, mistrovský portrét, vzadu německé nápisy a datování 1828, sběratelsky velmi hodnotné, v dolní části 

poškozeno vlhkem, 52,5 x 42,5 (64 x 54)  

       

 

176   nesignováno    

"Rusalky" ...............................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, vzadu na blind rámu uvedeno: Liberec 1965, Bohumil maloval pro představení Rusalky, drobné poškození  

50,5 x 60,5 (66,5 x 77,5)  

       

 

177   Vrkoč    

"Zelené auto u ohrady" ....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno PD, datováno 2007, dekorativní práce v širokém stříbřeném rámu, 40 x 53,5 (54 x 67,5)  
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178   Vosátka Albert   (1883-) 

"Matějská pouť na Vítězném náměstí v Dejvicích" .........................................................................................  17 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1932, vzadu uveden název a datace, výborná práce, s výborným námětem, z dobrého období, 

44 x 56 (58 x 70)  
    

Vosátka Albert  architekt, stavitel, narozen v Praze, působil jako architekt a stavitel ve Velkých Hamrech  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

179   nesignováno    

"Portrét muže v paruce" .................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně, konec 18. století, restaurováno, 84,5 x 49,5 (76 x 61)  

    

    

180   Reynek Bohuslav   (1892-1971) 

"Procesí mezi nebem a zemí" ......................................................................................................................................  21 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba rudkou, signováno, adjustováno ve zdobném rámku pod sklem, sbírková práce 

ve výřezu 10 x 20,5 (29 x 35)  

 Pochází ze sbírky Jiřího Jašky sochaře, malíře, grafika, znalce a sběratele (1906-1982) 
    

Reynek Bohuslav  malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával 

soukromě, po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství, spolupracoval s nakladatelem 

J. Florianem ze Staré Říše na edici Dobré dílo, ve dvacátých a třicátých letech se často vracel do Grenoblu ve Francii, kde 

každoročně vystavoval, v roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, v roce 1947 přeložil 

a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí, od roku 1936 žil s rodinou trvale na rodném statku v Petrkově 

u Havlíčkova Brodu, v roce 1944 byl s rodinou vystěhován, přístřeší až do konce války nalezl v Floriánovy rodiny ve Staré 

Říši, po únoru 1948 byl jeho statek zestátněn a Reynek na něm mohl pracovat jako zemědělský dělník, jeho nejhodnotnější 

část grafické tvorby vznikla v padesátých a šedesátých letech, kdy vystavoval jen sporadicky, v šedesátých letech byl jeho 

dům poutním místem pro mladé umělce, silně ovlivnil generaci básníků devadesátých let, část jeho básnické tvorby byla 

zhudebněna (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, wikipedie, www.zslipa.hbnet.cz - stránky Reynkovy základní školy, 

www.velikani.cz, další související odkazy na www) 

    

    

 

 

 
    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 181-200 

 
    

 

181       

Plastika "Sedící buldok" ..................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený ruční barevnou malbou, značeno ve spodní části, kolem roku 1920 - 1930, mohlo by se jednat 

o produkci anglické porcelánky STAFFORDSHIRE, výška 16,5cm  

 

182       

Slunečník - paraplíčko .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinace textilu tvořeného dvěma vrstvami látky, horní je v barvě šedo-vínové, vnitřní je skořicově hnědá s výrazným 

květinovým dekorem v barvě černo-červeně-oranžové, rukojeť je kombinace černě natřeného dřeva a kosti, Čechy, první polovina 

20. století, délka 82cm  

 Mimořádně luxusní provedení, unikát do sbírky designu 

    

183       

Hůlka špacírka ......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tělo dřevěné, ukončené kovovým hrotem, rukojeť parůžek, pod rukojetí kovový kroužek, první polovina minulého století, velmi 

dobrý stav, funkční, délka 100cm  

    

184       

Mohutná hůlka špacírka .....................................................................................................................................................  500 Kč  
tělo dřevěné, ukončené kovovým hrotem, rukojeť bakelit ve tvaru papouška sedícího na velikém klasu, pod rukojetí kovový 

kroužek, první polovina minulého století, rukojeť vykazuje značné poškození způsobené častým používáním, délka 107cm  

    

185       

Hůlka špacírka, celodřevěná ..........................................................................................................................................  1 200 Kč  
tělo vytvarované do tvaru stébla bambusu, ukončené ochranným plastovým hrotem, rukojeť vyřezaná do tvaru stylizované hlavy 

jezevčíka, kolem poloviny minulého století, délka 89cm  

OBSAH 
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186       

Hůlka špacírka ......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
tělo dřevěné, rukojeť řezba v kosti ve  tvaru koňské hlavy, první polovina minulého století, luxusní provedení, velmi dobrý stav, 

délka 93,5cm  

    

187       

Hůlka špacírka ......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
tělo dřevěné, ukončené kovovým hrotem, rukojeť řezba ve dřevě ve tvaru hlavy buldočka s pohyblivou otevírací mordou, 

pod rukojetí kovový a kostěný kroužek, počátek minulého století, luxusní provedení, velmi dobrý stav, délka 93cm  

    

188       

Hůlka špacírka ......................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
tělo dřevěné se zvýrazněnými suky, rukojeť leštěný parůžek, pod rukojetí kovový kroužek, počátek minulého století, luxusní 

provedení, velmi dobrý stav, délka 89cm  

    

