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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 21. ZÁŘÍ 2014 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 87. 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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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 - 280 

Jiné __________________________________________________ 281 – 285 

 

TIP: při prohlížení tohoto dokumentu zadejte do vyhledávacího pole slůvko LOT 

 
 

 

PROSPEKT je tištěn samostatně,   

obsahuje barevné fotografie vybraných položek zařazených do aukce 

http://www.aukcnidum.cz/


 
KATALOG 87. AUKCE – BRNO – 21. 9. 2014 

 

 

 

_ 4 _    

 

 

 

DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, 639 00 Brno na žádost vlastníků dražených 

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

(Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, 

která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna 

provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) 

II.  Obecná ustanovení 

1.  Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení 

identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními in-

stitucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Dražitelem může být pouze člen klubu dražitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 

členem klubu. Členem klubu dražitelů může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-

lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník může přijmout pověření 

dražit od třetích osob, které jsou členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost 

dražitelů před předáním dražebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předložením dokladu osvědčují-

cího jeho totožnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu dražitelů AAA. Dra-

žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

3.  Dražit může pouze ten, kdo obdrží dražební číslo. Dražební číslo obdrží dražitel po složení dražební zálohy. 

Dražební záloha se vrací, pokud vydražitel odevzdá v pokladně dražební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-

žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

4.  Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou dražební vyhláš-

kou, ve které dražebník uvede, kdy a za jakých podmínek si může veřejnost věci pro aukci určené prohléd-

nout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vy-

dá katalog věcí určených pro aukci, který bude možno zakoupit v prodejně dražebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu dražitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci 

určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze 

v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či 

jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíž. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařa-

zených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jaké-

koliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-

niknutým na ochranu vystavených či dražených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově 

zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její 

číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána 

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

2.  Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se považuje, zvedne-li 

dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více dražitelů 

má zvednuto svá dražební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu 

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 200,- Kč a méně než 1000,-Kč OBSAH 



 
KATALOG 87. AUKCE – BRNO – 21. 9. 2014 

 

 

 

_ 5 _    

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  

 

 
Amort Vlastimil  ......................................................   116 

Anderle Jiří   ....................................................   241 - 243 

Balabán Daniel   .........................................................   16 

Balarin Vilém   ................................................   121 - 124 

Balíček Karel   ............................................................   48 

Beránek   ....................................................................   79 

Blum Ludwig   ...........................................................   50 

Bochořáková - Dittrichová Helena   ...........................   83 

Bouda Cyril   ............................................................   244 

Boudník Vladimír   ..........................................   132, 133 

Brehovzský Vladimír   .............................................   260 

Brunovský Albín   ....................................................   173 

Bubeníček Jindřich   ...................................................   53 

Coubine Othon (Kubín Otakar)   ..................................   2 

Cubrová Magdalena   ...............................................   161 

Decker Karl   ............................................................   254 

Dědina Jan   ..............................................................   207 

Drha Josef   ..................................................................   9 

Duša Ferdiš   ..............................................................   11 

Dzubák J.   ................................................................   271 

Emler František   ......................................................   268 

Epstein Jehudo   .......................................................   211 

Filla Emil  ..........................................................   55, 217 

Forejtová Jitka   ..........................................................   68 

Frank-Will (Frank William Boggs)   ..........................   96 

Gauguin Paul   ..........................................................   285 

Gerersdorfer Eduard   ...............................................   204 

Giza J. (?)   .................................................................   41 

Gogh Vincent van - kopie   ........................................   46 

Grebeníček F.   .............................................................   1 

Gross František   .......................................................   269 

Grus Jaroslav   ............................................................   10 

Heřman Jiří   ...............................................................   45 

Horn Julius   .................................................................   6 

Hospodka Josef   ..................................................   67, 77 

Hrbek   ......................................................................   251 

Hudeček Antonín   .......................................................   5 

Hýžová Jaroslava   ........................................   8, 127, 128 

Chittussi Antonín   ...................................................   100 

Istler Josef   ..............................................................   216 

Janíček Přemysl   ......................................................   279 

Jaroš Petr   ................................................................   166 

Jirků Boris   ..............................................................   131 

Juhas - Knotek Václav  ............................................   205 

Kaizr Erich   .............................................................   134 

Kaláb František   ......................................................   126 

Kleindienst Zdeněk   ................................................   261 

Klímek Ludvík   .......................................................   208 

Klír Jan   ...................................................................   176 

Koch Otto   ...............................................................   153 

Kolář Jiří   ..................................................................   82 

Kolínská Jitka   ...........................................................   47 

Kotík Pravoslav   ........................................................   56 

Kovařík Hubert  .......................................................   102 

Král   ........................................................................   264 

Krtil - Alp Ladislav   ..................................................   52 

Lada Josef  .................................................................   94 

Lauda Jan   ..................................................................   36 

Lhoták Kamil   ............................................................   99 

Litoš Emanuel   .........................................................   141 

Malý Václav   ..............................................................   97 

Maresh Johann   ..........................................................   38 

Marynčák   ................................................................   250 

Mařák Julius   ..............................................................   98 

Matyáš Zdeněk   ..........................................................   19 

Měřínský   .................................................................   178 

Milén Eduard   ..................................................   169, 210 

monogramista   ............................................   12, 165, 249 

Müller Karel   ............................................................   177 

Musil Leopold   ...........................................................   43 

Najmr Jan Maria  ............................................   255 - 258 

nesignováno   ..........................................   18, 21, 84, 267 

neurčeno   .......................   17, 42, 93, 179, 206, 209, 246,  

 .................................... 247, 252, 253, 263, 272, 274, 277 

Novák J.   ..................................................................   164 

Novák Láďa   ..............................................................   13 

Oberthor Karel   ........................................................   278 

Obšil Jan   ...................................................................   44 

Ovčáček Eduard   ......................................................   163 

Pařízek Jan   ..............................................................   175 

Pejchal Bořivoj   .......................................................   138 

Pivoda A.   ........................................................   212, 213 

Plesnivý Vincent   .................................................   91, 92 

Pokorný Karel   .........................................................   265 

Polakovič Dušan   .....................................................   162 

Polášek V.   ...............................................................   203 

Porš Gustav   ...............................................................   49 

Procházka Antonín   ..................................................   214 

Radimský Václav   ................................................   15, 85 

Richard Benno Adam   ..............................................   276 

Rottman   ...................................................................   144 

Salichová Helena   ........................................................   4 

Schrötter Rudolf   ........................................................   78 

Skála Karel   ......................................................   270, 273 

Sklenář Zdeněk   ...................................................   3, 215 

Sudek Josef   .......................................   86 - 89, 172, 218 

Sychra Vladimír   ......................................................   125 

Synecký Luboš   ........................................................   129 

Šetelík Jaroslav   .........................................................   60 

Šimák Lev   ...............................................................   174 

Šimon Tavik František   ............................   140, 171, 280 

Šimůnek Karel   ........................................................   259 

Šindler Vladimír   .....................................................   248 

Šípek Bořek   ...............................................................   69 

Šprachta Emanuel   .....................................................   74 

Štětkář Karel   ...................................................   136, 137 

Šváb Jaroslav   ..........................................................   275 

Švabinský Max   ........................................................   245 

Toyen - Čermínová Marie   .........................................   54 

Trampota Jan   ...........................................................   170 

Uherek Rudolf   .........................................................   180 

Uprka Joža   ..........................................   90, 95, 201, 202 

Urban Vladislav   ................   62, 63, 64, 65, 66, 167, 168 

Vacátko Ludvík   .........................................................   51 
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Vaic Aleša   ..................................................................   7 

Vízner František   .......................................................   61 

Vochoč Jan   ...............................................................   20 

Vondrouš Dobroslav   ..............................................   135 

Vožniak Jaroslav   ......................................................   14 

Vrbová - Kotrbová Vilma   ......................................   219 

Weindlich Eugen   ....................................................   266 

Wiinblad Bjorn   ...............................................   112, 158 

Zábranský Vlastimil   ................................................   262 

Zeyer Angelo Jan   ....................................................   139 

Zezula Milan   .............................................................   81 

Zimka Ondrej   ..........................................................   220 

Zoubek Olbram   .................................................   57 - 59 

Ženíšek František   ....................................................   130 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 

 

 
akryl .........................................................................   216 

akvarel ..........................................   5, 13, 53, 91, 92, 174 

akvarel, kvaš .............................................................   135 

akvarel, tužka, pastelky a kvaš .................................   215 

alpaka .......................................................................   145 

barevná litografie...........   2, 3, 14, 94, 96, 125, 126, 170,  

 ................................... 244, 246, 262, 267, 268, 269, 278 

barevný lept ................................................................   93 

briliant, platina nebo zlato .......................   197 - 199, 200 

bronz ................................................................   116, 154 

double .......................................................................   284 

dřevo ............................................................   27, 31, 159 

dřevoryt ............................................................   214, 285 

grafika ................................................   11, 132, 133, 266 

kamenina ..........................................   102, 104, 113, 117 

keramika ....................   36, 101, 106, 110, 114, 115, 120, 

 ..........................................................  187, 188, 227, 228 

kombinace ................................   185, 186, 237, 238, 281 

kombinovaná technika ..........   6, 9, 10,  47, 82, 129, 136,  
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kresba tužkou .....................   56, 130, 140, 171, 210, 248 
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olej na lepence ..........................................   1, 18, 43, 167 
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serigrafie ...................................................................   163 
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sklo tažené .......................................................   221 - 223 
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LOT 1    

Grebeníček F.    

"Kytice zahradních květin v modrém džbánku" ..................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, LD signováno a datováno 1949, vzadu malba "Cesta lesem", luxusní široký zdobný rám zlaté 

barvy, zaskleno. Pod signaturou a v pravém dolním rohu nepřečtené texty 

60 x 50 (77 x 67) 
       

       

LOT 2    

Coubine Othon (Kubín Otakar)   (1883-1969) 

"Z Bretaně" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kvalitní umělecká reprodukce - barevná litografie skvělé olejomalby světově proslulého autora, signováno, pasparta, rámováno, 

zaskleno  

ve výřezu 50 x 60 (73,5 x 82,5) 
       

Coubine Othon (Kubín Otakar)  významný český malíř, grafik a kreslíř, studia na akademii v Praze u Thieleho 

a Antverpách, člen OSMY, SVU Mánes, převážnou část života tvořil v Paříži, Francie jej považuje za svého malíře, poprvé 

vystoupil na veřejnost při výstavě Osmy, výstavy po celém světě, v Lexiconu dlouhý výčet výstav, zastoupen ve všech 

významných světových galeriích, od roku 1956 zasloužilý umělec (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

       

LOT 3    

Sklenář Zdeněk   (1910-1986) 

"Čínské pavilony" ...............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, PD signováno a datováno 1961, číslováno 65/200, pasparta, rámováno, zaskleno, pasparta 

lehce zašpiněna prachem, litografie v pořádku. Skvělá nabídka. Tato litografie je podle majitele použita na obalu publikace 

o Zdeňku Sklenářovi 

ve výřezu 42,5 x 53 (64 x 74) 
       

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

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

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

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

       

LOT 4    

Salichová Helena   (1895-1975) 

"Válečné ruiny - Velká Polom 1945" .........................................................................................................................  1 700 Kč  
velká mistrovská galerijní litografie kolorovaná akvarelem, PD signováno, LD Velká Polom 1945, kvalitní adjustace v rámu 

pod sklem. Mimořádně silné sociální téma patřící k tomu nejlepšímu, co skvělá slezská autorka vytvořila 

50 x 66 (61 x 77) 
       

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

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

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

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

       

LOT 5    

Hudeček Antonín   (1872-1941) 

"Krása v barvách podzimu" .......................................................................................................................................  22 500 Kč  
mimořádný mistrovský galerijní akvarel, PD signováno, nedatováno, kvalitní adjustace pod sklem, rámováno. Ukázka mistrovství 

významného autora, která snese srovnání i ve světovém kontextu 

ve výřezu 55 x 39 (78,5 x 62,5) 
       

Hudeček Antonín  studia na pražské akademii u prof. Pirnera a Brožíka, na akademii v Mnichově u prof. Oty Seitze, 

krajinářství studoval u Ant. Slavíčka, původně figuralista, posléze vynikající krajinář, patřil ke skupině, která se snažila 

spolu s Antonínem Slavíčkem najít nový krajinářský projev ve vazbě na školu barbizonskou, význačný český malíř, široké 

zastoupení v Národní galerii Praha atd. (široký text v Tomanovi) 

       

LOT 6    

Horn Julius   (1900-) 

"Diplom Společenstva zlatníků a klenotníků" ..........................................................................................................  600 Kč  
mistrovská kresba tuší, akvarelem a kvaší, signováno v pravém medailonu, opatřeno pečetí Společenstva zlatníků, kvalitní 

adjustace pod sklem, KURIOZITA. Jde o diplom stvrzující, že dotyčný František Prügel je vyučen v řemesle zlatnickém 

a klenotnickém. Je velmi zajímavé, kolik pozornosti bylo věnováno této události, včetně originálního uměleckého doprovodu 

ve výřezu 45 x 34 (65 x 53) 
       

Horn Julius  malíř, grafik, kreslíř ex libris, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a Kysely, podnikl 

studijní cesty do Vídně, Německa a Paříže, v malířství se nejvíce věnoval portrétům, namaloval např. podobizny Jana 

a Tomáše Bati, zúčastňoval se přehlídek ex libris (Toman, Slovník Chagall) 
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LOT 7    

Vaic Aleša   (1920-) 

"Leoš Janáček" .......................................................................................................................................................................  900 Kč  
velký mistrovský černobílý lept, PD signováno, autorský list, číslováno 2/100, rámováno pod sklem, na okrajích mimo obraz 

drobná zašpinění. Skvělá práce vynikajícího grafika 

60 x 42,5 (69 x 52,5) 
       

Vaic Aleša  malíř a grafik v Praze, studia u svého otce Josefa Vaice, významného grafika a malíře, grafické umění otce 

i syna Vaicových bylo pověstné po celé Evropě (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 8    

Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"Zátiší s melounem" ...........................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovská tempera na tvrzené malířské lepence, PD signováno a datováno 1956, vzadu autorský štítek s názvem díla, kvalitní 

adjustace pod sklem. Práce vynikající malířky přezdívané svými vrstevníky "Česká Madam Rouault" 

38 x 48 (50 x 59) 
       

Hýžová Jaroslava  malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii u Sychry, Tittelbacha 

a Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá 

a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě, na trhu se objevuje ojediněle (Toman, Lexicon of 

the CVA, Slovník Chagall) 

       

LOT 9    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Výsypka hlušiny na haldu" ..........................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, PD signováno a datováno 1952, kvalitní adjustace pod sklem. 

Kromě umělecké i vysoká dokumentační hodnota 

ve výřezu 30 x 50 (49,5 x 68) 
       

Drha Josef  významný český malíř a grafik, narozen v Ostravě, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, 

dále soukromě u V. Wünsche a J. Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, 

ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuálních i kolektivních po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, 

ve sbírkách Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd. (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 10    

Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Cesta v zimním horském údolí" ..............................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, LD signováno, PD datováno 1938, adjustace pod sklem. Výborná 

práce z dobrého období autora 

ve výřezu 49 x 62 (66 x 80) 
       

Grus Jaroslav  malíř, studium na akademii 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) 

       

LOT 11    

Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Tatranské pleso" ...............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský grafický list, PD signováno, LD číslováno 6/25, kolem roku 1920, černý dubový rám, zaskleno. Ukázka skvělé práce 

srovnatelné s pracemi světové úrovně té doby 

celý list 42 x 58 (52 x 67) 
       

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) 

       

LOT 12    

monogramista    

"Cestář s lopatou" ..............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská tempera a kvaš, PD signováno monogramem JV (?), rámováno pod sklem  

ve výřezu 38 x 19 (52 x 36) 
       

       

LOT 13    

Novák Láďa   (1865-1944) 

"Svatý Václave, nedej zahynouti…" ..........................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský akvarel, PD signováno a datováno 1926, LD pod malbou text: "Náčrt k obrazu pro obecní kapli ve Žheřích u Č. Brodu", 

původní adjustace v paspartě, rámováno pod sklem. Bravurní práce výborného secesního malíře Prahy, galerijní i dokumentační 

hodnota. 
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ve výřezu 40 x 31 (56,5 x 46) 
       

Novák Láďa  slavný pražský malíř a kreslíř secese, žák pražské akademie, ilustroval také Postillu Mistra Jana Husa, 

vydanou nakladatelstvím J. R. Vilímek v Praze v roce 1900. Vynikal jako dekoratér domovních průčelí, provedl řadu 

sgrafit a fresek. Je znám jako malíř, který vyzdobil pivnici U FLEKŮ, Grand Hotel ŠROUBEK, pivovar U sv. Tomáše 

v Praze, Národní dům na Smíchově a řadu dalších významných budov. Spolu s Arnoštem Hofbauerem vytvořil podle 

námětů Mikoláše Alše fresky na průčelí pražského domu U Rotta. Jeho malířskými vzory byli Aleš a Schwaiger. Výrazný 

secesní umělec v Praze a Čechách vůbec (Toman, Databáze Národní knihovny ČR) 

       

LOT 14    

Vožniak Jaroslav   (1933-2005) 

"Noční korzo na mostě" ...................................................................................................................................................  2 900 Kč  
velká mistrovská galerijní barevná litografie, PD signováno a datováno 1959, rámováno v paspartě pod sklem. Autorova vize 

zrcadlení rozsvícených lamp a postav ve vodní hladině. Skvělá práce významného výrazně moderního a excentrického kreslíře, 

malíře, grafika a sochaře. Ve Slovníku Chagall jsou o tomto výtvarníkovi čtyři celostránkové sloupce 

ve výřezu 44 x 60 (65,5 x 80) 
       

Vožniak Jaroslav  kolážista, kreslíř, malíř, studium na VŠUP Praha u Svolinského, na pražské akademii u Silovského, 

člen skupiny Šmidrové, jeden z nejvýznamnějších představitelů "estetiky divnosti," zastoupen v Národní galerii Praha, 

v Moravské galerii v Brně, National Galery of Art, Washington D.C., USA, výstavy v Paříži, Londýně, Stockholmu, velmi 

známý český malíř, ceněný především v cizině (Lexicon of the CVA, NEČVU) 

       

LOT 15    

Radimský Václav   (1867-1946) 

"Tůň mezi stromy v létě" ..............................................................................................................................................  95 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vzadu na blind rámu V. Radimský, na blind rámu rovněž číslování No 302 a text čtený 

"Studie 1912", luxusní široký zlacený rám. Skvělá studie z pobytu ve Francii. 