189       

Hůlka špacírka ......................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
tělo dřevěné, rukojeť stříbrná, zdobená stylizovaným monogramem, stříbro značeno platnou puncovní značkou pro nízkoryzostní 

stříbro, počátek minulého století, stav dobrý, délka 93cm  

    

190       

Hůlka špacírka ......................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
celodřevěná, tělo se zvýrazněnými suky, rukojeť ve tvaru hlavy psa s otevřenou mordou, mistrovská řezba ve dřevě, počátek 

minulého století, luxusní provedení, krásný sběratelský i funkční kus, délka 90cm  

    

191       

Plastika "Ležící chrt" ...........................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno vtlačovanými čísly 328 II 3, první polovina minulého století, výška 11cm, délka 26cm  

    

192       

Plastika "Ležící barzoj" ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno ROYAL DUX, kolem poloviny minulého století, výška 15cm, délka 31cm  

    

193       

Plastika "Pár běžících chrtů" ........................................................................................................................................  1 900 Kč  
keramika glazovaná, značeno zelenou tištěnou značkou HERTWIG nad "domečkem pro kočky" a číslem 14, značka používaná 

v letech 1941 až 1958, Německo - TURINGIA (Durynsko) - KATZHÜTTE, kolem poloviny minulého století, drobné oklepy 

na spodním okraji, základna oválná 45,5 x 14 cm, výška cca 23 cm  

    

194       

"Šestka" - těžítko štěstí ve  tvaru hrací kostky na kosočtvercové základně .............................................  1 500 Kč  
kov pochromovaný, kolem poloviny minulého století, na trhu ojedinělé, výška 10cm, délka strany kosočtverce 11cm  

    

195       

Cylindr v kufříku .................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
cylindr značen Josef Mauerer Wien a O.F. Hess Celetná ulice 38, Praha, kufřík F. Sloboda sedlár a bračnár, Sattler und Taschner, Nyerges es 

Böröndös, Bratislava, Lorenzerthorgasse 26, v původní krabici, včetně všech výztuží, kolem roku 1880., V tomto kompletu se prakticky již 

nevyskytuje. Cylindr je ve velmi dobrém stavu, téměř nenošený, kufřík ve stavu odpovídajícím stáří – kožené úchyty a přezky nejsou 

kompletní, víko kufříku tedy nelze upevnit.   

 

NYERGES ÉS BŐRŐNDŐS – znamená maďarsky sedlářství a brašnářství. 
    

Cylindr značen vevnitř -  jednak na kožené části krempy  „Josef Mauerer Wien“ a  jednak na dýnce „Patent - O.F. Hess - Celetná ulice 38, 

Praha – 38 Zeltnergasse – Prag.“  
    

Kufřík značen rovněž dvakrát, jednak razítkem na výztuze „F. Sloboda - SEDLÁR a BRAČNÁR - SATTLER und TASCHNER - 

NYERGES ÉS BŐRŐNDŐS, Bratislava, Lorenzerthorgasse 26“, a jednak zvenku na koženém lemování vyraženou značkou „F. Sloboda 

Bratislava.“ 

    

196       

Kufřík na cylindr .................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinace kůže, lepenky a textilie, na přezce vyznačeno Moritz Mädler Leipzig, 19. století, mimořádně zajímavé luxusní 

provedení, nádherná zakázková práce, skvělá ukázka preciznosti tehdejších brašnářů, muzeální sbírkový kus, 23 x 33 x 30cm  

 

197       

Maska kanadských Indiánů, obřadní .........................................................................................................................  4 500 Kč  
řezba ve dřevě, malovaný povrch, velká sběratelská rarita, výška 29 cm, šířka 24 cm  

 Majitel ji zakoupil přímo od Indiánů v roce 1969 
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198       

Maska ........................................................................................................................................................................................  2 100 Kč  
řezba ve dřevě, barevně malovaná a zlacená, minulé století, dekorativní, výška 26cm  

    

199       

Souprava tří konvic a cukřenky na společném podnosu ...................................................................................  1 800 Kč  
obecný kov, ucha všech konvic jsou z tmavě lakovávaného dřeva, první polovina minulého století, výborný design ve stylu 

ARTDEKO, mléčenka poškozená 
    

v sestavě: konvice výška 21,5cm, konvička výška 15cm, mléčenka výška 8cm, cukřenka výška 11cm, tác 37 x 26cm  
    

Pláště všech nádob jsou u dna profilované svislými čarami, obalová křivka profilování má periodický trojúhelníkový průběh, který 

spolu s hraněnými tvary uch kontrastuje s oblými liniemi tvarů použitých nádob. Výborné do sbírky designu 20. století  

    

200       

Zrcadlo v dřevěném rámu ............................................................................................................................................  19 000 Kč  
fasetované, rám bohatě řezaný a zlacený, konec 19. století, 110 x 67 (149 x 107)  

    

 

    
 

 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 201-220 

 
 

201   Kotík Pravoslav   (1889-1970) 

"Figurální kompozice - dva ženské akty na břehu" ............................................................................................  4 900 Kč  
mistrovská galerijní lavírovaná kresba tuší, signováno monogramem P.K., datováno 20.11.44, paspartováno 

ve výřezu 20 x 27,5 (39,5 x 46)  
       

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

202   Reitinger    

"Koně, list a vesnice" ............................................................................................................................................................  900 Kč  
litografie, signováno tužkou PD, datováno 1969, autorský tisk, paspartováno, ve výřezu 41 x 27 (55,5 x 45,5)  

    

       

203   Vondrouš Dobroslav   (1920-1982) 

"Ležící žena na býku" ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská barevná litografie, nesignováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, poškozeno - způsobeno přehnutím 

pravého dolního rohu, skvělá práce moderního malíře, ve výřezu 20,5 x 40 (50 x 59,5)  
       

Vondrouš Dobroslav  malíř, ilustrátor, grafik 

    

    

204   Holub Alois   (1894-1975) 

"Zamilovaný pár" ...............................................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, zajímavá práce umělce zastoupeného i ve Slovenské národní galerii 

v Bratislavě, zpracováno s humorem a lehkostí, zaskleno, 33 x 39 (44 x 50)  
       

Holub Alois  malíř, sochař, narozen v Batelově u Jihlavy, zemřel v Praze, studoval na AVU v Praze u profesora J. Štursy, 

byl členem Umělecké besedy slovenské, s níž vystavoval, zastoupen ve Slovenské národní galerii v Bratislavě  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

205   neurčeno    

"V malířském ateliéru" .......................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský černobílý lept, vpravo dole signováno Sudstein (?), kolem roku 1925, ARTDEKO, zaskleno 

ve výřezu 20 x 20,5 (40 x 38)  

    

       

206   Slavíček Antonín Václav   (1895-1938) 

"Dívka v barevné krajině" ..............................................................................................................................................  2 900 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem AVS vlevo dole, kvalitní sběratelská položka, 30 x 31 (52 x 47,5)  

OBSAH 
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Slavíček Antonín Václav  zajímavý malíř a grafik, legionář, člen KVU Aleš, řada výstav a realizací  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

207   Šrámková    

"Zátiší se sklenicí a rybou" .............................................................................................................................................  2 900 Kč  
kvaš, signováno PD, datováno 68, profesionální práce v uměleckém rámu, malba poškozena, 31,5 x 46 (44 x 58)  

    

    

208   Küntler O. (?)    

"Portrét muže s knírem v klobouku" ............................................................................................................................  900 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vlevo nahoře, první polovina minulého století, drobná poškození, 18 x 13,5 (30,5 x 26,5)  

    

       

209   Müller Carl (?)   (1862-1938) 

"Kartause in Gaming" ......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský akvarel, vlevo dole signováno C. Müller, datováno 1924 a určeno místo, špičkovým zpracováním jde v podstatě 

o vedutu, sbírková a galerijní práce, ve výřezu 23 x 34 (41 x 51,5)  

 Gaming, Dolní Rakousko, kartuziánský klášter založen v roce 1330 
       

Müller Carl (?)  srvn.. ARTPRICE 

    

    

210   Hejna Václav   (1914-1985) 

"GEORGES BRAQUE" ...............................................................................................................................................  19 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem VH, nahoře poznámky tužkou, studie k portrétu, kolem roku 1945 

30 x 21 (42,5 x 34,5)  
       

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) 

    

    

211   Max František   (1895-1969) 

"Jarní tání na Vysočině" ..............................................................................................................................................  14 500 Kč  
olej na kartonu, signováno PD, datováno 1952, mistrovsky pojatá práce galerijní úrovně, mimořádný, široký zlacený rám 

francouzského typu, harmonický celek, 33 x 45 (50 x 62)  
       

Max František  malíř, studia u profesora Preislera na AVU a u profesorů Liebschera a Blažíčka na ČVUT v Praze, začínal 

jako architekt, ale později se věnoval pouze malířství (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

212   Hošek František   (1871-1895) 

"Malá hodinářka - děvčátko s kapesními hodinkami" ...................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno švabachem vpravo nahoře F. HOSCHEK, datováno 1894, skvělá sběratelská práce do sbírky 

obrazů i hodinek, v širokém, velmi zdobném zlaceném rámu, 48,5 x 40 (68 x 57,5)  

 Patrně práce Františka Hoška, jehož pozůstalost dle TOMANA zahrnovala i skicáře a studie 
       

Hošek František  významný sochař, který i přes své mládí zaznamenal řadu úspěchů (Toman) 

    

    

213   Boháč Emanuel   (1867-1940) 

"Jeden za všechny, všichni za jednoho" ...................................................................................................................  2 900 Kč  
kvaš, signováno, datováno 1897, skvělá ukázka české ilustrační kresby z konce 19. století, sbírkový a galerijní kus 

29 x 24,5 (64 x 50)  
       

Boháč Emanuel  malíř a ilustrátor, žák vídeňské a pražské akademie, v roce 1929 byl pověřen malováním českých 

korunovačních klenotů, tato malba naše české klenoty oficiálně prezentovala (Toman) 

    

    

214   Zimmer Emil   (1912-) 

"Zátiší s jablky, bažantem a džbánem" ....................................................................................................................  4 500 Kč  
reprezentativní mistrovský olej na plátně, signováno PD, datováno 1955, kvalitní práce žáka M. Švabinského, vystavoval 

na Světové výstavě v Paříži 1927, dále v Amsterodamu, Praze atd., velmi kvalitní široký rám, 56 x 69 (72 x 87)  
       

Zimmer Emil  malíř, grafik, narozen v Husovicích u Brna, studoval ve večerních kurzech veřejné školy uměleckých 