35 x 37,5 (47 x 53) 

Odborné posouzení od PhDr. Mgr. Michaela Zachaře, historika umění 
       

Radimský Václav  významný malíř impresionista, studia na pražské akademii, dále na akademii vídeňské, dlouho žil 

a tvořil ve Francii v Barbizonu a v pobřežní vesnici Giverny v Normandii, prošel školou barbizonských mistrů, takže 

zpočátku tvořil pod vlivem barbizonské školy, přihlásil se k MONETOVI, otci francouzského impresionismu, již od roku 

1892 vystavoval v Pařížském salonu, dále výstavy po celé Evropě, v Rouenu roku 1895 obdržel zlatou medaili, zlatou 

rovněž na světové výstavě v Paříži 1900, již v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Pařížském 

saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden 

z mála malířů, u kterého rostou ceny jeho obrazů, na aukcích v Praze šly v posledních letech některé jeho obrazy přes dva 

miliony Kč (v Tomanovi 3 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

       

LOT 16    

Balabán Daniel   (1957-) 

"Průhled mezi stromy od starého domu" .................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, PD signováno a datováno 1983, zasazeno v tenké rámové liště. Zajímavá práce absolventa pražské 

akademie. 

85,5 x 64,5 (87 x 67) 
       

Balabán Daniel  malíř, narozen v Šumperku, studoval na AVU v Praze u profesora F. Jiroudka, od roku 1993 vede ateliér 

malby na Ostravské univerzitě, jeho díla jsou v majetku mnoha soukromých sbírek doma i v zahraničí, v Lexiconu dlouhý 

výčet výstav a dlouhý výčet literatury o tomto umělci (Slovník Chagall, http://www.ndm.cz/cz/osoba/2017-balaban-

daniel.html, http://www.sca-art.cz/artists/list/284.htm, http://www.danbalaban.net/ ) 

       

LOT 17    

Novák Adolf (?)    

"Ostrava - šachetní věže a haldy" ..................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století. Zemědělská krajina končí před haldami s průmyslovými 

objekty v pozadí. Neobvyklé zpracování krajiny Ostravska. Autorem je patrně Adolf Novák 

38 x 48 (50 x 60) 
       

       

LOT 18    

nesignováno    

"Neapolský záliv" (?) .........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský galerijní komorní olej na tvrzené lepence - nanášený špachtlí, signum nenalezeno, úzký černý rámek  

35,5 x 49 (37 x 51,5) 
       

       

LOT 19    

Matyáš Zdeněk (?)   (1945-2001) 

"Postava ve vlňáku na zimní cestě mezi stromy" .................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, vzadu na blind rámu dvakrát MATYÁŠ, kolem roku 1975. Kárované vlňáky byly 

součástí ženského krojového oblečení. V oblibě byly vlňáky s širokým černým a tmavozeleným kárem, které bylo doplněné jinými 

barvami, podobně jako na našem obraze. Byly to velké hřejivé šátky s třásněmi po obvodu, připomínaly deku. Ještě v druhém 
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pololetí minulého století pamatujeme ženy, jejichž šatník neznal kabát. I dnes jsou vlňáky neodmyslitelnou součástí slavnostního 

krojového oblečení. 

Autor Zdeněk Matyáš je odvozen od nápisu na blind rámu, mistrovská malba odpovídá i stylu Matyášova učitele, malíře K. Součka. 

Autorství je sice s otazníkem, vysoká kvalita a galerijní hodnota obrazu zůstává. 

42,5 x 50,5 (44,5 x 52,5) 
       

Matyáš Zdeněk (?)  malíř, kreslíř, grafik, narozen ve Vsetíně, studoval u profesora Blažka na SUPŠ v Uherském Hradišti 

a u profesora K. Součka na AVU v Praze, působil ve Valašských Kloboukách, motivy čerpal z rodného kraje (Slovník 

Chagall) 

       

LOT 20    

Vochoč Jan   (1865-1920) 

"Sedící dívka v interiéru se širokým výhledem na město" ............................................................................  69 000 Kč  
mimořádný mistrovský pointilistický olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno PARIS 1911, široký zdobný rám. 

Ojedinělá nabídka, vzhledem k dataci nesmírně moderní vynikající práce absolventa pražské a mnichovské akademie. 

62 x 73 (78,5 x 89,5) 
       

Vochoč Jan  malíř podobizen, krajin a žánrových námětů, narodil se v Hrdlořezech, zemřel v Praze, studia na pražské 

akademii, dále na akademii v Mnichově u Gysise a Hertericha, významnými pro jeho tvorbu byly pobyty v Bulharsku, 

Paříži, v Praze se specializoval na zachycení Malé Strany a Hradčan (Toman) 

       

LOT 21    

nesignováno    

Miniatura "Císařovna Sisi" ...........................................................................................................................................  3 000 Kč  
kvaš na slonové kosti, signum nenalezeno, přelom 19. a 20. století, mimořádně luxusní široký zdobný rámeček ze zlacené mosazi, 

vnitřní rámeček je elipsa, vnější obdélník, je uzpůsoben na pověšení i postavení na stůl  

7,5 x 5,5 (14,5 x 13) 
       

       

LOT 22    

Plastika "Sedící žába" ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán barevný, značeno ROSENTHAL SELB - BAVARIA, před rokem 1950, miniatura, výborný stav, sběratelská položka  

výška 4cm, délka 6cm 
       

       

LOT 23    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" ................................................................................................................................  2 900 Kč  
řezba ve dřevě, sochařské dílo neznámého lidového umělce, polychromie, kolem roku 1850. Pochází z dlouho tvořené sbírky 

krucifixů od různých tvůrců 

výška s křížem 84cm, šířka 42cm, korpus je vysoký 42cm, široký 35,5cm 

Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 
       

       

LOT 24    

Plastika "Jeden z bohů" ...................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, polychromováno, barveno a zlaceno, Indonésie, patrně kolem poloviny minulého století, sbírkový kus  

výška 34cm, základna 11,5 x 10,5cm 
       

       

LOT 25    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" ................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, sochařské dílo neznámého lidového umělce, kolem roku 1850, mohutný korpus ukazuje svébytné 

chápání lidového umělce a zařazuje je jako jedinečnost do sbírky krucifixů lidového umění, krásný sbírkový kus. Pochází z dlouho 

tvořené sbírky krucifixů od různých tvůrců 

výška s křížem 126,5cm, šířka 63cm, korpus je vysoký 80cm, široký 59cm 

Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 
       

       

LOT 26    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" ................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, sochařské dílo, polychromováno, barveno, krásná ukázka lidové umělecké řezby, kolem roku 1830, stav 

odpovídá stáří, výborný kus do sbírky lidového umění, jednoznačná sbírková položka. Pochází z dlouho tvořené sbírky krucifixů 

od různých tvůrců 

výška s křížem 128cm, šířka 59cm, korpus je vysoký 61cm, široký 56cm 

Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 
       

       

LOT 27    

Kazeta s imitací opálu na víku ..........................................................................................................................................  900 Kč  
dřevěný korpus obložený bronzovým plechem s reliéfní figurální dekorací na motivy z ruských bájí, zajímavý předmět z období 

raného ART DEKA, kolem roku 1910, krásný sbírkový kus ve tvaru pyramidy na čtvercové základně. Na každé ze čtyř stran je jiný 

motiv, na přední straně je ruský bohatýr ve zbroji na koni 

základna 12 x 12 cm, výška 10 cm 
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LOT 28    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" ................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, sochařské dílo, polychromováno, barveno, ukázka práce lidového umělce, korpus kolem roku 1850, 

vlastní kříž z první třetiny minulého století, kvalitní sbírkový předmět do sbírky lidového umění. Pochází z dlouho tvořené sbírky 

krucifixů od různých tvůrců 

výška s křížem 115cm, šířka 67cm, korpus je vysoký 58cm, široký 50cm 

Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 
       

       

LOT 29    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" ................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, sochařské dílo, ramena kříže jsou zakončena velmi zdobnými ornamentálními řezbami v rokokovém 

stylu, řezané části mají působivou patinu starozlaté barvy, kolem roku 1870. Klasické zpracování tématu v tradici 

západokřesťanského umění. Pochází z dlouho tvořené sbírky krucifixů od různých tvůrců 

výška s křížem 94cm, šířka 50cm, korpus je vysoký 40cm, široký 32cm 

Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 
       

       

LOT 30    

"Ježíš Kristus - korpus, chodidlo levé nohy překříženo přes pravé" .............................................................  900 Kč  
řezba ve dřevě, sochařské dílo, práce lidového řezbáře, polychromováno, barveno, bez kříže, kolem roku 1840, zajímavý doplněk  

sbírky. Překřížení levé nohy přes pravou je sběratelsky vzácné, vyskytuje se zhruba v poměru1:100. Ve sbírkách se korpus Ježíše 

často nachází bez kříže. Kříže se záměrně oddělovaly kvůli skladování. Pochází z dlouho tvořené sbírky krucifixů. 

výška korpusu 38cm, šířka 30cm 

Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 
       

       

LOT 31    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" ...................................................................................................................................  700 Kč  
kombinace dřeva a reliéfně tvarovaného plechu, práce kolem roku 1910, patinováno na starozlatou barvu, zajímavý doplněk sbírky. 

Pochází z dlouho tvořené sbírky krucifixů od různých tvůrců 

výška s křížem 51cm, šířka 22,5cm, korpus je vysoký 18cm, široký 12,5cm 

Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 
       

       

LOT 32    

"Ježíš Kristus - korpus bez kříže, chodidlo levé nohy překříženo přes pravé" ......................................  1 700 Kč  
řezba ve dřevě, sochařské dílo, práce lidového mistra řezbáře, polychromováno, barveno, kolem roku 1850, typově ojedinělá práce 

lidového umění. Překřížení levé nohy přes pravou je sběratelsky vzácné, vyskytuje se zhruba v poměru1:100. 

Pochází z dlouho tvořené sbírky krucifixů od různých tvůrců 

výška 59cm, šířka 55,5cm 

Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 
       

       

LOT 33    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" ................................................................................................................................  3 900 Kč  
řezba ve dřevě, sochařské dílo, mistrovská práce lidového řezbáře, polychromováno, barveno, korpus kolem roku 1840, kříž 

pozdější, kvalitní ukázka skvělého lidového umění, sbírkový a muzeální kus. Pochází z dlouho tvořené sbírky krucifixů od různých 

tvůrců 

výška s křížem 106cm, šířka 49cm, korpus vysoký 55cm, široký 40,5cm 

Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 
       

       

LOT 34    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" ................................................................................................................................  3 900 Kč  
řezba ve dřevě, sochařské dílo lidového řezbáře, polychromováno, barveno, kolem roku 1840, skvělé mistrovské dílo představující 

další typové znázornění Ježíše Krista v lidovém pojetí, sbírkový a muzeální kus. Pochází z dlouho tvořené sbírky krucifixů 

od různých tvůrců 

výška s křížem 113,5cm, šířka 44cm, korpus vysoký 56cm, široký 39cm 

Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 
       

       

LOT 35    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" .............................................................................................................................  19 000 Kč  
mimořádná mistrovská práce - řezba ve dřevě, skvělé umělecké provedení, přelom 18. a 19. století, 1780-1820, polychromie, 

malováno, unikátní nabídka. Pochází z dlouho tvořené sbírky krucifixů od různých tvůrců, jde o jeden ze tří zlatých hřebů nabízené 

sbírky 

výška s křížem 137cm, šířka 66cm, korpus vysoký 91cm, široký 59cm 

V návrhu na kulturní památku ČR, může koupit pouze občan ČR 
       

       



 
KATALOG 87. AUKCE – BRNO – 21. 9. 2014 

 

 

 

_ 14 _    

LOT 36    

Lauda Jan   (1896-1959) 

"Symbol 1. pětiletky 1949 - 1953" ...............................................................................................................................  2 900 Kč  
keramika glazovaná, ručně malovaná, z roku 1948, dobrý stav, drobné retuše, možná výrobní vady v glazuře Návrh národního 

umělce, světově proslulého sochaře Jana Laudy (Grand Prix na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu). Vedle umělecké 

i dokumentační hodnota, navíc sběratelská rarita 

výška 39cm, šířka 23cm 
       

Lauda Jan  sochař, narozen v Praze, studoval u J. Drahoňovského na UMPRUM v Praze a u J. Štursy na AVU v Praze, 

spolupracoval s J. Štursou jako jeho pomocník, sdílel ateliér spolu s Gutfreundem, působil jako profesor UMPRUM 

a AVU v Praze, byl členem SVU Mánes, byl představitelem tzv. sociálního umění (Slovník Chagall) 

       

LOT 37    

Publikace "Šatky a šátky" s podtitulem ze Slovenska ...........................................................................................  500 Kč  
16 barevných reprodukcí maleb Joži Uprky a 11 stran textu od dr. Aloise Kolíska, horší stav, dle seznamu v doprovodném textu 

schází list s reprodukcí 16 Tasovjanka. Vyhledávaná příručka dokumentuje práci J. Uprky a navíc dokumentuje rozlišnosti 

ve vázání šatků a šátků dívek a žen na Slovácku, v Mařaticích, Petrově, Hroznové Lhotě a dalších. Polemizovat by se dalo 

s autorem textu k reprodukci 6 Rožky ze Staré Břeclavi. Citace: "... v Hruškách u Břeclavi nosí se ještě rožky, ale v Mor. Nové Vsi, 

jen půl hodiny odtud vzdálené již nikoliv ..." Z fotografické dokumentace rodin z Moravské Nové vsi je patrné, že lidový kroj  

včetně rožků, ozdob dívčích hlav, se tam při slavnostních příležitostech nepřestal nosit. 

podélný formát 19 x 26cm, 25 listů, nedatováno, reprodukce a tisk UNIE Praha 
       

       

LOT 38    

Maresh Johann   (1821-1914) 

"Arabský bojovník na koni" ..........................................................................................................................................  1 500 Kč  
luxusní reliéfní keramická deska bohatě barevně malovaná a zlacená, značeno JM MUSTERSCHUTZ, kolem roku 1880, siderolit. 

Vzácný sbírkový a muzeální kus, podle naších informací poprvé na našem trhu 

50 x 35,5 
       

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

       

LOT 39    

Hodinky kapesní pánské ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
švýcarské, jednoplášťové, pouzdro stříbrné, ciferník zlacený kov ve stylu ART DEKO, značeno CHRONOMÉTRE CORGEMONT 

WATCH, kolem roku 1920, dobrý stav, funkční  

ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 62,91g btto, průměr 5cm 
       

       

LOT 40    

Hodiny nástěnné - pendlovky v dřevěné schránce ............................................................................................  15 000 Kč  
jednozávažové, pozdní biedermeier, ciferník dělený, emailový, po obvodu zdobený věnečkem ze zlacené mosazi, číslice římské, 

kolem roku 1860, velmi dobrý stav, malý oklep na ciferníku, na schránce malý úlomek dýhy Bylo by vhodné vyměnit strunu 

na závaží. Skvělá nabídka 

výška 102cm, šířka 32cm, hloubka 13cm 
       

       

LOT 41    

Giza J. (?)    

"Jitro v borovém lese - hrající si medvědi" .............................................................................................................  3 500 Kč  
velký olej na plátně, signováno, datováno 1955, volná kopie slavného obrazu Ivana Ivanoviče Šiškina z roku 1889, velmi kvalitní 

široký ručně řezaný rám stříbrné barvy, vlevo nahoře nutné drobné restaurování, čemuž odpovídá i velmi nízká vyvolávací cena.  

Vyvolávací cena odpovídá prakticky ceně rámu 

70 x 100 (88 x 117,5) 
       

       

LOT 42    

neurčeno    

"Průhled v lese" ...................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký reprezentativní olej na silném plátně, značeno vlevo dole - čteno: cop. by F. MAGIERAS (?), široký profilovaný rám zlaté 

barvy. Jako v případě předchozí nabízené položky č.41 jde o využití námětu lesního interiéru ze Šiškinova obrazu Ráno 

v borovicovém lese, ovšem bez medvědů (před příchodem nebo po odchodu medvědů). 