řemesel v Brně, dále na pražské akademii u Švabinského, v roce 1937 vystavoval na Světové výstavě v Paříži, dále 

v Amsterodamu, v Praze, Brně a Turč. Svatém Martinu (Toman) 
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215   Schadt Karel   (1888-1952) 

"Zátiší s bažantem" ............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno PD, práce jednoho z představitelů Mařákovy školy, žáka Kalvody 

36,5 x 68,5 (49 x 81)  
       

Schadt Karel  malíř, narozen v Příbrami, studoval u profesora Kalvody, výstavy ve Vídni, Paříži, v Praze Topičův salon, 

Rubešův salon, do roku 1943 uspořádal přes 30 výstav, zastoupen v Národní Galerii, významný český krajinář  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

216   neurčeno    

"Oči" .........................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - olej doplněný nalepeným pískem a kamínky na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století 

50 x 40 (56,5 x 46,5)  

    

       

217   Bauch Jan   (1898-1995) 

"Milenci".................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
lept, signováno tužkou PD, číslováno 146/200, druhá polovina minulého století, paspartováno, ve výřezu 35 x 26 (55 x 43)  
       

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

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

malířů 20. století (Slovník Chagall) 

    

    

218   Raab Benno    

"Kytice v secesní váze" ..................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno BENNO RAAB G.A. LEITMERITZ, datováno 1927, působivý reprezentativní 

celek, 63 x 46 (73,5 x 57,5)  

    

       

219   Doleželová Miloslava   (1922-1993) 

"Smutný povoz" ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
lavírovaná kresba tuší a akvarelem, PD signováno DOLEŽELOVÁ, kolem roku 1965, 15 x 20 (26,5 x 32)  
       

Doleželová Miloslava  mimořádně skvělá kreslířka, manželka výtvarníka Jiřího Mareše, narozena v Prostějově, zemřela 

v Telči, studovala na pražské akademii u Pukla, členka Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, kromě výstav u nás 

vystavovala např. 1967 - Miami USA, 1968 - Chicago USA, 1977 - Mexico City. Ona i její manžel byli zastoupeni 

v soukromé sbírce Radovana Lukavského. Naše společnost měla tu čest nabízet obrazy z jmenované sbírky na našich 

aukcích (Lexicon of the CVA, webové stránky o Míle Doleželové http://oliva.webzdarma.cz/mila/mila.htm, registr sbírek 

výtvarného umění http://www.mzm.cz/promus11) 

    

    

220   Vojkůvka Libor   (1947-) 

"Bezstarostný hoch ležící v trávě pod širým nebem a hrající na píšťalu" .............................................  99 000 Kč  
velký olej na plátně, signováno PD, datováno 1981, mistrovská práce galerijní úrovně, provedení v reprezentativní velikosti 

120 x 56 (130 x 66)  
       

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

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

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

    

    

 
    

    

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 221-240 

 

 

221   Gargulák Jaromír   (1958-) 

Plastika "Kráčející mim" ................................................................................................................................................  5 900 Kč  
bronz, nesignováno, devadesátá léta minulého století, výška 31cm  
    

Gargulák Jaromír  Při realizaci svých záměrů pracuje metodou odlévání na ztracený voskový model. Zhotovuje pouze 

jediný originální odlitek. Svými pracemi je zastoupen v galeriích v ČR i v zahraničí. V roce 2001 byl vyznamenán cenou 

Masarykovy akademie umění v Praze za uměleckou tvůrčí činnost. Zastoupen v publikaci KRUH PRSTENU I, Jaroslav 

Malina a kol., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2007 

(http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/kruh/web/pages/18-cs-maliri.html), osobní stránky http://www.gargulak.cz/) 

OBSAH 
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222       

Plastika "Sedící odpočívající žena v šátku" .........................................................................................................  19 500 Kč  
plech dekorovaný ozdobnými spoji, vnitřek dutý, signum nenalezeno, první polovina minulého století, mistrovská galerijní plastika, 

výška 79cm  

       

223       

Nápojová souprava ................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený jemným leptaným geometrickým dekorem, značeno tištěnou značkou EPIAG - GLORIA 

Czechoslovakia, kolem poloviny minulého století, v sestavě: mléčenka a šest šálků s podšálky 

výška mléčenky 9cm, šálku 3,5cm, průměr podšálku 11cm  

       

224       

Plastika "Postava ženy v dobovém oblečení a černém klobouku s bílým peřím" ..................................  3 900 Kč  
porcelán barevně glazovaný, ručně malovaný, neznačeno, přelom 19/20. století, výška 17cm  

       

225       

Dóza válcovitá ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
dřevo s hnědou povrchovou úpravou, úchop na víku soustružený do vysoké věžičky, kolem roku 1890, výška 18cm, průměr 19cm  

       

226       

Plastika "Don Quijote" .....................................................................................................................................................  2 900 Kč  
železo s použitím šroubů a matic, značeno značkou na klobouku, patrně umělecké oddělení Vítkovických železáren, kolem 

poloviny minulého století, krásný sběratelský kus, výška 21cm, výška s kopím 28,5cm  

       

227       

Masivní párové jednoplamenné svícny ......................................................................................................................  7 000 Kč  
tělo svícnu bronz, misky z masivního čirého skla, dvacáté století, výborný design, dva kusy, výška 22cm, průměr 18cm  

       

228       

Nádoba s víkem ....................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
kamenina glazovaná s modrotiskem, zdobeno dekorativním ornamentem a dvěma medailony s výjevy z holandského venkova dle 

malíře Jana Vrolijka (1845-1894), značeno DELFT, první třetina 20. století, na vnitřní hraně víčka oklep, výška 32 cm  

       

229       

Loď - trojstěžník .....................................................................................................................................................................  450 Kč  
rohovina, funkční hrací strojek, 20. století, drobné poškození, výška 34 cm  

       

230       

Plechovka - dóza na sušenky 

s medailonem obklopeným vlajkami USA, SSSR, Velké Británie a Číny ..................................................  1 900 Kč  
vyrobeno v Holandsku u příležitosti konce 2. světové války, na centrálním medailonu v kruhu s vítězným vavřínem jsou vyobrazeni 

zástupci vítězných mocností FRANKLIN D. ROOSEVELT, JOSEF STALIN, WINSTON CHURCHILL A ČANKAJŠEK 

(CHIANG KAI-SHEK). V relativně dobrém stavu odpovídajícím stáří a míře používání. Tyto plechovky jsou na trhu poměrně 

vzácné. Výška 24 cm  

Dále jsou na plechovce vyobrazeny znaky Holandska, USA, Belgie, Číny, Ruska, Anglie a Francie se jmény těchto zemí 

v holandštině, na víku je vyobrazen erb holandské královské rodiny. 

       

231       

Odměrka s víčkem - korbel - půllitr ............................................................................................................................  1 200 Kč  
cín, vyryto DEMI LITRE, na spodní straně v oválu vyryta písmena J.R., druhá polovina 19. století, sbírkový kus, výška 16,5cm  

       

232       

Plastika "Sedící galantní pár" .......................................................................................................................................  1 900 Kč  
keramika bíle glazovaná, barevně ručně malovaná, značeno vtlačenou značkou BECHYNĚ, první polovina minulého století 

výška 18cm, šířka 22cm  

       

233       

Plastika "Vzpínající se kůň" .............................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán malovaný, glazovaný, ROYAL DUX, značeno vtlačeně MADE IN CZECHOSLOVAKIA, dále vtlačeně 327 III, minulé 

století, výška 37 cm  

       

234       

Talíř závěsný ..........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelánový, ručně malovaný motivem romantické krajiny s řekou, domy a vodním kolem na spodní náhon, plastický okraj, kolem 

roku 1910, průměr 35cm  
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235       

Talíř nástěnný ..........................................................................................................................................................................  350 Kč  
kamenina, vzadu otvor na zavěšení, zdobeno ruční malbou se stylizovaným lidovým květinovým motivem, značeno modrou 

tištěnou značkou s hlavou psa ve štítě, manufaktura J. Miloty v Klenčí, první třetina minulého století, průměr 23 cm  

       

 

236   monogramista    

Plastika "Dva vojáci" ........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
hlína pálená, patinovaná na kov, značeno monogramem MN, kolem poloviny minulého století, výška 34,5cm, délka 36cm  

    

    

237   Chocholatý František    

Sada obřích číší v původním kufříku .........................................................................................................................  4 900 Kč  
bezbarvé sklo, foukané poháry různých tvarů a velikostí, čtyři kusy opatřeny papírovým štítkem MOSER 1857-1957 made in 

Czechoslovakia, na všech vyryto 6/2 1964 GHM Karlovy Vary, návrh F. Chocholatý v roce 1957 pro firmu MOSER. 

Kompletní sada obsahuje: 

Štíhlou dámu, výška 27cm,  

Dlouhého pána, výška 24,5cm,  

Dlouhou tvář, výška 22cm,  

Měsíční tvář, výška 20cm,  

Tlouštíka, výška 16,5cm,  

Tlustou Bertu, výška 12,5cm, 

kufřík 15 x 52 x 33cm   
    

První obří číše vznikly při příležitosti 100. výročí založení sklárny MOSER, tehdejší ředitel pražské prodejny František 

Chocholatý založil v roce 1957 Klub obřích číší a navrhl první z nich, inspirovány byly fyziognomií a povahou jeho přátel. V roce 

1958 souprava získala cenu GRAND PRIX na Mezinárodní světové výstavě Expo v Bruselu. Členy klubu se v minulosti stávaly 

významné osobnosti politického i společenského života 

    

    

238   Knobloch Milan   (1921-) 

Plaketa "Božena Němcová" ............................................................................................................................................  1 500 Kč  
bronz, kruhový tvar, signováno M.KNOBLOCH, kolem roku 1965, původní etue, průměr 25 cm  

 Upozorňujeme, že původní cena plakety v roce 1965 byla 9 000,- Kčs 
    

Knobloch Milan  zaměření na plastiku, reliéf, medaile, studium na pražské akademie u Laudy, dále medailérská 

specializace u O. Španiela, kolem 100 výstav po celém světě, zasloužilý umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

239   Šindelář Lumír   (1925-2010) 

Plaketa "PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ" ................................................................  2 500 Kč  
bronz, signováno L. Š., původní etue, průměr 27 cm  
    

Šindelář Lumír  pedagog, sklářský výtvarník, šperkař, medailér, sochař, malíř, designér 

    

    

240   Charousek Pavel   (1962-) 

Plastika "Hlava Pierota" ..............................................................................................................................................  29 000 Kč  
pískovec, nesignováno, opatřeno kovovým štítkem P. Charousek, konec minulého století, krásná ukázka práce sochaře, který má 

celou řadu výstav i realizací u nás i v zahraničí, výška cca 42cm  
    

Charousek Pavel  grafik, sochař, malíř, studia na Střední průmyslové škole kamenické v Hořicích a na VŠUP Praha, člen 