 

Příjmení Mogiera, Magiera apod. se vyskytují v sousedním Polsku, příjmení Magiera se vyskytuje i mezi polskými malíři 

67 x 90 (85 x 108,5) 
       

       

LOT 43    

Musil Leopold   (1920-1997) 

"Vesnice s kostelem na podzim" ...................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na lepence, PD signováno, nedatováno, velmi kvalitní práce výborného autora  

60 x 85 (68,5 x 93,5) 
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Musil Leopold  malíř, studia na akademii v Praze u Loukoty, Nechleby, Obrovského, Štursy a Krattnera, dále studia 

a práce v Paříži, výstavy po celém světě, jeden z mála českých moderních malířů 20. století, jehož význam přerostl naše 

hranice, mimořádný zjev našeho malířství, široké zastoupení v řadě galerií po světě (Slovník Chagall) 

       

LOT 44    

Obšil Jan   (1908-1983) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská olej-tempera, PD signováno, datováno 1963, mírně ušpiněná pasparta. Příjemná práce absolventa akademie v Praze 

u Švabinského. 

ve výřezu 65 x 37,5 (85 x 58) 
       

Obšil Jan  malíř, scénograf, tvořil také sgrafita a mozaiky, studium na AVU u Švabinského, člen Moravského sdružení 

výtvarných umělců, s nimiž vystavoval, autor více než 300 scénických návrhů ve Státním divadle v Ostravě, autor návrhů 

na insignie akademických hodnostářů VŠB TU Ostrava, zastoupen v řadě galerií, významný malíř ostravského regionu 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 45    

Heřman Jiří   (1892-1969) 

"Lidice" ................................................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mimořádný mistrovský olej na kartonu, LD signováno, datováno 1948, vzadu na rámu rukou text: Heřman "Lidice". Vynikající 

práce skvělého autora, studenta u malířských osobností Hynaise, Bukovace, Kupky. Obraz s vysokou galerijní i lidskou hodnotou . 

Patří k tomu nejlepšímu, co bylo u nás v sociální tématice vytvořeno 

ve výřezu 71 x 50 (95 x 75,5) 
       

Heřman Jiří  malíř, narozen v Paříži, zemřel v Uherském Hradišti, studia na pražské akademii u prof. Bukovace, později 

u Hynaise, další studia u Kupky v Paříži, inklinoval ke krajinářství, zapůsobila na něj díla malířů barbizonské školy 

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 46    

Gogh Vincent van - kopie   (1853-1890) 

"Slunečnice ve váze" .......................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kvalitní kopie slavného obrazu ještě slavnějšího umělce, patrně kolem poloviny minulého století. Kvalitní 

kopie bývají v cizině hodnoceny nesrovnatelně výše než na našem trhu 

78 x 61 (92,5 x 76) 
       

Gogh Vincent van - kopie  holandský malíř působící ve Francii, v raném období tvořil krajiny a figurální kompozice 

temných barev, později byl ovlivněn impresionismem a japonskými tisky (Malá čs. encyklopedie) 

       

LOT 47    

Kolínská Jitka   (1930-1992) 

"Město v noci" ...................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský galerijní pastel, kvaš a tempera, signováno, kolem roku 1960-1964, zcela mimořádná práce vynikající autorky. 

Rámování a celá adjustace byla dělána panem Viktorem Brůžkem z Prahy v ceně 16 000. 

 

Jitka Kolínská spolu s F. Tichým a K. Lhotákem vystavovala již v roce 1956 na pozvání skupiny KÜNSTLERGRUPPE ROTER 

REITER na mezinárodní výstavě v Trautensteinu u Mnichova. Pozvání pro ni v té době znamenalo velmi mnoho. 

Skvělá vyvolávací cena 

54 x 80 (82 x 106) 
       

Kolínská Jitka  malířka, ilustrátorka, narozena v Praze, studovala u profesorů V. Sychry a V. Pukla na AVU v Praze, 

členka skupiny MÁJ, řada výstav, zastoupena v Národní galerii Praha, významná ilustrátorka dětských knih (Slovník 

Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 48    

Balíček Karel   (1904-1985) 

"Krása Vysočiny - Hra barev a světla" ....................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, LD signováno, kolem roku 1935, luxusní široký rám francouzského typu starozlaté 

barvy, skvělý celek  

50 x 70 (67,5 x 87,5) 
       

Balíček Karel  malíř, skvělý krajinář, narozen v Chrasti u Chrudimi, na náměstí ve Svratce vlastnil dům čp.23, kde žil 

a měl i ateliér, působil jako odborný učitel, v letech 1947-1961 byl ředitelem základní školy ve Svratce, soukromě studoval 

u prof. Ferd. Pochobradského, několik let maloval u Gustava Macouna v Kameničkách, patřil do malířské kolonie, která 

malovala Českomoravskou Vysočinu, procestoval Německo, Jugoslávii, Slovensko, Maďarsko, vystavoval od roku 1931, 

v letech 1936-56 se zúčastnil 25 výstav, z toho bylo 6 souborných, zapsán mezi výtvarnými umělci na webových stránkách 

Svratky (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web.svratka.cz) 

       

LOT 49    

Porš Gustav   (1888-1955) 

"Potok v zimním lese v prosvětleném oparu" ........................................................................................................  6 900 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, luxusní široký rám francouzského typu zlaté barvy, 

reprezentativní celek. Skvělá práce výborného krajináře, absolventa Akademie v Praze 
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80 x 100 (96 x 117) 
       

Porš Gustav  malíř krajinář, grafik, soukromá studia u Jansy, večerní kurzy u Jakesche, pražská akademie u Bukovace 

a Preislera, řada výstav, zastoupení v galeriích (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 50    

Blum Ludwig   (1891-1974) 

"Jerusalem - Květná brána" .....................................................................................................................................  295 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, PD signováno a datováno Jerusalem 1932, mimořádná reprezentativní práce malíře 

zvaného "Malíř Jeruzaléma", brněnského rodáka, zcela ojedinělá nabídka.  
 

V průběhu cca dvacetileté aukční činnosti jsme na našich aukcích v Brně, Praze a Slavkově prodali čtyři olejomalby od Ludwiga  

Bluma - námětově netypický portrét kartářky, malý záběr krajiny s palmou a dva velké obrazy Jeruzaléma. Obzvlášť 

nezapomenutelný byl celkový pohled na Jeruzalém z roku 1935 v odstínech červené. Podobné barevné ladění Blum použil u obrazu 

s velbloudy v Judské poušti, obraz byl zařazený do výběru Blumových prací na výstavě v londýnské galerii Ben Uri Gallery 2011 

a doprovozen slovy "beautifully coloured 1943 scene showing ‘Camels in the Judean Desert’"(*1). 
 

V odlišném barevném ladění je obraz nabízený v této aukci. Poskytuje pohled na bránu zvanou „Herod’s Gate“ nebo „Flowers’ 

Gate“, jež je součástí starobylých hradeb Starého Města v Jeruzalémě. Je to jen jedna z variant pohledů na tuto bránu vytvořených 

Ludwigem Blumem. Jiná varianta je uvedena např. na stránce Židovské obce Brno (*2) . Pod názvem "Market in  Jerusalem" byl 

v aukčním prodeji 27.6.2007 u Sotheby's obraz, který je velikostí 81 x 96,5 cm i námětem srovnatelný s naším obrazem. Na sále 

byla dosažena cena 71.957 USD, konečná cena s poplatky byla 86.348 USD (www.artprice.com). 
 

V souvislosti s obrazy vystavovanými v Ben Uri Gallery 2011 byla použita také slova „light“, „promise“, „amazing“. Nemůžeme 

hovořit za jiné obrazy, ale v obou případech námi nabízených obrazů Jeruzalému od Ludwiga Bluma můžeme použít přívlastku 

ohromující - ve smyslu ohromení v osobním kontaktu, ve vyvolání pocitů, které se asi nepodaří získat pozorováním pouhých 

fotografií těchto obrazů. V těchto obrazech je skryto něco, co zřejmě fotografie neumí zachytit. 
 

(*1)      http://jewishculturelondon.wordpress.com/2011/04/13/ludwig-blum-exhibition-at-ben-uri-gallery/   

nebo http://untoldlondon.org.uk/articles/read/light_and_promise_-_the_amazing_canvas_of_ludwig_blum ) 

(*2)     http://www.zob.cz/?q=blum 

 

81 x 101 (96 x 116) 
       

Blum Ludwig  malíř, narodil se v Brně-Líšni, kde je na jeho rodném domě umístěna pamětní deska. Chodil do české 

obecné školy, potom na německé gymnázium v Brně. Jeho akademické studium malířství ve Vídni bylo přerušené v době 

první světové války, studium dokončil na pražské akademii. V roce 1923 přesídlil do Jeruzaléma, kde také zemřel. 

K návštěvám Československa jej zpočátku vedly existenční důvody - prodejní výstavy zde byly úspěšné. Velký zájem byl 

o jeho obrazy biblických míst. Maloval města i krajinu, nejvíce však maloval Jeruzalém. Jen v ARTPRICE je 451 záznamů 

o prodeji jeho olejomaleb, jeho obrazy dosahují na světových trzích vysokých cen. V roce 1968 obdržel čestný titul "Jakír 

Jerušalájim", ocenění pro významné osoby starší sedmdesáti let (Toman, http://www.zob.cz/?q=blum) 

       

LOT 51    

Vacátko Ludvík   (1873-1956) 

"Orání párem koní" ........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno PD, kolem roku 1920, velmi široký luxusní ručně řezaný rám zlato-stříbrné 

barvy, zaskleno. Výborná práce skvělého malíře, absolventa Akademie v Praze. 

50 x 70 (74 x 94) 
       

Vacátko Ludvík  malíř, grafik, sochař, narozen v Simmeringu u Vídně, studium na pražské akademii u Brožíka 

a Hynaise, dále v Mnichově, v Paříži studium impresionismu, s Luďkem Maroldem pracoval na panoramatu Bitva 

u Lipan, několikrát portrétoval prezidenta Masaryka na koni. Výjimečný autor, jehož monumentální obrazy secesní 

symboliky mají světovou úroveň, jeden z nejlepších evropských malířů koní, řada výstav a ocenění, zastoupen v řadě 

galerií (Toman) 

       

LOT 52    

Krtil - Alp Ladislav   (1947-) 

"Surrealistické objekty" ..................................................................................................................................................  4 900 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1965. Zajímavá práce malíře původně působícího v Havířově, 

od roku 1978 žije a tvoří ve Vídni. Skvělá cenová nabídka 

56 x 99 (57,5 x 100,5) 
       

Krtil - Alp Ladislav  malíř, miniaturista, tvůrce objektů, narozen v Toužimi, studoval v soukromých kurzech a školách 

v Havířově a Ostravě, patřil mezi významnou vlnu surrealismu šedesátých let, v roce 1978 emigroval do Rakouska, žije 

ve Vídni, vystavoval po celém světě - New York - Multimedia Arts Gallery, Benátky, Mnichov, Paříž, zastoupen 

namátkou: Museum Pforzheim, Museum für Angewandte Kunst Vídeň, Kulturamt der Stadt Wien, Muzeum Ostrava atd., 

v roce 1990 se zúčastnil výstavy v Paláci kultury v Praze uspořádané pro emigrované umělce pod názvem 90 autorů v roce 

´90 - Nové cesty kresby a grafiky, katalog k výstavě sestavil Ing. Ivo Janoušek, CSc., ředitel Národního technického muzea 

(Slovník Chagall, internetové stránky) 

       

LOT 53    

Bubeníček Jindřich   (1856-1935) 

"Praha u obecního dvora" ..............................................................................................................................................  1 100 Kč  
mistrovský akvarel, LD tužkou určeno místo, PD signováno, datace může být krytá paspartou, kolem roku 1900, rámováno, 

zaskleno. Práce vynikajícího malíře domů a zákoutí Prahy. Kromě umělecké i výrazná dokumentační hodnota 
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ve výřezu 27 x 16 (42,5 x 32) 
       

Bubeníček Jindřich  malíř krajinář, studia na pražské akademii u Sweertse, působil v Uhříněvsi, v roce 1926 měl 

uspořádánu významnou soubornou výstavu s JUV v Praze (Toman) 

       

LOT 54    

Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) 

"Surrealistický ženský poloakt" ...................................................................................................................................  7 600 Kč  
zeleno-modrá litografie, signováno PD, nedatováno, rámováno, pasparta, zaskleno. Pochází ze sbírky z USA 

ve výřezu 16 x 9 (26,5 x 20,5) 
       

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

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

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

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

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

představitelka surrealismu v celoevropském měřítku (Toman, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 55    

Filla Emil   (1882-1953) 

"Kubistický motiv" ............................................................................................................................................................  8 700 Kč  
mistrovský galerijní linoryt, signováno PD, kolem roku 1925, volný list, skvělá nabídka. Pochází ze sbírky z USA 

28,5 x 25,5 
       

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) 

       

LOT 56    

Kotík Pravoslav (?)   (1889-1970) 

"Don Quijote a Sancho Panza" ....................................................................................................................................  1 900 Kč  
bravurní kresba tužkou, signováno PD, nedatováno, kolem roku 1940, pravděpodobně práce Pravoslava Kotíka, rámováno, 

v paspartě pod sklem, v paspartě skvrny od vlhkosti  

18,5 x 13,5 (33 x 27) 
       

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) 

       

LOT 57    

Zoubek Olbram   (1926-) 

"Adam - Mužský akt" ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský slepotisk (reliéfní tisk) na ručním papíře, signováno PD, nedatováno, autorský tisk, výborný stav, volný list Skvělá 

cenová nabídka 

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) 

       

LOT 58    

Zoubek Olbram   (1926-) 

"Eva - Ženský akt" ................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský slepotisk (reliéfní tisk) na ručním papíře, signováno PD, nedatováno, autorský tisk, výborný stav, volný list Skvělá 

cenová nabídka 

29,5 x 20,5 
       

 

LOT 59    

Zoubek Olbram   (1926-) 

"Dívčí poloakt s růží" ...........................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský slepotisk (reliéfní tisk) na ručním papíře, vlasy dívky a růže ručně kolorovány zlatou barvou, signováno PD, 

nedatováno, autorský tisk, výborný stav, volný list Skvělá cenová nabídka 

29,5 x 20,5 
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LOT 60    

Šetelík Jaroslav   (1881-1955) 

"Praha - Karlův most, Malá Strana a Hradčany" ...........................................................................................  69 000 Kč  
velký mimořádně reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, nedatováno, původní umělecký rám platinové 

barvy Výborná práce z dobrého období autora. Dílo v této kvalitě na trhu ojedinělé. Vynikající nabídka 

70 x 100 (89 x 119) 
       

Šetelík Jaroslav  malíř, kreslíř, narozen v Táboře, studoval v Mnichově, později u Lišky na UMPRUM v Praze 

a u profesora Ottenfelda na AVU v Praze, nejlepší malíř pohledů na Prahu, četné zahraniční cesty, za pobytu v Holandsku 

vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst, příležitostně se věnoval i nástěnné malbě, publikoval ve Zlaté 

Praze, byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze (Toman, 

Slovník Chagall) 

       

LOT 61    

Vízner František   (1936-) 

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo hutní, čiré, barevně tónované v medovém odstínu, návrh F. Víznera, sklárna Škrdlovice, kolem roku 1970  

výška 18cm 
       

Vízner František  sochař, sklářský výtvarník, designér, narozen v Praze, studoval v Ateliéru tavené skleněné plastiky 

a mozaiky na Průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a v Ateliéru skla, glyptiky a užité plastiky u K. Štipla, V. 

Plátka, kresbu u J. Baucha na VŠUP v Praze, pracoval mj. jako designer Ústředí uměleckých řemesel sklárny 

ve Škrdlovicích, řada výstav a realizací (Slovník Chagall) 

       

LOT 62    

Urban Vladislav   (1937-) 

Žardiniéra ...............................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
sklo hutní, čiré, zdobené zatavenými "opály" a zápichem do dna, signováno u horního okraje, datováno 1991, sklárna Rapotín. 

Pochází přímo ze sbírky autora, jedinečná příležitost. 

Bylo prezentováno na Československé reprezentativní výstavě v Paříži v roce 1992 - sekce kov, šperk, sklo 

výška 16cm, průměr 23cm 
       

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

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

a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 

       

LOT 63    

Urban Vladislav   (1937-) 

Žardiniéra s nepravidelným okrajem.........................................................................................................................  4 000 Kč  
sklo hutní, čiré, zdobené zatavenými "opály", signováno, datováno 1991, sklárna Rapotín. Pochází přímo ze sbírky autora, 

jedinečná příležitost. 

Bylo prezentováno na Československé reprezentativní výstavě v Paříži v roce 1992 - sekce kov, šperk, sklo 

výška 23 cm, průměr v nejširším místě 23 cm 
       

       

LOT 64    

Urban Vladislav   (1937-) 

Karafa se zátkou ..................................................................................................................................................................  2 400 Kč  
sklo hutní, čiré, zdobené zatavenými bílými a oranžovými "opály", signováno při spodním okraji, datováno 1993, sklárna Rapotín, 

jedná se o umělecký experiment. Pochází přímo ze sbírky autora, jedinečná příležitost. 

Bylo prezentováno na Československé reprezentativní výstavě v Paříži v roce 1992 - sekce kov, šperk, sklo 

výška 29cm 
       

       

LOT 65    

Urban Vladislav   (1937-) 

Karafa bez zátky ..................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
sklo hutní do formy, v barvě hnědého kouře, signováno, datováno 1993. Pochází přímo ze sbírky autora, jedinečná příležitost 

výška 25cm 
       

       

LOT 66    

Urban Vladislav   (1937-) 

Číše na kouli s patkou, 2 kusy ........................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo čiré, zdobeno zatavenými bílými a oranžovými "opály" v nožkách tvaru koule, obě číše signovány při okrajích patek, datovány 

1992. Pochází přímo ze sbírky autora, jedinečná příležitost. 

Bylo prezentováno na Československé reprezentativní výstavě v Paříži v roce 1992 - sekce kov, šperk, sklo 

výška 18,5, průměr 9,5,  

výška druhé 18cm, průměr 9cm 
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LOT 67    

Hospodka Josef   (1923-1989) 

Miska odkládací, s talířovitým okrajem ......................................................................................................................  700 Kč  
sklo opalinové, nesignováno, šedesátá léta minulého století, sklárna Chřibská. Pochází ze soukromé sbírky výtvarníka Vladislava 

Urbana, Hospodkova přítele. 