A13, řada výstav a ocenění, v roce 1993 II. Cena na Mezinárodní výstavě dynamické kompozice v Budapešti, obor socha, 

v současné době žije a tvoří v Kanadě (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

 

 
    

 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 241-260 

 

 

241   Augusta A.    

"Větrný mlýn" ......................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1930, velmi kvalitní práce, kvalitní černý rám holandského typu 

35 x 48,5 (41 x 55)  

    

OBSAH 
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242   Doleželová Miloslava   (1922-1993) 

"Postavy v krajině" ............................................................................................................................................................  1 600 Kč  
akvarel, signováno, kolem roku 1960, výborná komorní práce, 20,5 x 30 (34,5 x 44,5)  
    

Doleželová Miloslava  mimořádně skvělá kreslířka, manželka výtvarníka Jiřího Mareše, narozena v Prostějově, zemřela 

v Telči, studovala na pražské akademii u Pukla, členka Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, kromě výstav u nás 

vystavovala např. 1967 - Miami USA, 1968 - Chicago USA, 1977 - Mexico City. Ona i její manžel byli zastoupeni 

v soukromé sbírce Radovana Lukavského. Naše společnost měla tu čest nabízet obrazy z jmenované sbírky na našich 

aukcích (Lexicon of the CVA, webové stránky o Míle Doleželové http://oliva.webzdarma.cz/mila/mila.htm, registr sbírek 

výtvarného umění http://www.mzm.cz/promus11) 

    

    

243   Wurm    

"Žlutohnědá abstrakce na černém pozadí" ................................................................................................................  900 Kč  
olej na řídkém plátně fixovaném na kartonu, signováno PD, datováno 1972, 50 x 39,5 (56,5 x 46,5)  

 

    

244   Kolísková Ivanka    

"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kombinovaná technika na kartonu, signováno, datováno 2010, 36 x 56,5 (40 x 60)  

    

    

245   Dobrovolný Viktor   (1909-1987) 

"Abstrakce" ...........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem VD, datováno 1965, 31 x 24 (44 x 36)  
    

Dobrovolný Viktor  malíř a grafik v Praze - Spořilově, žák umělecko-průmyslové školy v Praze  

(Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

    

    

246   Dobeš Josef   (1898-1974) 

"Portrét ženy s perlovým náhrdelníkem" ................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno PH, datováno 1946, 77 x 58 (91 x 71)  
    

Dobeš Josef  malíř, ilustrátor, malířství studoval soukromě, byl vězněn spolu s Josefem Čapkem v Oranienburgu, kde 

namaloval jeho poslední portrét, výrazný malíř regionu, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

247   Müller Johann Christopher   (1673-1721) 

Mapa Moravy .......................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
od Christophera Müllera, vydal Johann Baptista Hofmannů v Norimberku, kolem roku 1740, mědirytina, krásná barokní kartuše, 

na trhu vzácné, 51 x 60 (55 x 63)  
    

Müller Johann Christopher  rakouský vojenský kartograf 

    

    

248   Suchý Jiří   (1931-) 

"Zachránkyně ROBERTA DAVIDA" ......................................................................................................................  3 500 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1990, vzadu štítek LYRY PRAGENSIS, umělecká adjustace, zaskleno, 33,7 x 24 (59 x 46)  
    

Suchý Jiří  kreslíř, grafik, herec, zpěvák, textař, narozen v Plzni, spoluzakladatel Divadla na zábradlí a Divadla Semafor, 

autor mnoha textů, muzikálů a inscenací, dlouhá léta spolupracoval s J. Šlitrem, po jeho smrti pak se skladatelem 

F. Havlíkem a herečkou a zpěvačkou J. Molavcovou a J. Dvořákem, člen skupiny Reduta, věnoval se užité grafice, knižní 

ilustraci a tvorbě exlibris, zabývá se kostýmními návrhy ke svým hrám, ve volné tvorbě kresbou, volnou grafikou, malbou 

a aplikovanou fotografií, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

249   nesignováno    

"Akt rusovlasé dívky" ....................................................................................................................................................  17 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, bravurní práce, kolem roku 1930, galerijní úroveň, 67 x 54 (86 x 72)  

    

    

250   Kozina - Klimeš Bohumil    

"Cestou na pole - muž s kosou" ....................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole KLIMEŠ, datace 1924 vzadu na záručním listu z roku 1950 podepsaném ak. mal. 

Fr. Klimešem, kvalitní profesionální práce k tématu člověk a práce, zdobný rám zlaté barvy, obraz kulturní a dokumentační 

hodnoty, 70 x 45 (79 x 54)  

Ověřovací štítek autora nalepený vzadu je opatřen rovněž razítkem Galerie výtvarného umění v Praze. Ověřovací list z autorství 

vylučuje Františka Klimeše žijícího v letech 1871-1916. Přeškrtnuté slovo "mojí" ukazuje otcovo autorství 
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Kozina - Klimeš Bohumil (1881-1949?) 

malíř, grafik, narodil se v Kaňku u Kutné Hory, studoval na akademii ve Stuttgartu, portrétoval dr. Karla Kramáře, v roce 

1924 měl soubornou výstavu v Rubešově saloně v Praze (Toman, Slovník Chagall, databáze Signatury malířů) 
 