 

Citace z článku "Vernisáž výstavy věnované historii sklárny v Chřibské" (www.studenyalipnice.cz/vernis_hut_chribska.html): 

... Funkční sklárna existující již roku 1414 přežila veškeré trampoty ... Na sklonku 50. let byla vyvinuta výtvarníkem a pozdějším 

ředitelem sklárny J. Hospodkou převratná novinka - hutní sklo. Byly to zlaté časy sklárny z Chřibské ... V srpnu 2007 sklářské pece 

vyhasly a mnoho místních obyvatel nadobro ... 

Avšak v článku "Josef Michal Hospodka: hutní sklo, podmalby na skle a kresby v Kamenickém Šenově" z prosince 2013 

(www.glassrevue.cz/news.asp@nid=1907.html) je psáno: ... Ze skla je vystaveno především Hospodkovo hutní sklo vzorované pro 

sklárnu v Chřibské (dnes Glassworks Chřibská, Black & spol., s.r.o., nejstarší dosud pracující sklárna u nás založená r. 1414) ... 

 

výška 7cm, průměr 20cm 
       

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

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

(21.1.1923 Švihov, Miřetice, Chrudim - 9.1.1989 Chřibská, Děčín) (abArt) 

       

LOT 68    

Forejtová Jitka   (1923-1996) 

Miska odkládací, inspirovaná secesním sklem .......................................................................................................  3 000 Kč  
sklo irisované, ploché, lehané, s vnitřní úpravou struktury, nesignováno, počátek šedesátých let minulého století. Pochází 

ze soukromé sbírky výtvarníka Vladislava Urbana 

17 x 16cm, výška 4,3cm 
       

Forejtová Jitka  sochařka, sklářská výtvarnice, narozena v Praze, studovala na grafické škole A. Strnadela, pak na VŠUP 

v Praze u profesora K. Štipla, pracovala s lisovaným, hutně zpracovaným sklem, porcelánem, keramikou, řada výstav 

a zastoupení v galeriích (Slovník Chagall) 

       

LOT 69    

Šípek Bořek   (1949-) 

Číše na nízké patce .................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo při spodní části zdobené oklepy ve tvaru trnů, signováno, číslováno 15/50, opatřeno štítkem AJETO CZECH GLASS CRAFT 

made in Czechoslovakia, původní etue  

výška 28cm, průměr hlavy 7cm, patky 10cm 
       

Šípek Bořek  architekt, designer, pedagog, narozen v Praze, studoval design nábytku na SUPŠ v Praze, architekturu na 

Hochschule für Angevandte Künste v Hamburku, filozofii a teorii výtvarných umění na univerzitě ve Stuttgartu a fakultu 

architektury na Technické univerzitě v Delftu, věnuje se architektonické činnosti a designu nábytku, keramiky, porcelánu, 

skla a jiných materiálů (stříbro, obuv) se zaměřením na individuální potřeby zákazníka, navrhuje užité předměty s novými 

funkcemi, zakladatel sklářské firmy Ajeto Nový Bor, široká řada výstav a realizací (Slovník Chagall) 

       

LOT 70    

Souprava nápojová a dezertní .......................................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo čiré, zdobené jemným brusem hvězdiček, první polovina minulého století, drobné oklepy na předkládacím talíři, dvou 

dezertních talířcích, na sklenici na víno a na sklenici na vodu, celkem 39 ks v sestavě:  

9x sklenice na víno, 

6x na vodu větší, 7x na vodu menší, 

10x likérka, 

1x talíř předkládací, 

6x dezertní 

sklenice výška/průměr: 

sklenice na víno 12cm/ 8cm, na vodu větší 9,4cm/ 8,2cm, menší 8,5cm/ 7,5cm, na destiláty 9,5cm/ 5cm,  
 

talíře průměr/ výška: předkládací 24cm/ 2cm, dezertní 14,5cm/ 1,5cm 
       

       

LOT 71    

Dóza na čaj s cínovým víčkem .......................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo matné, plášť ovíjen různě širokými natavenými skelnými nitěmi nepravidelně uspořádanými, na hrdle kovová montáž s dalším 

víčkem, cínovým, plochým, vloženým dovnitř hrdla, SECESE, počátek minulého století, UNIKÁTNÍ sbírkový kus. Technika 

ovíjení byla používaná u sklářských výrobků PALME-KÖNIG, Košťany, Čechy.  

Vrchní víčko, jež se jeví materiálově odlišné od montáže, bylo dle majitele vždy součástí nabízeného předmětu. Do Čech přivezeno 

z ruské sbírky evropského skla minulého století se zaměřením na západní provenienci 

výška 15cm 
       

       

LOT 72    

Váza na nízké patce a s postranními úchopy ..........................................................................................................  1 200 Kč  
sklo rubínové, horní okraj zvlněný a zlacený, po obvodu bohatá malba bílým emailem s dekorem dubových větviček, Čechy, druhá 
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polovina 19. století. Zlacením na bílém emailu je zvýrazněna žilnatina listů a rysy žaludů či větviček 

výška 24cm 
       

       

LOT 73    

Vázička ve tvaru košíčku s vysokým uchem ...............................................................................................................  450 Kč  
sklo irisované, Čechy, třicátá léta minulého století  

výška 18cm 
       

       

LOT 74    

Šprachta Emanuel   (1894-1953) 

Dekorativní deska ................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
sklo čiré, zdobené leptaným a jemně řezaným motivem sladkovodních ryb a vodních rostlin, deska je zasazena v podstavci 

tvořeném kombinací barevných mramorů, signováno LD, první polovina minulého století  

deska 19,5 x 25 x 1cm, podstavec 7 x 38 x 3cm, celková výška 26cm 
       

Šprachta Emanuel  rytec, narozen v Turnově, zemřel v Praze, studoval na odborné škole šperkařské v Turnově a rytectví 

skla u profesora Drahoňovského, věnoval se rytectví kamenů a skla, v roce 1937 získal na světové výstavě v Paříži Grand 

Prix za soubor rytého skla (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 75    

Sklenice na víno .......................................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo čiré, zdobené zlaceným a jemným rytým monogramem s korunkou, subtilní nožka rovněž zdobena jemným rytím a zlacením, 

při okrajích zlatá linka, LOBMEYR Kamenický Šenov, kolem roku 1900  

výška 14,3cm 
       

       

LOT 76    

Váza kulovitá .........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo silné, olovnaté, broušené, světle žlutá barva, ateliérový kus  

výška 17 cm, průměr 15 cm 
       

       

LOT 77    

Hospodka Josef   (1923-1989) 

Miska odkládací ve tvaru rozvitého květu ..................................................................................................................  550 Kč  
sklo hutní, čiré, stínované odstínem zelené, šedesátá léta minulého století  

výška 11cm 
       

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

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

       

LOT 78    

Schrötter Rudolf   (1887-) 

Kompotová souprava .........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo ručně lisované, modré, po obvodu zdobené plastickým fasetováním s pravidelným střídáním hladkých a zrnitých ploch, Čechy, 

Rudolfova Huť, první polovina minulého století, drobné oklepy. V sestavě: celkem 7 kusů: 

1 x velká mísa,  

1 x předkládací mělká mísa, 

5 x kompotová miska 

rozměry výška/průměr: mísa 9,5cm/ 25,5cm, předkládací mísa 5,5cm/ 32cm, kompotové misky 4,5cm/ 13cm 
       

Schrötter Rudolf  sklářský výtvarník německé národnosti, v letech 1912 - 1958 působil v Rudolfově huti, Dubí u Teplic, 

nejprve jako první návrhář, po druhé světové válce jako jediný návrhář až do roku 1955, v roce 1958 se vrátil do Německa, 

je považován za praotce moderního československého lisovaného skla (http://www.cs-sklo.cz/ceskoslovenskesklo/25-

STARE-CLANKY-OLD-ARTICLES/2611-Rudolf-Schrotter, abArt) 

       

LOT 79    

Beránek    

Mísa oválného tvaru ..............................................................................................................................................................  800 Kč  
sklo hutní, tónované v odstínech hnědo zelené, sklárna Škrdlovice, polovina minulého století. Nabízená mísa je pravděpodobně 

z kolekce ANDROMEDA navržené Beránkem 

výška 13cm, délka cca 40 cm 
       

       

LOT 80    

Dóza ..............................................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo matované, zdobené malbou barevnými emaily, dekor stylizovaný do rostlinného ornamentu ve výplních malovaných 

geometrických prvků, první polovina minulého století  

výška 8cm, průměr 16cm 
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LOT 81    

Zezula Milan   (1922-1998) 

"Letní pohoda na dětském hřišti" ............................................................................................................................  39 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, PD signováno a datováno 1953, původní kvalitní profilovaný rám zlaté barvy, 

reprezentativní celek, vhodné i pro galerii nebo instituci  

120 x 100 (136 x 116) 
       

Zezula Milan  malíř, grafik, scénograf, pedagog, narozen v Brně, studoval u profesora E. Hrbka, K. Langera a F. Süssera 

na ŠUŘ v Brně a u profesora K. Mináře a J. Želibského na AVU v Praze, působil jako výtvarník Divadla bratří Mrštíků 

v Brně, byl odborným učitelem kreslení na ŠUŘ, scénografem, věnoval se malbě, volné a drobné grafice, zastoupen 

ve sbírkách Moravské galerie a Moravského muzea v Brně, Divadelního ústavu v Praze a jinde (Slovník Chagall) 

       

LOT 82    

Kolář Jiří (?)   (1914-2002) 

"Surrealistická kompozice" ............................................................................................................................................  9 500 Kč  
barevná kombinovaná technika - koláž a černobílá malba temperou a olejem, PD signováno Kolář J., patrně přelom padesátých 

a šedesátých let minulého století, rámováno pod sklem, zajímavá práce, která si zaslouží další studium  

29 x 41 (34 x 46) 
       

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) 

       

LOT 83    

Bochořáková - Dittrichová Helena   (1894-1980) 

"První senoseč" .................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
velký mistrovský figurální galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, vynikající práce významné autorky se studiem 

na pražské akademii a dalším studiem v Paříži, skvostná barevnost celé scény, reprezentativní, ojedinělá kvalita  

77 x 100 (89 x 111) 
       

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

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

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

       

LOT 84    

nesignováno    

"Prosvětlený letní les" .......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1925, výborná práce některého z představitelů Mařákovy školy, kvalitní 

zlacený rám  

21,5 x 31,5 (31 x 39) 
       

       

LOT 85    

Radimský Václav   (1867-1946) 

"Chalupa na břehu říčky v bohaté zeleni" ...........................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1940, luxusní široký umělecký rám hnědozlaté barvy. Případný 

kupec si může dohodnout čas na konzultaci se svým znalcem. Použitá signatura se vyskytuje na některých grafikách autora. 

Pro aukci podstatně slevněno 

50 x 70 (70 x 90) 

Soudně-znalecký posudek od PhDr. Antonína Grůzy z roku 2005 s odhadní cenou 90 000 Kč 
       

Radimský Václav  významný malíř impresionista, studia na pražské akademii, dále na akademii vídeňské, dlouho žil 

a tvořil ve Francii v Barbizonu a v pobřežní vesnici Giverny v Normandii, prošel školou barbizonských mistrů, takže 

zpočátku tvořil pod vlivem barbizonské školy, přihlásil se k MONETOVI, otci francouzského impresionismu, již od roku 

1892 vystavoval v Pařížském saloně, dále výstavy po celé Evropě, v Rouenu roku 1895 obdržel zlatou medaili, zlatou 

rovněž na světové výstavě v Paříži 1900, již v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Pařížském 

saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden 

z mála malířů, u kterého rostou ceny jeho obrazů, na aukcích v Praze šly v posledních letech některé jeho obrazy přes dva 

miliony Kč (v Tomanovi 3 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

       

LOT 86    

Sudek Josef   (1896-1976) 

"Dvě dívky v taneční póze v plenéru" ....................................................................................................................  39 000 Kč  
naprosto unikátní originální černobílá fotografie Josefa Sudka, vzadu vlevo nahoře rukou napsané místo: "Barrandov 1934" (pole 

na Barrandově). Vzadu text: Originální fotografie Josefa Sudka Anna Fárová. Text je psán vlastní rukou světově uznávané 

historičky umění a znalkyně fotografie PhDr. Anny Fárové (1928-2010.) 

Sudkovy fotografie s širokým černým okrajem se vyskytují nejen v tomto případě, v tomto stavu se prodávají i na světových 

aukcích a dosahují cen okolo 10 000 eur. Mimořádná sběratelská položka z výborné sbírky 

rozměr s černým okrajem 14 x 18,2, vlastní obrázek 7,5 x 7,7 
       

Sudek Josef  fotograf, narozen v Kolíně, vyučil se knihařem, fotografovat začal před první světovou válkou, po válce 
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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) 

       

LOT 87    

Sudek Josef   (1896-1976) 

"Dvě dívky v taneční póze v plenéru" ....................................................................................................................  39 000 Kč  
naprosto unikátní originální černobílá fotografie Josefa Sudka. Podle téhož plenéru jako na fotografii u položky 86 usuzujeme 

i u této fotografie, že místem fotografování byla barrandovská pole v roce 1934. Vzadu text: Toto je originální fotografie Josefa 

Sudka Anna Fárová. Text je psán vlastní rukou světově uznávané historičky umění a znalkyně fotografie PhDr. Anny Fárové (1928-

2010.) 

Sudkovy fotografie s širokým černým okrajem se vyskytují nejen v tomto případě, v tomto stavu se prodávají i na světových 

aukcích a dosahují cen okolo 10 000 eur. Mimořádná sběratelská položka z výborné sbírky 

rozměr s černým okrajem 14 x 18,2, vlastní obrázek 7,5 x 7,7 
       

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) 

       

LOT 88    

Sudek Josef   (1896-1976) 

"Herečka v taneční póze v ateliéru" ........................................................................................................................  39 000 Kč  
unikátní originální černobílá fotografie Josefa Sudka. Potvrzeno na zadní straně rukopisem světově proslulé historičky umění 

a znalkyně fotografie PhDr. Anny Fárové (1928-2010.) Podle majitele sbírky herečka i kostým pochází z divadla D34 Emila 

Buriana. Mimořádná sběratelská položka z výborné sbírky 

8 x 9 
       

       

LOT 89    

Sudek Josef   (1896-1976) 

"Dvě herečky v taneční póze v ateliéru" ...............................................................................................................  39 000 Kč  
unikátní originální černobílá fotografie Josefa Sudka. Potvrzeno na zadní straně rukopisem světově proslulé historičky umění 

a znalkyně fotografie PhDr. Anny Fárové (1928-2010.) 

Podle majitele sbírky pocházely herečky i kostýmy z divadla D34 Emila Buriana. 

Mimořádná sběratelská položka z výborné sbírky 

8,5 x 9,5 
       

       

LOT 90    

Uprka Joža   (1861-1940) 

"Šohaj v kroji na kvetoucí louce" .............................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, LD signováno monogramem, nedatováno, velmi široký zdobný rám starozlaté barvy, zaskleno, 

vzadu pečeť. Pochází z velmi dobrého zdroje - majiteli bohatá prvorepubliková rodina, stejný zdroj jako u položek 95 a 100 

50 x 30 (68 x 48) 
       

Uprka Joža  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) 

       

LOT 91    

Plesnivý Vincent   (1879-1944) 

"Šohaj v kroji a klobouku pod zeleným" .................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský sytý akvarel, signováno vlevo nahoře, kolem roku 1920, na tváři chlapce jsou stíny od větviček "zeleného", luxusní 

adjustace v plátěné paspartě, zlatém rámu a pod sklem. Galerijní práce absolventa akademie v Praze a Mnichově tvořícího 

na Moravském Slovácku. "Pod zeleným" či pod "zelenú búdú" se setkávají tanečníci, zpěváci a návštěvníci při hodovém veselí 

na Slovácku (více viz http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=127055&menu=).  