Klimeš František (1906-1966) 

sochař i malíř a ilustrátor, narozen ve Štutgartu, zemřel v Praze, syn malíře Bohumila Klimeše - Koziny, studoval 

u profesora Mařatky na UMPRUM v Praze, zastoupen např. na výstavě "Malíři, sochaři Prahy 6" uspořádané v roce 1951 

v Galerii Vincence Kramáře v Praze - Dejvicích. Spisovatelka Anna Šochová (nar. 1959) v příspěvku o milovaných 

knížkách, publikovaném na vlastních webových stránkách Koště Anny Šochové, uvádí mezi často publikujícími ilustrátory 

dětské literatury také jméno Františka - Franty Klimeše  (Toman, Slovník Chagall, abART) 

    

    

251   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Pod křížem - Stabat Mater I" .....................................................................................................................................  2 800 Kč  
litografie na žlutém podkladu, signováno tužkou, této litografie bylo uděláno pouze 40 ks, naše má číslo 35/40, kvalitní adjustace, 

velmi dobrý sběratelský kus, 21 x 25 (39,5 x 41,5)  
    

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) 

    

    

252   Kamenický Josef Jiří   (1910-1974) 

"Ležící dívčí akt s tyrkysovou drapérií" ...............................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1940, autorovy akty patří svou kvalitou ke galerijním obrazům, vzadu štítek 

o malíři, luxusní, široký zlacený rám francouzského typu, skvělý celek, 50 x 70 (70 x 90)  
    

Kamenický Josef Jiří  malíř, fotograf, narodil se v Brně, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl 

členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby, jeho díla jsou v majetku MG Brno 

a GVU Zlín (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

253   Kraus František J.   (1904-1976) 

"Dáma v lóži s kukátkem" ...........................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, velmi kvalitní, spolu s rámem vysoce reprezentativní 

72,5 x 56 (86 x 69)  
    

Kraus František J.  malíř, grafik, pedagog, rodák z Olomouce, studium na ČVUT v Praze u Blažíčka, na pražské 

akademii u F.T. Šimona, soukromě v Paříži, Bruselu a Mnichově, souborná výstava v Topičově saloně  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

254   Poledne Franz   (1873-1932) 

"V kovárně" ..........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno PD, datováno 1917, skvělá práce výborného rakouského mistra dosahujícího vysokých 

cen, zaskleno, 27,5 x 23 (47,5 x 37,5)  

    

    

255   Dürer Albrecht   (1491-1528) 

"Z apokalypsy" .......................................................................................................................................................................  900 Kč  
dřevořez, signováno v desce monogramem, otisk patrně z 19. století, zaskleno, ve výřezu 33 x 23,5 (44 x 34)  
    

Dürer Albrecht  německý malíř, grafik a teoretik umění, autor oltářních obrazů - např. Růžencová slavnost, grafický 

cyklus Apokalypsa spolu s grafickými cykly Malé pašije, Život Panny Marie, Velké pašije jsou význačnou součástí jeho 

rozsáhlého díla, jeden z nejslavnějších středověkých umělců, jeden z nejslavnějších světových autorů vůbec  

(Malá československá encyklopedie) 

    

    

256   nesignováno    

"Bolek Polívka" ...................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
reklamní plakát Divadla na provázku, druhá polovina minulého století, 73 x 57 (78 x 62)  

    

    

257   Eidenberger Josef   (1899-1991) 

"Ze starého města - Lince (?)" ......................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno PD, kolem roku 1920, zaskleno, 50 x 36 (52,5 x 38,5)  
    

    

258   signum nenalezeno    

"Děvčátko a chlapec v lese"............................................................................................................................................  1 500 Kč  
francouzský hedvábný goblének, vlevo dole vetkáno F, část značky výrobce NFF patrně skryta pod rámem, výrobek francouzské 

firmy Neyret Frères, počátek minulého století, obrázek jsme nerozebírali, 52 x 33 (63 x 41,5)  
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Předmětem sběratelského zájmu jsou i podobné strojové práce téže firmy tkané v hedvábí ve formě pohlednic, produkovány byly 

okolo roku 1919. 

    

    

259   Šimon T.    

"Stavení na břehu rybníka" ...........................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská galerijní perokresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno, nedatováno, zaskleno, sbírková práce 

ve výřezu 27 x 21 (48 x 36,5)  

    

    

260   Mehl Jan   (1912-1990) 

"Dáma ve stylu ARTDEKO" .........................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno PH, kolem roku 1937,výborná moderní práce absolventa Akademie v Praze 

u V. Nechleby a W. Nowaka, adjustováno v plátěné paspartě, zaskleno, ve výřezu 31 x 41 (46 x 55)  
    

Mehl Jan  malíř, narozen v České Třebové, studia na AVU v Praze u profesorů V. Nechleby a W. Nowaka, byl členem 

tvůrčí skupiny B7, vystavoval se Skupinou výtvarných umělců v Brně, SVU Aleš v Brně i v Praze a na Zlínských 

salonech, věnoval se krajině a figurální malbě (Slovník Chagall) 

    

    

 

 
 

 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 261-272 

 

 

261   Chaloupka Karel   (1889-1969) 

"Zátiší s ovocem" ................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno dvakrát, kolem roku 1940, výborná komorní práce absolventa Akademie 

v Praze u Nejedlého, Obrovského a Švabinského, luxusní zdobný rám, 22 x 28,5 (37,5 x 43,5)  
    