Párová k položce č. 92 

ve výřezu 49 x 31 (78 x 57) 
       

Plesnivý Vincent  narozen v Praze, malíř figuralista v Boršicích u Blatnice pod sv. Antonínkem na Moravě, žák pražské 

akademie, potom u profesora H. Knirra v Mnichově, dále rok studoval v Paříži, jeho figurální akvarely jsou v muzeích 

v Čechách i na Moravě (Toman) 

       

LOT 92    

Plesnivý Vincent   (1879-1944) 

"Dívka v kroji s čepcem" .................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský sytý akvarel, signováno, kolem roku 1920, galerijní práce absolventa akademie v Praze a Mnichově tvořícího 
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na Moravském Slovácku, luxusní adjustace v plátěné paspartě, zlatém rámu a pod sklem. Párová k položce č. 91 

ve výřezu 49 x 31 (78 x 57) 
       

       

LOT 93    

neurčeno    

"Vídeň" ....................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
velký mistrovský barevný lept, PD signováno tuší, nedatováno, kolem roku 1930 (?), rámováno pod sklem  

48 x 78 (53 x 84) 
       

       

LOT 94    

Lada Josef   (1887-1957) 

"Koledníci" ............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1936, známá práce slavného umělce, velmi dobrá adjustace, zaskleno  

ve výřezu 29 x 18,5 (49 x 37) 
       

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

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

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

nekonečný (Slovník Chagall) 

       

LOT 95    

Uprka Joža   (1861-1940) 

"Děvčica v kroji" ..............................................................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno PD, podle posudku na zadní straně kolem roku 1910, široký profilovaný 

zlacený rám, vzadu tři posudky o pravosti v češtině a němčině z let 1940 a 1942. Pochází z velmi dobrého zdroje - majiteli bohatá 

prvorepubliková rodina, stejný zdroj jako u položek 90 a 100 

ve výřezu 48,5 x 33 (82,5 x 64) 
       

Uprka Joža  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) 

       

LOT 96    

Frank-Will (Frank William Boggs)   (1900-1951) 

"Paris - Notre Dame" ...........................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská barevná litografie, PD signováno, LD určeno místo, rámováno v paspartě pod sklem  

ve výřezu 18 x 25 (37,5 x 43) 
       

Frank-Will (Frank William Boggs)  francouzský malíř Frank William Boggs, známý pod pseudonymem Frank-Will, 

v ARTPRICE je 2655 dostupných záznamů o aukčních prodejích, převážně akvarely, syn a žák impresionistického malíře 

Franka Myers Boggse (Frank Myers Boggs, 1855 - 1926, francouzský malíř amerického původu) 

       

LOT 97    

Malý Václav   (1874-1935) 

"Rodinná idyla u dřevěnice pod košatým stromem" .......................................................................................  59 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1912, skvělá práce absolventa Akademie v Praze, nerámováno, 

pouze na blind rámu, reprezentativní  

104 x 116 
       

Malý Václav  malíř, narozen v Praze, žák Akademie v Praze u Brožíka a Schwaigera, zprvu maloval motivy ze Staré 

Prahy, jeho obraz "Předměstí v chumelenici" koupilo ministerstvo ve Vídni (Rakousko-Uhersko), potom maloval obrazy 

z Chodska a Slovácka. Kromě krojovaných scén proslul i pracemi ze života sedláků, polních prací apod. Na výstavě 

HAGENBUNDU ve Vídni 1910 vzbudilo jeho Chodsko senzaci, jeho obrazy byly reprodukovány v Londýně, Paříži atd., 

Domažlice darovaly jeho obraz prezidentu Masarykovi. Je zastoupen v řadě galerií, včetně galerie Národní v Praze  

       

LOT 98    

Mařák Julius   (1832-1899) 

"Lesní potok s tůňkou" ..................................................................................................................................................  95 000 Kč  
mistrovský galerijní komorní olej na dřevěné destičce, signováno PD monogramem JM, kolem roku 1882, luxusní stylová 

adjustace, skvělé do sbírky. V závěru přiloženého posouzení PhDr. Mgr. Michaela Zachaře, historika umění, je konstatováno: 

"Na základě komparativního studia originálů Julia Mařáka potvrzuji pravost jeho obrazu." Pochází z kvalitního sbírkového zdroje 

13,5 x 22,7 (26 x 35) 

Odborné posouzení od PhDr. Mgr. Michaela Zachaře, historika umění 
       

Mařák Julius  jeden z nejvýznamnějších malířů v české historii, jeho význam je silný i v celoevropském kontextu, založil 

malířskou školu, která ovlivnila krajinomalbu čtyř generací a patří mezi skvosty českého a evropského krajinářství, 

zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií a článků o tomto vynikajícím malíři 
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LOT 99    

Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"Cesta s ohradou a sloupy elektrického vedením" ..............................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská olej-tempera na kartonu, signováno, nedatováno, vzadu razítko: Galerie Mary Šnoblové Prah, Bredovská 10, luxusní 

široký ručně řezaný rám hnědozlaté barvy. Obraz je ve střední části přeschlý, tvoří krakeláž a na několika místech se drobně 

odlupuje, vyžaduje restaurování. Majitel údajně před časem nákup obrazu konzultoval s profesorem Dvořákem, který potvrdil 

pravost obrazu i oprávněnost razítka galerie 

19 x 22 (33 x 35,5) 
       

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

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

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

Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem (Slovník 

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

       

LOT 100    

Chittussi Antonín   (1847-1891) 

"Krajina z Fontainebleau" ........................................................................................................................................  590 000 Kč  
zcela výjimečný velký mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1880, práce ze vzácného období autora 

během jeho pobytu ve Francii, široký černý rám holandského typu, zaskleno. Nabídka unikátní malby s vysokou galerijní hodnotou. 

Obraz patří do skupiny prvních českých moderních krajinářských maleb. 

Pochází přímo z majetku majetné prvorepublikové rodiny, stejný zdroj jako u položek 90 a 95 

45 x 65 (67 x 87) 

Odborné posouzení od PhDr. Mgr. Michaela Zachaře, historika umění, 

zpráva z materiálového průzkumu na stáří obrazu 
       

Chittussi Antonín  malíř krajinář v Praze, narozen v Ronově nad Doubravkou, zemřel v Praze, studoval na pražské 

akademii u Antonína Lhoty a M. Trenkwalda, v letech 1868 a 1869 studoval v Mnichově u Anschütze, pak na akademii 

ve Vídni, v roce 1874 se vrátil do Prahy (dlouhý text ve slovníku Toman) 

       

LOT 101    

Konvička s pohárkem na mléko ....................................................................................................................................  1 900 Kč  
keramika glazovaná, modrá a bílá, dekor zvířat, značeno VILLEROY & BOCH DRESDEN SAXONY 6808, značka používaná 

v letech 1874-1909, počátek 20. století. Luxusní provedení ve stylu ART DECO, nádherné sběratelské kousky 

výška džbánu 16 cm, pohárku 9 cm 
       

       

LOT 102    

Kovařík Hubert   (1888-1960) 

Konvička ..................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kamenina světlé barvy po obvodu zdobená černě malovaným rostlinným dekorem, neznačeno, jedná se pravděpodobně o práci 

Huberta Kovaříka, Svitávka, první třetina minulého století  

výška 18cm 
       

Kovařík Hubert  sochař, keramik a malíř, narozen v Břeclavi, žák uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, dále žák 

profesora Ant. Hanaka rovněž ve Vídni, po první světové válce založil Keramické dílny v Kunštátě, od roku 1932 se také 

věnoval malování, velké množství výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 103    

Termokonvice čajová .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
samotná konvice porcelán bíle glazovaný, zasazena v kovové termoizolační nádobě s tepelnou filcovou vložkou, porcelán značen 

zelenou tištěnou značkou BAUSCHER WEIDEN BAVARIA GERMANY, kovový obal značen WMF, vyryto 0,70L, první 

polovina minulého století WMF - WÜRTTEMBERGISCHE METALLWAREN FABRIK 

samotná konvice výška 9,5cm, průměr 15cm, s obalem výška 10,5cm, průměr 17cm, obsah 0,7l 
       

       

LOT 104    

Džbán ve tvaru kohouta ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kamenina bíle a červeně glazovaná, značeno DITTMAR-URBACH, ruční malba, horní okraj ve tvaru kohoutího hřebenu. Ukázka 

krásného produktu ve stylu art deco 

výška 19cm 
       

       

LOT 105    

Sada podtácků ..........................................................................................................................................................................  290 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený tištěným barevným květinovým dekorem a při horním okraji zlatou linkou, značeno zelenou 

tištěnou značkou THOMAS MARKTREDWITZ BAVARIA, na jednom podtácku dva oklepy. Značka používaná v letech 1908 - 

1939 (www.porcelainmarksandmore.com/germany/bavaria) 

průměr 8,2cm, 6 kusů 
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LOT 106    

Souprava čajová přátelská ..............................................................................................................................................  2 500 Kč  
keramika v barvě slonové kosti, ručně malovaná, tištěná značká DITTMAR-URBACH, výrazné art deco, kolem roku 1925  

v sestavě: konvice vysoká 23cm, cukřenka vysoká 12cm, mléčenka vysoká 7,5cm,  

dva šálky vysoké 5cm, dva podšálky průměr 17cm 
       

       

LOT 107    

Portrétní miniaturní busty ..............................................................................................................................................  1 800 Kč  
porcelán, neznačeno, čtyři kusy se jmény Schiller, Wieland, T.Koerner a Rousseau, Čechy, kolem roku 1850, z doby, kdy byly tyto 

busty hodně oblíbené  

výška každé 6,5cm 
       

       

LOT 108    

Plastika "Sedící baletka" .................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán červeně glazovaný, značeno růžovým trojúhelníkem ROYAL DUX BOHEMIA, vtlačeným číslem modelu 22220 

a vtlačeným I, 2009/2010  

výška 18cm 
       

       

LOT 109    

Plastika "Sedící baletka" .................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, značeno růžovým trojúhelníkem ROYAL DUX BOHEMIA, vtlačeným číslem modelu 22220 a vtlačeným 

H, 2008  

výška 18cm 
       

       

LOT 110    

Džbánek ve tvaru tukana .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
keramika glazovaná v barvě slonovinové kosti a ručně malovaná, neznačeno, DITTMAR-URBACH, třicátá léta minulého století. 

Ukázka krásného produktu ve stylu art deco 

výška 15cm 
       

       

LOT 111    

Dóza velká ...............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným stylizovaným květinovým dekorem a zlacením, značeno zelenou tištěnou značkou, 

první polovina minulého století  

výška 18cm, průměr 18cm 
       

       

LOT 112    

Wiinblad Bjorn   (1918-2006) 

Dóza s vysokým víčkem tvaru kupole ........................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, dekor vertikálními pásy plastických oválů a teček, doplněno ruční barevnou malbou pomněnek, signováno, 

značeno tištěnou značkou ROSENTHAL STUDIO LINIE / FORM: ROMANCE / DESIGN: BJORN WIINBLAD, druhá polovina 

minulého století Tvarově stejná dóza, ale i další porcelánové konvice, vázy atd. se stejnou povrchovou texturou jsou uvedeny 

na webových stránkách s obsahem "Popular items for bjorn wiinblad" (www.etsy.com/market/bjorn_wiinblad) 

výška 16cm, průměr 10cm 
       

Wiinblad Bjorn  dánský malíř, grafik a designér, pracoval s keramikou, stříbrem, bronzem, textilem. Ve druhé polovině 

20. století byl významným návrhářem firmy Rosenthal, podle jeho návrhů byly od roku 1971 produkovány upomínkové 

vánoční talíře. Velmi populární byla kolekce ROMANCE pro neuvěřitelně jemný detail dekoru  

       

LOT 113    

Konvička ..................................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
kamenina glazovaná v barvě slonovinové kosti, po obvodu zdobená ruční barevnou malbou pásu růžových oválků a černých 

stylizovaných kytiček, doplněno černou a šedou linkou, značeno vtlačovanou značkou PRAG, třicátá - čtyřicátá léta 19. století  

výška 14cm 
       

       

LOT 114    

Džbánek ......................................................................................................................................................................................  600 Kč  
keramika glazovaná, ruční malba modrým dekorem pod polevou, konec 19. století, sběratelský kus, výborný stav  

výška 16cm 
       

       

LOT 115    

Kuřácký stojánek s oválným popelníčkem...............................................................................................................  2 200 Kč  
keramika červeně glazovaná, ve tvaru slona, zdobeno černou linkou, ARTDEKO, značeno tištěnou značkou CZECHOSLOVAKIA, 

drobné poškození na spodním okraji mističky - není viditelné, pokud je mistička na svém místě  

výška 12,5cm, délka 16cm 
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LOT 116    

Amort Vlastimil (?)   (1880-1950) 

Legionářská plastika "Svobodě na stráž 1914" ....................................................................................................  1 800 Kč  
bronzový reliéf vsazený do dřevěného podstavce, PD signováno psacími písmeny Vl. Amort. V brněnské 75. aukci byla zařazená 

bronzová busta z roku 1919 "Poslední dopis." Amort ji vytvořil v upomínku na legionáře plukovníka Švece, který ukončil svůj 

život sebevraždou 25.10.1918. Signatura na této soše je tiskacími písmeny. Fotografie totožné plastiky je použita na plakátu 

k výstavě ke 100. výročí vzniku československých legií 1.6.-30.9.2014, Polná - Hrad  

(http://www.muzeum-polna.cz/soubor/hrabalek/) 

výška 19,3cm, délka 18cm,  

celková výška 23,2cm, délka 26cm 
       

Amort Vlastimil (?)  sochař, legionář, narozen v Povelu u Olomouce, zemřel v Praze, v sochařství se vzdělával u otce 

a bratrance Amortových, od roku 1911 žil v Moskvě, kde se účastnil carských slavností Borodinských 1912, v Moskvě 

vytvořil řadu soch, po válce pracoval v Anýžově ateliéru v Praze, otec herečky Světly Amortové (*1911) (Toman, Slovník 

Chagall) 

       

LOT 117    

Talířek .........................................................................................................................................................................................  500 Kč  
kamenina šedě glazovaná, zdobená dekorem květin v kobaltové modři - vzor JAPONICA, značeno tištěnou značkou pod polevou 

V&B, METTLACH, VILLEROY & BOCH, kolem roku 1860  

průměr 15cm 
       

       

LOT 118    

Šálek s podšálkem ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený ruční barevnou malbou drobných stylizovaných květin, doplněno zlacením - dekor větviček, 

značeno vtlačovanými písmeny TK, Klášterec nad Ohří, polovina 19. století  

výška šálku 6,2cm, průměr 7,5cm, průměr podšálku 15cm 
       

       

LOT 119    

Miniatura "Portrét Elisabetta di Francia" .............................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kostěné destičce, nesignováno, vzadu štítek se jménem portrétované dívky, první polovina minulého století, oválný dřevěný 

rámeček. Pravděpodobně slonovina, nemůžeme potvrdit bez vyrámování, přičemž by byla poškozena původní adjustace 

ve výřezu 8,5 x 6,5cm (13,2 x 11,6cm) 
       

       

LOT 120    

Nástěnný reliéf "Abstraktní motiv"...............................................................................................................................  450 Kč  
hlína pálená, barevně glazovaná, neznačeno, druhá polovina minulého století  

24,5 x 30,5 
       

       

LOT 121    

Balarin Vilém   (1894-1978) 

"Stáří a mládí" .....................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
tempera na kartonu, PD signováno a datováno 1970, vzadu informace o obraze a razítko Severomoravské galerie výtvarného umění 

v Ostravě s datem 28.3.1989 Kontrast stáří a mládí je symbolicky zachycen malbou sedící stařeny a ležícího dívčího aktu. 

Na stránkách diskusního fóra www.signaturymaliru.cz probíhala diskuze k autorství několika obrazů s námětem staré ženy a mladé 

dívky. Zajímavé je, že jeden z obrazů byl od malíře Ivo Saligera, který se narodil v Klimkovicích, nedaleko od rodiště Balarina, žil 

v letech 1894-1987, studoval ve Vídni. Na rozdíl od diskutovaných olejomaleb je předložený obraz podán v moderním provedení. 

Postavy jsou podobně situované, na Balarinově díle zrcadlově uspořádané. Téma zdá se býti oblíbeným. 