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/) 

    

    

262   Bílek František   (1872-1941) 

"Zármutek" ...........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
slepotisk, signováno tužkou vpravo uprostřed, počátek minulého století, paspartováno 

ve výřezu 32,5 x 24,5 (46,5 x 37,5), průměr vlastní tiskové plochy 16cm  
    

Bílek František  představitel epochy symbolismu a secese, sochař, řezbář a keramik, grafik, kreslíř, ilustrátor, autor 

návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění, také dobrý architekt., studoval na AVU Praha u prof. M. Pirnera, 

v letech 1891 - 1892 získal soukromé stipendium na Akademii Colarossi v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, 

v Lexiconu dlouhý výčet výstav, zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, v Národní galerii v Praze, 

Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerii hlavního města Prahy. Narodil se a v mládí žil v Chýnově, po roce 1902 se 

s manželkou přestěhoval do Prahy, kde žil až do okupace v roce 1939, potom se vrátil do Chýnova. V roce 1911 si nechal 

podle svého návrhu postavit vilu nedaleko Hradčan, do ní umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou 

Bílkovi (Lexicon of the CVA, Toman, www.villabilekcentre.cz) 

    

    

263   Anderle Jiří   (1936-) 

"TV GAME" ......................................................................................................................................................................  28 000 Kč  
velká reprezentativní kombinovaná technika - suchá jehla, mezzotinta, signováno tužkou UD, PD datováno v desce VII. 17. 75, 

dále PD tužkou uvedeno: Vánoce 1975, LD v desce text: TO Mrs. ANNE BARUCH, paspartováno 

tisková plocha 49,5 x 65,5 (71 x 85,5)  
    

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

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

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the SCA, Deník 30.10.2006) 
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264   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Bez názvu" ........................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
koláž, signováno monogramem JK, datováno 92, 41 x 32,5 (50 x 40)  
    

Kolář Jiří  malíř, kreslíř, kolážista, básník, překladatel, český umělec světového jména, vyučen truhlářem, absolvoval 

soukromá studia, široký počet výstav, 1996 výstava ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě spolu s Bělou Kolářovou, 

zastoupen snad ve všech významných galeriích na celém světě, patří k nejvýznamnějším českým uměleckým osobnostem, 

patrně světově nejznámější český výtvarník 20. století (široký text ve Slovníku Chagall) 

    

    

265   Hlinomaz Josef   (1914-1978) 

"Kam panenky kam jdete ?..." ......................................................................................................................................  3 500 Kč  
kresba barevnými fixkami, signováno, datováno 72, dedikace: Josefovi Černému, volný list, 21 x 29,5  
    

Hlinomaz Josef  herec, malíř, studoval na pražské konzervatoři, působil v řadě divadel, od roku 1957 byl členem 

hereckého souboru FS Barrandov, hrál např. ve filmech Pyšná princezna, Limonádový Joe, Léto s kovbojem, od druhé 

světové války maloval, z počátku napodoboval malíře, které měl rád, později vyzrál k originálnímu malířskému rukopisu 

naivistů, který je plný humoru a poetiky (Slovník Chagall) 

    

    

266   Zoubek Olbram   (1926-) 

"Žena se vztaženýma rukama" .....................................................................................................................................  1 200 Kč  
slepotisk, signováno tužkou PD, číslováno 39/200, druhá polovina minulého století, volný list, 29,5 x 20,5  
    

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

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

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

267   monogramista JS (?)    

"Ženský poloakt" ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
litografie, signováno tužkou monogramem, datováno 2009, volný list, 29,5 x 20,5  
    

    

    

268   monogramista JS (?)    

"Portrét muže - Beethoven" ...........................................................................................................................................  1 500 Kč  
litografie, signováno tužkou monogramem, datováno 2009, volný list, 27,5 x 19  
    

    

    

269   Velčovský Josef   (1945-) 

"Hřib se stromem na klobouku" ..................................................................................................................................  1 000 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 83/90, druhá polovina minulého století, volný list, 23 x 18  
    

Velčovský Josef  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, sklář, keramik, narozen ve Václavovicích u Frýdku, studoval ateliér 

monumentální malby u profesora K. Součka na AVU v Praze a u S.W. Heytera v Atelieru 13 v Paříži, byl na stáži 

v Bretagni a Provenci, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších sbírkách, řada výstav u nás i v zahraničí, dlouhý výčet 

výstav v Lexiconu počínaje účastí na výstavách ve Francii v roce 1970 a individuální výstavou v Galerii mladých Mánes, 

Praha 1971 (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

270   Krčmářová - Křížková Julie (Inka)   (1900-) 

"Partie na Zdobnici - Orlické hory" ..........................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno LD, vzadu ověřovací štítek, kolem poloviny minulého století, 97 x 114,5 (115 x 133)  
    

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, vystavovala s Kruhem výtvarných umělkyň  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

271   Frankfuether E. ?    

"Zátiší s drůbeží a zeleninou" ....................................................................................................................................  25 000 Kč  
olej na plátně, signováno PD, čteno E. Frankfuether, datováno 1908, 63,5 x 48 (85 x 70)  

    

    

272   nesignováno    

"Žena s perlami  ve vlasech a obnaženým ňadrem" .........................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, původně obdélníkový formát zarámovaný do pozdějšího oválného rámu, konec 18. století, 116 x 93 (150 x 128)  