31,5 x 49,5 (53 x 69,5) 
       

Balarin Vilém  malíř, narozen v Zábřehu u Hlučína, zemřel v Hlučíně, v letech 1912-1917 studoval na Královské 

akademii výtvarných umění ve Vratislavi, od poloviny podnikal studijní cesty do Vídně, v letech 1917-1939 působil jako 

profesor umělecké výchovy na Gymnáziu J.A. Komenského v Lešně, potom se vrátil do rodného kraje (wikipedia, 

http://hlucinsko.pise.cz/48-vilem-balarin.html) 

Video z posmrtné výstavy je na http://www.muzeum.hlucin.com/?page=video&jazyk=CZ&id=0&tv=14 
       

LOT 122    

Balarin Vilém   (1894-1978) 

"V sadu" ..................................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
tempera na kartonu, PD signováno, datováno 1977  

45,5 x 30 (65,5 x 49) 
       

       

LOT 123    

Balarin Vilém   (1894-1978) 

"Paganini" ..............................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
tempera na kartonu, nesignováno, práce malíře Viléma Balarina, jméno autora a název díla uvedeny na paspartě, sedmdesátá léta 

minulého století  37 x 34 (54 x 49) 
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LOT 124    

Balarin Vilém   (1894-1978) 

"Nokturno" ............................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
tempera na kartonu, PD signováno, datováno 1975, vzadu štítek s informacemi o obraze  

52 x 35,5 (72 x 51) 
       

Balarin Vilém  malíř, narozen v Zábřehu u Hlučína, zemřel v Hlučíně, v letech 1912-1917 studoval na Královské 

akademii výtvarných umění ve Vratislavi, od poloviny podnikal studijní cesty do Vídně, v letech 1917-1939 působil jako 

profesor umělecké výchovy na Gymnáziu J.A. Komenského v Lešně, potom se vrátil do rodného kraje (wikipedia, 

http://hlucinsko.pise.cz/48-vilem-balarin.html) 

Video z posmrtné výstavy je na http://www.muzeum.hlucin.com/?page=video&jazyk=CZ&id=0&tv=14 

       

LOT 125    

Sychra Vladimír   (1903-1963) 

"Dívka se žlutými vlasy a žlutým slunečníkem"....................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, PD signováno tužkou, datováno 1940, paspartováno  

ve výřezu 42 x 36,5 (56 x 50,5) 
       

Sychra Vladimír  malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium v Praze na UPŠ u Dítěte a na AVU u Švabinského, od roku 

1947 profesorem na AVU Praha, člen SVU Mánes, výstavy v Mánesu, Topičově saloně a další, zastoupen v Národní 

galerii Praha, v roce 1963 zasloužilý umělec in memoriam (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 126    

Kaláb František   (1908-1950) 

"Dívčí akt na růžovém pozadí" .....................................................................................................................................  1 400 Kč  
barevná litografie, PD signováno tužkou, datováno 1934  

60 x 45,5 (68,5 x 54,5) 
       

Kaláb František  malíř, grafik, sochař, narozen v Brně, studia na pražské UMPRUM u J. Bendy a na pražské akademii 

u profesora O. Nejedlého, v roce 1929 v Paříži na Academii Moderne u Marchanda, kde se seznámil s Františkem Kupkou 

často pobýval v zahraničí, byl členem Skupiny výtvarných umělců v Brně, SVU Mánes, KVU Aleš, krátce učil na ŠUŘ 

v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 127    

Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"Dívčí hlava" .........................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
tempera na kartonu, signováno, datováno 1979, vzadu informace o obraze a adresa autorky. "Česká Madam Rouault" - přezdívka, 

kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia 

u Tittelbacha 

40 x 22 (43 x 25) 
       

Hýžová Jaroslava  malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii u Sychry, Tittelbacha 

a Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá 

a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě, na trhu se objevuje ojediněle (Toman, Lexicon of 

the CVA, Slovník Chagall) 

       

LOT 128    

Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"Jarní sny" ..........................................................................................................................................................................  11 000 Kč  
tempera na kartonu, signováno, datováno 1979, vzadu informace o obraze a adresa autorky. Mistrovská galerijní práce "České 

Madam Rouault" - přezdívku si Jaroslava Hýžová za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost již v dobách 

studia u Tittelbacha 

76 x 56 (87 x 67) 
       

       

LOT 129    

Synecký Luboš   (1925-) 

"Pierot a jeho múza" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou a akvarel, signováno LD, na zadní straně štítek s informacemi o autorovi a název díla, druhá 

polovina minulého století  

29 x 49 (49 x 60) 
       

Synecký Luboš  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesora A. Pelce a E. Filly na VŠUP v Praze 

a na Vysoké škole technické se zaměřením na uměleckou výchovu v Lipsku, pracoval jako filmový animátor ve studiu 

Bratři v triku v Praze, v šedesátých letech působil v Ostravě, orientuje se na figurální malbu, knižní ilustraci a tvorbu 

plakátů, grafiku a realizace v architektuře (Slovník Chagall) 

       

LOT 130    

Ženíšek František   (1849-1916) 

"Poslední rozloučení" ........................................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tužkou na papíře, signováno F. Ženíšek špatně čitelně při pravém dolním okraji, datace patrně 1880, 
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paspartováno, drobná poškození papíru. Pochází ze sbírky brněnského skladatele a režiséra ČT Gustava Křivinka 

oválný výřez 22 x 29 (50,5 x 61) 
       

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) 

       

LOT 131    

Jirků Boris   (1955-) 

"Stojící dívčí akt" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
suchá jehla, PD signováno v desce i tužkou a datováno 1979, LD číslováno 8/5 a uvedena grafická technika  

57,5 x 39,5 (78 x 58) 
       

Jirků Boris  malíř, sochař, ilustrátor, studia na UMPRUM v Uherském Hradišti, později na AVU v Praze u profesora 

Paderlíka, vede Ateliér figurální kresby na pražské VŠUP, člen SVU Mánes, věnuje se volné malbě, grafice, ilustraci 

a knižní grafice, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Státní galerie Zlín, Východočeské galerie Pardubice 

a v soukromých sbírkách v České republice, Austrálii, Itálii, Francii, Holandsku a jinde (Slovník Chagall) 

       

LOT 132    

Boudník Vladimír   (1924-1968) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
aktivní grafika, signováno tužkou, datováno 1964. Sbírková galerijní položka  

35 x 51 (53 x 73) 
       

Boudník Vladimír  grafik, malíř, autor textů, za války byl totálně nasazen do Německa, poté studoval na Státní grafické 

škole, v roce1959 objevuje "aktivní" grafiku, 1959 strukturální grafiku, účastnil se obou pražských neveřejných 

Konfrontací, život ukončil z vlastního rozhodnutí, řada výstav (Slovník Chagall) 

       

LOT 133    

Boudník Vladimír   (1924-1968) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
aktivní grafika, signováno tužkou, datováno 2.9.1964. Sbírková galerijní položka  

35,5 x 51 (52 x 72) 
       

       

LOT 134    

Kaizr Erich   (1919-1980) 

"Vodní krajina - Blata"....................................................................................................................................................  6 000 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno 1977  

30 x 87 (58,5 x 113) 
       

Kaizr Erich  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Praze, studoval v soukromé malířské škole, 1938-1941 působil 

v propagačním oddělení Melantrichu v Praze, věnoval se krajinářské tvorbě, zajímaly ho městské ulice a periferie (Toman, 

Slovník Chagall) 

       

LOT 135    

Vondrouš Dobroslav   (1920-1982) 

"Kentaur" ...............................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno, datováno 1948. Sběratelsky vzácné  

26 x 32 (42 x 50) 
       

Vondrouš Dobroslav  malíř, ilustrátor, grafik, narozen v Hořicích, zemřel v Praze, studoval na sochařsko-kamenické 

škole v Hořicích a dějiny umění na pedagogické fakultě FF UK v Praze, byl ilustrátorem, věnoval se plakátové tvorbě, 

vystavoval se skupinou Horizont, byl jejím členem, zabýval se výstavnictvím, je uveden ve světovém výběru Who is Who 

in Graphic Art (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 136    

Štětkář Karel   (1918-1999) 

"Návrh vitrážního okna" .................................................................................................................................................  2 800 Kč  
kresba tužkou a pastelem, luxusní adjustace, nesignováno Získáno z pozůstalosti autora 

ve výřezu 30 x 49 (50 x 67) 
       

Štětkář Karel  malíř, grafik, pedagog, žák Antonína Pelce, člen Lege Artis, řada výstav (Slovník Chagall, Lexicon of the 

CVA) 

       

LOT 137    

Štětkář Karel   (1918-1999) 

"Ženský akt po koupeli" ..................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej - tempera na sololitu, vpravo dole signováno monogramem KŠ, kolem roku 1950 Získáno z pozůstalosti autora 

56 x 41 (64,5 x 49,5) 
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LOT 138    

Pejchal Bořivoj   (1953-) 

"Monstrance IV" .................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu autorský štítek  

32 x 31,5 (40 x 40) 
       

Pejchal Bořivoj  malíř, keramik, narozen ve Velkém Meziříčí, studoval na stavební fakultě VUT v Brně, výtvarně se 

vzdělával soukromě na Škole výtvarného myšlení pod vedením I. Zhoře, člen UVU a Klubu výtvarných umělců Horácka, 

zabývá se malbou, keramickou a sochařskou tvorbou (Slovník Chagall) 

       

LOT 139    

Zeyer Angelo Jan   (1878-1945) 

"Koně před maštalí" ..........................................................................................................................................................  8 500 Kč  
olej na dřevě, PD signováno a datováno 1918, luxusní široký rám zlaté barvy, mistrovská práce galerijní úrovně  

28,5 x 39,5 (43 x 53) 
       

Zeyer Angelo Jan  pražská akademie u Brožíka, pracoval a vystavoval po celé Evropě, široké zastoupení v NG Praha, 

v Tomanovi dva celostránkové sloupce, svými současníky byl považován za nejlepšího českého akvarelistu vůbec 

       

LOT 140    

Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Japonec s lampionem" ....................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská kresba tužkou, vpravo dole signováno, 1928/29, vzadu štítek: Vystaveno v Galerii Vltavín "Vzpomínky z cest" v době 

1.12. do 3.1.1999, paspartováno  

27 x 18,5 (49,5 x 41) 
       

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

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

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

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

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

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

       

LOT 141    

Litoš Emanuel   (1912-) 

Nástěnný reliéf "Kozorohové a lidé" .........................................................................................................................  2 500 Kč  
měď tepaná, signováno, dále vzadu opatřeno autorskou značkou, druhá polovina minulého století  

24,5 x 97 (26,5 x 98) 
       

Litoš Emanuel  malíř, studoval na Lidové akademii, 1988 se zúčastnil Salonu pražských výtvarných umělců 88 (Slovník 

Chagall) 

       

LOT 142    

Zrcadlo fasetované, zasazené v dřevěném rámu ...................................................................................................  3 000 Kč  
tvar rámu příznačný pro období secese, čelní strana rámu je zdobená jemnou řezbou stylizovaného secesního dekoru, počátek 

minulého století, drobná poškození na rámu  

100 x 63,5 (127,5 x 77) 
       

       

LOT 143    

Váza na nízké patce s malými úchyty po stranách ...............................................................................................  1 200 Kč  
porcelán glazovaný v barvě kosti, zdobený širokým tmavě zeleným pásem, značeno zelenou tištěnou značkou AL-KA KUNST 

BAVARIA KRONACH a vtlačeným číslem 140, dále natištěno OLGA HAND-RELIEF, třicátá až čtyřicátá léta minulého století. 

V zeleném pásu je motiv květiny se stonkem a listy, vše doplněno drobným plastickým ornamentem vlnovek a akantových listů 

a bohatým zlacením 

výška 21,5cm 
       

       

LOT 144    

Rottman    

Plastika "Telátko olizující si zadní nohu"................................................................................................................  3 900 Kč  
porcelán barevně glazovaný, model od Rottmana z roku 1935, značeno tištěnou značkou ROSENTHAL GERMANY 

KUNSTABTEILUNG SELB. Krásná sběratelská položka  

výška 14cm 
       

       

LOT 145    

Stolní souprava - lopatka a smetáček ............................................................................................................................  500 Kč  
alpaka, počátek minulého století, dobrá pomůcka při stolování  

lopatka 12,3 x 15,8cm, délka smetáčku 11,5cm 
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LOT 146    

Nádobka na dochucovadlo, se lžičkou ...........................................................................................................................  490 Kč  
skleněná vložka ve stříbrné misce, sklo čiré ve tvaru květu, stříbro značeno puncovní značkou Slovenské trojvrší s dvojramenným 

křížem s číslem 5 a vtlačenými písmeny FR, třicátá léta minulého století Párová k položce č. 147 

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost misky 30,88g, hmotnost lžičky 7,39g,  

výška 4,5cm, průměr 6,6cm 
       

       

LOT 147    

Nádobka na dochucovadlo, se lžičkou ...........................................................................................................................  450 Kč  
skleněná vložka ve stříbrné misce, sklo čiré, ve tvaru květu, stříbro značeno puncovní značkou Šachovnice v trojúhelníku s číslem 5 

a vtlačenými písmeny FR, čtyřicátá léta minulého století. Párová k položce č. 146 

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost misky 25,83g, hmotnost lžičky 6,90g 

výška 4,5cm průměr 6,6cm 
       

       

LOT 148    

Luxusní souprava kávová a dezertní ..........................................................................................................................  2 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený tištěným dekorem lístků, doplněno výraznou ruční malbou červených stylizovaných květů 

a bohatým zlacením, značeno tištěnou značkou GLORIA Czechoslovakia, první polovina minulého století v sestavě:  

1x konvice, 

1x cukřenka,  

6x šálek s podšálkem,  

1x moučníkový talíř,  

6x dezertní talířek 

výška: konvice 17,5cm, cukřenka 8cm, šálek výška 4,2cm, průměr 7,3cm,  

podšálek průměr 11,5cm, průměr talíře: moučníkového 28,5cm, dezertního 17,3cm 
       

       

LOT 149    

Mísa na ovoce oválného tvaru se zvlněným a prolamovaným okrajem .....................................................  1 200 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, po obvodu pás modrých terčíků a bohatého zlatého rostlinného ornamentu, uprostřed 

malba barevných květů, značeno tištěnou značkou VICTORIA CZECHOSLOVAKIA, HANDMALEREI, ECHT GOLD, první 

polovina minulého století Značka doplněna razítkem J.K. Carlsbad fine porcelaine 

výška 5cm, délka 32cm, šířka 20cm 
       

       

LOT 150    

Cukřenka ....................................................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený kobaltovou modří a bohatým zlacením, v centrálním medailonu barevný antický motiv, značeno 

tištěnou značkou SCHLACKER HERTH CALAIS Czechoslovakia, na víčku červeně tištěná špatně čitelná čísla, první polovina 

dvacátého století  

výška 10,5cm, průměr 13cm 
       

       

LOT 151    

Lampa stolní ..........................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kombinace porcelánu a mosazi, porcelán zdobený dvěma růžovými pásy, bohatým barevným ručně malovaným květinovým 

motivem a zlacením, stínítko pergamenové se zbytky původní malby, počátek minulého století.  

Nutná revize elektroinstalace  

výška 65cm 
       

       

LOT 152    

Džbán a pohárek ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré po obvodu zdobené výrazným zlatým dekorem tulipánů s listy a mléčnou emailovou ruční malbou stylizovaných 

rostlinných výhonků, Čechy, počátek 20. století, na patkách a uchu džbánu místy setřená růžová glazura, na okraji patky džbánu 

drobný oklep  

výška džbánu 42,5cm, pohárku 21cm 
       

       

LOT 153    

Koch Otto   (1901-1974) 

Plastika "Sedící dívčí akt"...............................................................................................................................................  5 900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, signováno, značeno ROSENTHAL GERMANY, vytlačeno číslo modelu 1040, čtyřicátá léta minulého 

století, praskliny v glazuře, restaurováno. Velká varianta. Unikátní sbírkový kus 

výška 30,5cm, délka 50cm 

Koch Otto  designér, pro Rosenthal pracoval v letech 1920 - 1966 

       

LOT 154    

Květináč ...................................................................................................................................................................................  6 900 Kč  
bronz po obvodu zdobený pěticí stojících koní, druhá polovina minulého století, výška 25cm, průměr 23cm 
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LOT 155    

Plastika "Tanečnice v krajkové sukni" .....................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno modrou značkou VOLKSTEDT, na podstavci vtlačené číslo série 2132, první polovina 

minulého století, drobné oklepy na krajkové sukýnce  

výška 16cm 
       

       

LOT 156    

Plastika "Děvčátko s deštníkem a cestovní brašnou" ............................................................................................  500 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX, čtyřicátá léta minulého století  

výška 16,5cm 
       

       

LOT 157    

Miska na bonbony ve tvaru labutě .................................................................................................................................  300 Kč  
sklo hutní čiré, Čechy, druhá polovina minulého století  

výška 17cm 
       

       

LOT 158    

Wiinblad Björn   (1918-2006) 

Talíř nástěnný "Orientální noční hudba s hráčem na xylofon" .......................................................................  900 Kč  
porcelán zdobený barevnou malbou sedícího muže hrajícího na xylofon a ležící ženy, vše na kobaltově modrém pozadí, signováno, 

značeno tištěnou značkou ROSENTHAL STUDIO - LINIE Germany, dále uveden autor a název talíře, sedmdesátá léta minulého 

století  

průměr 15,2cm 
       

Wiinblad Björn  dánský malíř, grafik a designér, pracoval s keramikou, stříbrem, bronzem, textilem. Ve druhé polovině 

20. století byl významným návrhářem firmy Rosenthal, podle jeho návrhů byly od roku 1971 produkovány upomínkové 

vánoční talíře. Velmi populární byla kolekce ROMANCE pro neuvěřitelně jemný detail dekoru 

(www.dphtrading.com/artist-design/bjoern-wiinblad) 

       

LOT 159    

Dóza válcovitá ..........................................................................................................................................................................  600 Kč  
dřevo černě lakované, víko vykládané perletí s motivem sedící ženy v kimonu se svitkem v ruce, doplněno stříbrno-zlatou malbou 

stylizovaného pozadí, Asie, první polovina minulého století  

výška 5,7cm, průměr 11,5cm 
       

       

LOT 160    

Dózička šestiboká ...................................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo čiré, fasetované, zdobené jemným brusem, vsazeno do subtilní mosazné montáže, doplněno kulovitými nožkami, první 

polovina minulého století  

výška 5cm 
       

       

LOT 161    

Cubrová Magdalena   (1952-) 

"Krajina u Neratova" ....................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1985, vzadu autorský štítek, velká reprezentativní práce galerijní hodnoty  

151 x 90 (157 x 96) 
       

Cubrová Magdalena  malířka, grafička, narozena v Praze, studovala na AVU v Praze u profesorů A. Fišárka a J. 

Smetany, rozsah žánrů její výtvarné tvorby je velmi široký od intimní kresby až po monumentální veřejné malby, fresky, 

gobelíny, smalty na železných plastikách, zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, galeriích ČR, i soukromých 

sbírkách (Slovník Chagall) 

       

LOT 162    

Polakovič Dušan   (1950-) 

"Sonáta pre staré mesto" .................................................................................................................................................  3 500 Kč  
grafika - lept, PD signováno a datováno 1993, dole uprostřed rukou psaný název, autorský tisk. Mistrně provedené velké grafické 

dílo autora s bohatou fantazií 

68 x 51 (101 x 83) 
       

Polakovič Dušan  narozen v Bratislavě, studium na akademii ve Varšavě, jeho práce publikovány v časopisech, řada 

výstav, ocenění (Slovník Chagall) 

       

LOT 163    

Ovčáček Eduard   (1933-) 

"Čechy krásné, Čechy mé" .............................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská galerijní serigrafie, signováno, datováno 1999. Unikátní práce současného vynikajícího výtvarníka  

78,5 x 64,5 (98 x 83) 
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Ovčáček Eduard  malíř, grafik, sochař, fotograf, ilustrátor, narozen v Třinci, studoval u profesora P. Matejky na VŠVU 

v Bratislavě a jako host v ateliéru profesora A. Kybala na VŠUP v Praze, působil jako pedagog na FF UP v Olomouci, 

od roku 1991 pedagogicky působí na Katedře výtvarné tvorby PedF Ostravské university, od 2001 profesor, zastoupen 

v mnoha galeriích včetně Národní galerie v Praze (Slovník Chagall) 

       

LOT 164    

Novák J.    

"Kotvící rybářské lodě" ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, PD signováno J. Novák a datováno 1963 Zvláštní scenérie s přístavištěm sevřeným prstencem vysokých ledových 

hor. Scenérie, se kterou se v našich končinách i v umění setkáváme zřídka 

48 x 68 (64 x 84) 
       

       

LOT 165    

monogramista AB    

"Krajina v podvečer" ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plechu, signováno monogramem, první polovina minulého století, rámováno v hladké, relativně široké černí liště  

22 x 28 (34 x 41) 
       

       

LOT 166    

Jaroš Petr   (1859-1929) 

"Partie z Klobouk u Hustopečí" ................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1898. Dovedně zachycená venkovská idyla u starého rozčepýřeného větrného mlýna 

79,5 x 59 (91,5 x 71) 

Jaroš Petr  významný malíř, malíř krajin, žák H. Ullika v Praze a J. Kautského ve Vídni, další studia v Mnichově 

a Drážďanech (Toman, THIEME BECKER) 

       

LOT 167    

Urban Vladislav   (1937-) 

"Předtucha" ...........................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 2012, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 479  

34,5 x 28,5 (39,5 x 34) 
       

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

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

a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 

       

LOT 168    

Urban Vladislav   (1937-) 

"Akt ženy s ryšavými vlasy" ..........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na překližce, signováno monogramem V.U., datováno 1973, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 480  

20,5 x 14 (31 x 25,5) 
       

       

LOT 169    

Milén Eduard   (1891-1976) 

"Baletky" ................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
černobílá litografie, signováno v desce i tužkou, kolem roku 1940  

ve výřezu 36 x 41 (53 x 55,5) 
       

Milén Eduard  malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, působil v Brně, v letech 1941 - 1945 profesor na škole umění ve Zlíně, 

studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a Schikanedera, dále na AVU v Praze ve speciální grafické škole u Švabinského, 

člen KVU Aleš, SČVU, SČUG Hollar, řada výstav a zastoupení v českých a moravských galeriích, vynikající umělec 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 170    

Trampota Jan   (1889-1942) 

"Bárky - S.V.U. Mánes svým členům na rok 1932" ............................................................................................  1 900 Kč  
barevná litografie, signováno v desce i tužkou, datováno 31/10 1931, paspartováno  

ve výřezu 37,5 x 47 (61 x 68) 
       

Trampota Jan  krajinář, figuralista, významný autor meziválečného období, žák uměleckoprůmyslové školy v Praze, vliv 

francouzské krajinářské školy v jeho tvorbě se projevil zejména po autorově pobytu v Normandii v roce 1930, roky 1923 - 

1930 jsou považovány za umělecky nejplodnější, řada výstav (Toman) 

       

LOT 171    

Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Studie mužů na ulici" ......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská kresba tužkou, signováno, pod signaturou špatně čitelný text, první polovina minulého století, paspartováno  

ve výřezu 16 x 23,5 (26,5 x 33) 
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Šimon Tavik František  světově proslulý český grafik, kreslíř a malíř, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, 

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

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

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

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

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

       

LOT 172    

Sudek Josef   (1896-1976) 

"Ozdobná stuha - motýlek se zavěšenou miniaturou" ....................................................................................  16 500 Kč  
černobílá fotografie, vzadu značeno FOTO SUDEK, výborná, velmi málo známá práce, původní originální Sudkova práce, sbírkový 

kus  

16,5 x 22,5 (42,5 x 47,5) 
       

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) 

       

LOT 173    

Brunovský Albín   (1935-1997) 

"Mat čiernou kráľovnou" ...............................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská suchá jehla, signováno tužkou, datováno 1988, dedikace: Mariške rád venuje autor, jul 2 1988, dále tužkou uveden 

název díla, paspartováno, pozoruhodný námět s pohádkovými prvky  

ve výřezu 22,5 x 14 (36,5 x 26,5) 
       

Brunovský Albín  malíř, grafik, ilustrátor, studia na střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě a na vysoké škole 

výtvarného umění u prof. Hložníka, ilustroval více než 100 knih, navrhoval bankovky, maloval rozměrná plátna, řada 

výstav doma i v zahraničí, zastoupen mimo jiné v Národní Galerii Praha, Art Institut of Chicago, Albertinum Vídeň, 

laureát grafických bienále v Brně, Banské Bystrici, Malborku, Krakově, Lipsku, Varně a dalších místech, významný 

slovenský malíř a grafik (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 174    

Šimák Lev   (1896-1989) 

"Krajina se třemi bílými květy" ...................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský akvarel, v němž nevýrazné krajině vévodí zcela jednoduchá kytka se třemi bílými květy, vpravo dole signováno 

a datováno Lev 59, paspartováno  

ve výřezu 28 x 38 (54 x 62) 
       

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) 

       

LOT 175    

Pařízek Jan   (1941-) 

"Ženský kubistický akt"...................................................................................................................................................  1 700 Kč  
olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století  

34 x 25 (46 x 36) 
       

Pařízek Jan  významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, narozen v Praze, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ 

stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě 

podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií 

u nás i v zahraničí (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 176    

Klír Jan   (1911-) 

"Českomoravská vysočina - Na okraji lesa" ...........................................................................................................  1 500 Kč  
olej na masonitu, nesignováno, vzadu autorovou rukou uvedeny informace o obraze a datace 1974, dále štítek s osobními údaji   

33 x 32,5 (42,5 x 42,5) 
       

Klír Jan   

       

LOT 177    

Müller Karel   (1899-1977) 

"Žena s nůší mezi vrbami" .................................................................................................................................................  800 Kč  
černobílá litografie, signováno tužkou, číslováno 33/45, dedikace: Milému MUDr. Helebrantovi v přátelské úctě 1963  

tisková plocha 28 x 36 (40 x 50) 
       

Müller Karel  malíř, grafik, tvůrce ex libris, pedagog, studia na soukromé škole u Engelmüllera, dále na pražské AVU 

u profesorů Švabinského, Obrovského a Bukovace, člen HOLLARu, řada výstav, ilustroval více než 250 knih, rozsáhlý 

výběr literatury o tomto umělci (Slovník Chagall) 
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LOT 178    

Měřínský    

"Pohled do údolí" ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století  

31 x 56 (41,5 x 67) 
       

       

LOT 179    

neurčeno    

"Pobřeží s větrným mlýnem a plachetnicemi" .......................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plechu, signováno, kolem poloviny minulého století  

17,5 x 31 (24,5 x 38) 
       

       

LOT 180    

Uherek Rudolf   (1895-1964) 

"Lipník nad Bečvou - Svatý František"....................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1962, mistrovská galerijní práce  

72 x 62 (92,5 x 82) 
       

Uherek Rudolf  malíř, restaurátor, narozen v Lipníku nad Bečvou, studoval soukromě u malíře F. Žůrka v Holešově, 

na odborné keramické škole ve Znojmě a v Bechyni a u profesorů J. Loukoty, V. Bukovace a V. Hynaise na AVU v Praze, 

zabýval se převážně krajinomalbou (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 181    

Zlatá LP deska "Bedřich Smetana: Má vlast" ......................................................................................................  1 800 Kč  
pod taktovkou Václava Smetáčka nahrál český filharmonický orchestr, cenu obdržela obchodní společnost ARTIA od nahrávací 

společnosti NIPPON COLUMBIA 1981, deska je umístěna na sametu vínové barvy, vše zarámováno v jednoduchém rámu. ARTIA 

byla jedna z mála autorizovaných společností, která měla licenci k obchodování se zahraničím, patrně s Japonskem. Rarita, která se 

na našich aukcích dosud neobjevila 

průměr desky 30cm, (42,5 x 37) 
       

       

LOT 182    

Zlatá LP deska "Bedřich Smetana: Má vlast" ......................................................................................................  1 800 Kč  
cenu obdržela obchodní společnost ARTIA od nahrávací společnosti NIPPON Columbia 1975, deska je umístěna na černém 

sametu, rámováno ARTIA byla jedna z mála autorizovaných společností, která měla licenci k obchodování se zahraničím, patrně 

s Japonskem. Rarita, která se na našich aukcích dosud neobjevila 

průměr desky 30cm, (37,5 x 37,5) 
       

       

LOT 183    

Zlatá LP deska "Johanka z Arku na hranici" .......................................................................................................  1 800 Kč  
oratorium od Arthura Honeggera na libreto Paula Claudela, cenu obdržela obchodní společnost ARTIA od nahrávací společnosti 

Columbia, text uváděn v latince a japonským znakovým písmem (?), druhá polovina minulého století, rámováno ARTIA byla jedna 

z mála autorizovaných společností, která měla licenci k obchodování se zahraničím, patrně s Japonskem. Rarita, která se na našich 

aukcích dosud neobjevila 

průměr desky 30cm, (37 x 37) 
       

       

LOT 184    

Zlatý kompaktní disk Bedřich Smetana "Má vlast" ...........................................................................................  1 200 Kč  
pod taktovkou Václava Smetáčka nahrál český filharmonický orchestr, cenu obdržela společnost ARTIA od nahrávací společnosti 

Columbia 1984, umístěno na ozdobné kovové desce, vše na dřevěném podkladu ARTIA byla jedna z mála autorizovaných 

společností, která měla licenci k obchodování se zahraničím, patrně s Japonskem. Rarita, která se na našich aukcích dosud 

neobjevila 

průměr disku 12,5cm, kovová deska 26 x 18,5cm, dřevěná deska 36 x 28cm 
       

       

LOT 185    

Lampa petrolejová na třech zvířecích tlapkách ....................................................................................................  2 500 Kč  
kovová kompozice, mosaz, kámen a čiré sklo, knot kruhový, plasticky zdobené tělo doplněno dvěma úchopy s hlavami kočkovitých 

šelem, na redukci knotu značeno: R. Ditmar Wien Sonnenbrenner, osmdesátá až devadesátá léta 19. století. Sbírkový a funkční kus. 

Reliéfní dekor na těle je tvořen květinovým ornamentem a ženskými hlavami, na patce rokaji a rostlinnými prvky. U nabízené 

lampy sice není držák stínidla a stínidlo, avšak z přiloženého výřezu obrazu namalovaného Ludwigem Blumem již v roce 1927 

vyplývá, že podobné lampy se používaly i bez stínidla, jenom s cylindrem. 

výška 77 cm, bez cylindru 51 cm 
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LOT 186    

Nástolec se skleněnou vložkou zdobenou rytou centrální hvězdou a při okraji drobnými rytými 

trojúhelníky ............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kov patinovaný na měď a bronz, při horním okraji zdobený plastickým dekorem vlnovek s akantovými listy, noha je tvořena čtyřmi 

šroubovitými sloupky, na podstavci je reliéf znázorňující antický výjev s kentaury a lidmi, konec 19. století, poškozeno  

výška 34,5cm, průměr patky 18cm, skleněné vložky 28cm 
       

       

LOT 187    

Váza ..............................................................................................................................................................................................  900 Kč  
keramika zdobená barevnou ruční ornamentální malbou s tvářemi mužů a ženy, v horní části doplněno plastickou figurkou draka, 

značeno, Asie, první polovina minulého století  

výška 25cm 
       

       

LOT 188    

Talíř nástěnný ..........................................................................................................................................................................  700 Kč  
keramika bíle glazovaná, ručně malovaná delftskou modří motivem dvou větrných mlýnů, značeno DELFST BLUE, 

HANDGEMAAKT Made in Holland, druhá polovina minulého století  

průměr 26cm 
       

       

LOT 189    

Talířek nástěnný .....................................................................................................................................................................  300 Kč  
keramika bíle glazovaná zdobená motivem rybářské lodi s plachtou, ručně malovaná delftskou modří, značeno značkou patřící 

firmě DE PORCELEYNE FLES DELFT, druhá polovina minulého století. Firma DE PORCELEYNE FLES DELFT 

(U PORCELÁNOVÉ LÁHVE) byla založená 1653 a tvoří dodnes (http://www.royaldelftgroup.com/) 

průměr 15cm 
       

       

LOT 190    

Dóza kulovitého tvaru ..........................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným tiskem motýlků a ptáčků na větvičce, na vrcholu víčka drobná figurka klečícího 

Číňana, značeno modrou tištěnou značkou HEREND HUNGARY, druhá polovina minulého století  

výška 9cm, průměr 13cm 
       

       

LOT 191    

Vázička kulovitá ......................................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán bíle glazovaný, při horním okraji zdobený prolamováním, značeno zelenou tištěnou značkou W s korunou - 

WALLENDORF, druhá polovina minulého století  

výška 15cm 
       

       

LOT 192    

Mistička.......................................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným motivem hrušky, jahod a drobných kvítků, okraje zdůrazněny zlatou linkou, značeno 

modrými zkříženými meči - MÍŠEŇ, první polovina minulého století  

11 x 10,5cm 
       

       

LOT 193    

Mistička.......................................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený, růžovým stylizovaným květinovým dekorem a zlacením, dekor Marcolini, značeno MÍŠEŇ, první 

polovina minulého století  

11 x 10,5cm 
       

       

LOT 194    

Dva hrníčky ...............................................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu zdobený růžovým tištěným květinovým pásem a zlacením, značeno tištěnou značkou Dalovice, 

odloučený závod Stružná (Kysibl), druhá polovina minulého století  

výška 6cm 
       

       

LOT 195    

Šálek s podšálkem ...................................................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným stylizovaným květinovým dekorem a zlacením, značeno zelenou tištěnou značkou 

BŘEZOVÁ, Czechoslovakia, druhá polovina minulého století  

výška šálku 3,7cm, průměr 6,3cm, průměr podšálku 10,7cm 
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LOT 196    

Souprava nápojová .............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo čiré a matované, po obvodu zdobené geometrickými motivy, ruční malbou barevnými lazurami a zlacením v secesním stylu  

v sestavě: džbán a pět pohárků, výška džbánu 29,5cm, pohárků 16cm 
       

       

LOT 197    

Prsten dámský, masivní .................................................................................................................................................  30 000 Kč  
zlato červené, centrální kámen smaragd, po jeho stranách 3+ 3 diamanty odstupňovaných velikostí s briliantovým brusem, nově 

přeznačeno současnou platnou CZ puncovní značkou "Labuť", smaragd poškozen častým nošením, kolem poloviny minulého 

století. Pochází přímo z majetku majetné prvorepublikové rodiny 

brilianty v rozmezí cca 0,05ct - 0,25ct - celkem cca 0,80ct, Au 585/1000 (14 K), hmotnost 15,14g btto, velikost 56-57 
       

       

LOT 198    

Brož art deco ......................................................................................................................................................................  13 000 Kč  
zlato bílé, centrální kámen diamant s briliantovým brusem orámovaný broušeným onyxem, dozdobeno deseti kulatými diamanty se 

základním brusem, značeno platnou dovozovou puncovní značkou LYRA a mistrovskou značkou "nůžky", kolem roku 1920, velmi 

dobrý stav. Velmi kvalitní zlatnická práce. Pochází přímo z majetku majetné prvorepublikové rodiny 

diamanty 1x cca 0,13ct, 10x cca 0,01ct, celkem cca 0,23ct, Au 585/1000 (14K), hmotnost 3,27g btto, délka 4,7cm 
       

       

LOT 199    

Náramek art deco sestavený z dvanácti článků ..................................................................................................  55 000 Kč  
zlato bílé,  uprostřed každého článku diamant s briliantovým brusem orámovaný broušeným křemenem, značeno platnou 

dovozovou puncovní značkou LYRA, dále mistrovskou značkou "nůžky", kolem roku 1920, na trhu ojedinělé, velmi dobrý stav.  

Velmi kvalitní zlatnická práce. Pochází přímo z majetku majetné prvorepublikové rodiny 

brilianty v rozmezí cca 0,10 - 0,14ct - celkem cca 1,48ct, Au 585/1000 (14K), hmotnost 11,72g btto, délka 18cm, šířka 1cm 
       

       

LOT 200    

Velká luxusní brož art deco .......................................................................................................................................  390 000 Kč  
platina, ornamentální vzor hustě osázený brilianty a diamanty různých velikostí a tvarů, centrální kámen - oválný diamant 

s briliantovým brusem, dále 170 ks diamantů s briliantovým brusem a 22 ks diamantů tvar bageta se stupňovým brusem, jehla 

zlato. Kvalitní zlatnická práce, unikát, na trhu zcela ojedinělé. Nejkrásnější šperk nabízený doposud na našich aukcích a jeden 

z nejkrásnějších šperků na trhu vůbec. Mimořádně velký investiční potenciál. Detailní popis všech kamenů (velikost, barva, čistota, 

brus) je ve zprávě o šperku. Pochází přímo z majetku majetné prvorepublikové rodiny 

193 diamantů - celkem cca 11,15ct, Pt 950/1000 - brož, Au 750/1000 (18K) - jehla,  

hmotnost celkem 24,27g btto, délka 6,3cm, šířka 4cm 

Osvědčení Puncovního úřadu ČR na platinu a zlato,  

"Detailní zpráva o šperku" vypracovaná Českou gemologickou laboratoří 
       

       

LOT 201    

Uprka Joža   (1861-1940) 

"Slovácká dívka se džbánem" .......................................................................................................................................  1 900 Kč  
lept, signováno tužkou monogramem JU, nedatováno, kolem roku 1900  

volný list 43 x 31,5 cm 
       

Uprka Joža  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  

       

LOT 202    

Uprka Joža   (1861-1940) 

"Muž v kožuchu" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
lept, signováno tužkou, přelom 19/20 století volný list 43 x 32 cm 
       

       

LOT 203    

Polášek V.    

"Vesnický trh" ......................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno V. Polášek, datováno 22.II (?) 30, nerámováno, výborná figurální scéna, patrně z Východního Slovenska  

61 x 81 
       

       

LOT 204    

Gerersdorfer Eduard  štýrský (rakouský) malíř 20. století 

"Chalupy se stromy" .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1934, 50,5 x 66 (61 x 76,5) 
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LOT 205    

Juhas - Knotek Václav   (1891-) 

"Lesní paseka" .....................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století  

31 x 40,5 (41,5 x 51,5) 
       

Juhas - Knotek Václav  malíř krajinář v Praze, pseudonym JUHAS, narozen v Liblicích u Mělníka, žák pražské akademie 

u Nechleby a Blažíčka, asistent ústavu kreslení na Vysoké škole architektury u O. Blažíčka, výstavy ve Vídni, Oslu, 

Kodani, Bergenu a pravidelně u nás, jako stipendista Ministerstva školství pobýval v Paříži (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 206    

neurčeno    

"Pohled na Hradčany od Belvederu" ...........................................................................................................................  500 Kč  
lept, signováno tužkou, počátek minulého století, paspartováno  

ve výřezu 12 x 10 (26,5 x 22,5) 
       

       

LOT 207    

Dědina Jan   (1870-1955) 

"Postava ženy v klobouku a se zeleným pláštěm přes ruku" ..........................................................................  2 900 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou lavírovaná akvarelem, signováno, datováno 1921, místy drobně poškozeno vlhkem, 

paspartováno. Kvalitní sbírková práce významného autora 

ve výřezu 45 x 26 (75 x 50) 
       

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

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

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

ocenění a vyznamenání (Toman, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 208    

Klímek Ludvík   (1907-1959) 

"Jarní krajina" ....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno, datováno 1943, paspartováno  

ve výřezu 37 x 39 (63,5 x 63,5) 
       

Klímek Ludvík  malíř, narozen ve Vsetíně, studoval v krajinářské speciálce O. Nejedlého na AVU v Praze, maloval 

převážně valašskou krajinu a objekty lidové architektury, obeslal výstavu SVU Aleš v Brně 1943, odkud je patrně 

i nabízený obraz, vystavoval vícekrát ve Zlíně, zastoupen v řadě galerií včetně Baťovy galerie ve Zlíně (Toman, Slovník 

Chagall) 

       

LOT 209    

neurčeno    

"Olomouc - pohled od řeky Moravy na Hradisko" .............................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, nerámováno  

60 x 85 
       

       

LOT 210    

Milén Eduard   (1891-1976) 

"Sedící dívka v červených šatech"...............................................................................................................................  1 200 Kč  
kresba barevnými tužkami, signováno, první polovina minulého století, vzadu papírový štítek Moravské galerie v Brně a razítka  

Krajského památkového ústavu v Brně s vývozním povolením, nerámováno  

65 x 52 
       

Milén Eduard  malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, působil v Brně, v letech 1941 - 1945 profesor na škole umění ve Zlíně, 

studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a Schikanedera, dále na AVU v Praze ve speciální grafické škole u Švabinského, 

člen KVU Aleš, SČVU, SČUG Hollar, řada výstav a zastoupení v českých a moravských galeriích, vynikající umělec 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 211    

Epstein Jehudo   (1870-1945) 

"Autoportrét" .......................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1930, nerámováno, poškozeno  

56,5 x 45 
       

Epstein Jehudo  narodil se poblíž Minsku, zemřel v Johannesburgu, uváděn v katalogu DOROTHEA, Wien 14.10.2003, 

kde byla jeho kresba křídou velikosti 40 x 31,5 cm nabízena za vyvolávací cenu 1.100 USD 
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LOT 212    

Pivoda A.    

"Výčep piva" .........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
kvaš a kombinovaná technika, signováno, kolem roku 1890 - 1905, označeno razítkem císařsko-královské Uměleckoprůmyslové 

školy v Praze, sběratelská rarita, na svou dobu velmi moderně pojatá reklama  

61,5 x 44 (69 x 51) 
       

       

LOT 213    

Pivoda A.    

"Lahůdky" .............................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
kvaš a kombinovaná technika, signováno, kolem roku 1890 - 1905, značeno razítkem císařsko-královské Uměleckoprůmyslové 

školy v Praze, sběratelská rarita první třídy, na svou dobu reklamní unikát  

61,5 x 43 (68 x 49) 
       

       

LOT 214    

Procházka Antonín   (1882-1945) 

"Kubistický portrét" ......................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský dřevoryt, signováno zelenou tužkou, kolem roku 1910, paspartováno, práce galerijní úrovně Pochází z výborné 

soukromé sbírky 

ve výřezu 25,5 x 21,5 (53 x 46) 
       

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

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

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

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

       

LOT 215    

Sklenář Zdeněk   (1910-1986) 

"Páv" .....................................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - akvarel, tužka, pastelky a kvaš na papíře, signováno tužkou, datováno 1970, paspartováno 

Pochází z výborné soukromé sbírky 

ve výřezu 33 x 28 (50 x 53) 
       

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

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

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

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

       

LOT 216    

Istler Josef   (1919-2000) 

"Lyrická abstrakce" .......................................................................................................................................................  16 000 Kč  
akryl na papíře, signováno tužkou Istler, datováno 1959, paspartováno Pochází z výborné soukromé sbírky 

ve výřezu 38 x 27 (55 x 42,5) 
       

Istler Josef  malíř, kreslíř a grafik, věnoval se rovněž keramice, fotografii, ilustraci a bibliofilii, studium na Korčule 

v Jugoslávii u Höfnera, významný malíř 20. století, člen Skupiny RA, SVU Mánes, Cobra, dlouhý výčet výstav 

individuálních i kolektivních, doma i ve světě, zastoupen v Národní Galerii Praha, National Galery of Art - Washington, 

Tate Galery - Londýn, Centre G. Pompidou - Paříž, v galeriích v Dánsku, Amsterodamu, Bochumi, Berlíně, Mnichově, 

Stockholmu, Ženevě (Slovník Chagall, Nová encyklopedie českých výtvarných umělců, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 217    

Filla Emil   (1882-1953) 

"Žena v lenošce" ...............................................................................................................................................................  16 000 Kč  
lept, signováno tužkou i v desce, 1935, soupis Berka 101, paspartováno, mistrovská práce galerijní úrovně Pochází z výborné 

soukromé sbírky 

ve výřezu 27 x 21 (56 x 46) 
       

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) 

       

LOT 218    

Sudek Josef   (1896-1976) 

"Pohled do krajiny" ........................................................................................................................................................  20 000 Kč  
originální černobílá fotografie, vzadu razítko: Foto Sudek, Praha III, Újezd 20, paspartováno Pochází z výborné soukromé sbírky 

ve výřezu 19,5 x 15,5 (49,5 x 40) 
       

Sudek Josef  fotograf, narozen v Kolíně, vyučil se knihařem, fotografovat začal před první světovou válkou, po válce 
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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) 

       

LOT 219    

Vrbová - Kotrbová Vilma   (1905-1993) 

"Portrét malého chlapce v zeleném klobouku" .....................................................................................................  5 500 Kč  
tempera na kartonu, PD signováno monogramem, kolem poloviny minulého století  

18,5 x 14 (30 x 28) 
       

Vrbová - Kotrbová Vilma  malířka, ilustrátorka, grafička, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesorů E. Dítěte, A. 

Hofbauera, V.H. Brunnera a J. Bendy na UMPRUM v Praze, dále pak u profesora Nechleby na pražské akademii, 

tematicky zasvětila svou tvorbu především dětem a dětství, zastoupena v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze 

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 220    

Zimka Ondrej   (1937-) 

"Dětský motiv" .....................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou lavírovaná akvarelem, signováno, datováno 6. IX. 1984, paspartováno  
       

Zimka Ondrej  malíř, grafik, karikaturista, ilustrátor, narozen v Turzovce, studoval monumentální malířství u profesorů P. 

Matejky a J. Chovana na VŠVU v Bratislavě, věnuje se ilustraci, časopisecké a plakátové tvorbě, karikatuře, kreslenému 

filmu, zastoupen v řadě galerií jak na Slovensku, tak v zahraničí, široký výčet ilustrací, výstav, literatury o tomto umělci 

(Slovník Chagall) 

Stal se slovenským výtvarníkem roku 2011 – „Rada fondu výtvarných umění udělila cenu za rok 2011 akademickému 

malíři Ondrejovi Zimkovi za mimořádně rozsáhlý a kreativní přínos do vícerých oblastí slovenského umění ve druhé 

polovině 20. století.“ Cena se uděluje každoročně od roku 2004 vždy jednomu slovenskému výtvarníkovi 

       

LOT 221    

Plastika "Malíř s paletou v ruce u stojanu s plátnem" ......................................................................................  1 000 Kč  
sklo tažené, barevné, Čechy, první polovina minulého století  

výška 8,5cm 
       

       

LOT 222    

Plastika "Koloušek" ..............................................................................................................................................................  300 Kč  
sklo tažené, barevné, Čechy, první polovina minulého století  

výška 4cm 
       

       

LOT 223    

Plastika "Dvojice ledních medvídků" ...........................................................................................................................  400 Kč  
sklo tažené barevné, Čechy, první polovina minulého století  

výška 3 a 2cm 
       

       

LOT 224    

Plastika "Ležící koloušek" .................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán barevně glazovaný, zdobený ruční malbou, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX a vtlačeným číslem 34, první 

polovina minulého století  

výška 6cm 
       

       

LOT 225    

Plastika "Sedící pejsek" ......................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevnou ruční malbou, značeno tištěnou modrou značkou VÍDEŇ a červeně AUGARTEN 

AUSTRIA, první polovina minulého století  

výška 7cm 
       

       

LOT 226    

Dóza kulovitého tvaru ..........................................................................................................................................................  750 Kč  
porcelán jasně červeně glazovaný, na vrcholu víčka sedící zajíc barevně glazovaný a ručně domalovávaný, značeno zelenou tištěnou 

značkou VICTORIA Czechoslovakia HU, čtyřicátá léta minulého století  

výška 14cm, průměr 10cm 
       

       

LOT 227    

Vázička nástěnná ve tvaru srdce .....................................................................................................................................  220 Kč  
keramika jasně červeně glazovaná, značeno tištěnou značkou TTT - Trnovany, první polovina minulého století, malý oklep 

na vnitřní hraně  

výška 14cm 
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LOT 228    

Vázička závěsná ......................................................................................................................................................................  190 Kč  
keramika červeně glazovaná, Čechy, první polovina minulého století  

výška 7cm 
       

       

LOT 229    

Mléčenka s víčkem ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
majolika ručně malovaná květinovým dekorem, značeno černou tištěnou značkou OPAQUE DE SARREGUEMINNES, kolem roku 

1900, výborný stav, sběratelský kus Značka používaná přibližně v letech 1875 - 1900 (viz např. http://www.infofaience.com/en/sarr 

eguemines-marks), podle jiného zdroje (http://www.steinmarks.co.uk/pages/pv.asp?p=stein265) byla značka používaná v letech 

1850 - 1950 

výška 18 cm, průměr podstavy 11,2 cm 
       

       

LOT 230    

Těžítko "Krokodýl" ..............................................................................................................................................................  900 Kč  
krokodýl mosaz, stojánek pochromovaný kov, značeno na podstavci, Brno - Zbrojovka, kolem poloviny minulého století  

výška 5,5cm, délka 20cm 
       

       

LOT 231    

Sada jedenácti váziček na jeden květ ............................................................................................................................  500 Kč  
sklo čiré. zdobené podélně barevnými proužky, vázičky vždy ve dvojici červené, zelené, žluté, oranžové, bílé, modrá vázička je jen 

jedna, Čechy, první polovina minulého století. Používalo se při slavnostním stolování. Na našich aukcích poprvé 

délka 10cm, výška 2,3 cm 
       

       

LOT 232    

Sada dvanácti napichovátek na jednohubky .............................................................................................................  490 Kč  
hroty sklo čiré, šest je ukončeno barevnou kuličkou a dalších šest hříbkem nebo muchomůrkou z taženého barevného skla, Čechy, 

první polovina minulého století, jedno napichovátko poškozeno – ulomená muchomůrka  

délka s kuličkami 9cm, s hříbky 10cm 
       

       

LOT 233    

Dózička ve tvaru srdce na třech nožkách ....................................................................................................................  500 Kč  
porcelán modro - bíle glazovaný, po obvodu a na víčku zdobený ruční barevnou malbou květinového dekoru, vše doplněno 

zlacením, značeno tištěnou značkou VICTORIA CHINA CZECHOSLOVAKIA, na víčku natištěno: Hand Printing, první polovina 

minulého století. Slovo CHINA ve značce je převzato z anglického označení pro jemný porcelán 

výška 6,5cm 
       

       

LOT 234    

Váza ..............................................................................................................................................................................................  800 Kč  
sklo čiré po obvodu zdobené bohatým brusem, Čechy, druhá polovina minulého století  

výška 30,5cm 
       

       

LOT 235    

Váza zdobená bohatým brusem ....................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, v horní části je po obvodu široký zlatý pás doplněný barevnými emailovými květy, Čechy, druhá polovina minulého 

století  

výška 30cm 

       

LOT 236    

Pohár s víkem ........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, vrstvené kobaltově modrým, zdobené geometrickým a stylizovaným rostlinným dekorem, Čechy, kolem poloviny 

minulého století, při horním okraji drobný oklep  

výška 24cm 

       

LOT 237    

Mlýnek na kávu .......................................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinace dřeva a mosazi, tělo mlýnku zdobeno řezbou květinového dekoru, první polovina minulého století  

výška 25,5cm, tělo mlýnku 12,5 x 12,5 x 12,5cm 

       

LOT 238    

Mlýnek na kávu ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinace železa, mosazi a bronzu, tělo mlýnku zdobené na třech stranách medailonky s lidskými tvářemi, čtvrtá strana postavou 

vlka s košíkem, konec 19. století  

výška 26,5cm, tělo mlýnku 13,5 x 14 x 14,5cm 
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LOT 239    

JABLKO - likérová souprava šestiosobní - sada odlivek v kazetě ...................................................................  450 Kč  
sklo čiré, zdobené zlatými kroužky, kazeta z alpaky ve tvaru jablka na podtácku ve tvaru listu, druhá polovina minulého století 

V sestavě: 

6x odlivka, 

1x kazeta, 

1x podtácek 

výška jablka 13cm, průměr 10cm, podtácek 19 x 19cm 

       

LOT 240    

HRUŠKA - luxusní likérová souprava šestiosobní ..................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, broušené, uloženo v kazetě ve tvaru velké hrušky z postříbřené alpaky, kolem poloviny minulého století, v této velikosti 

a stavu raritní. V sestavě: 

1x karafa se zabrušovanou zátkou,  

6x odlivka, 

1x kazeta 

výška karafy 18cm, výška odlivky 5cm, výška hrušky 24,5cm 

       

LOT 241    

Anderle Jiří   (1936-) 

"Dívka a opium" ..................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
kombinovaná technika - suchá jehla, kresba barevnými pastelkami, signováno tužkou, datováno Vánoce 2000, číslováno 1/1 

varianta s kresbou, vlevo dole uveden název díla  

33,5 x 22,5 (43 x 34,5) 
       

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) 

       

LOT 242    

Anderle Jiří   (1936-) 

"Klára, růže a motýl"........................................................................................................................................................  7 000 Kč  
kombinovaná technika - suchá jehla, kresba barevnými pastelkami, signováno tužkou, vpravo dole datováno 2.6. 2000, číslováno 

1/1, varianta s kresbou, vlevo dole název  

20 x 29 (34,5 x 43) 

       

LOT 243    

Anderle Jiří   (1936-) 

"Dítě a matka s knihou" ...................................................................................................................................................  7 000 Kč  
kombinovaná technika - suchá jehla, kresba barevnými pastelkami, signováno tužkou, datováno Vánoce 2000, číslováno 1/1, 

varianta s kresbou, vlevo dole název  

19,5 x 28 (34,5 x 43) 

       

LOT 244    

Bouda Cyril   (1901-1984) 

"Krajina s motýlem na lesním rohu v trávě, jezdci na koních a letohrádkem Hvězda v pozadí" .  1 800 Kč  
barevná litografie, signováno C. Bouda tužkou a v desce monogramem, číslováno 51/200, opatřeno slepotiskovým razítkem LYRA 

PRAGENSIS, sedmdesátá léta minulého století  

tisková plocha 34,5 x 24 (52 x 38,5) 
       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

LOT 245    

Švabinský Max   (1873-1962) 

"Březový háj" ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
litografie, signováno tužkou i v desce, kolem poloviny minulého století, paspartováno  
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ve výřezu 30,5 x 22 (50,5 x 41) 
       

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) 

       

LOT 246    

neurčeno    

"Podzimní les - Luhačovice" .............................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, první polovina minulého století, paspartováno, název místa tužkou vlevo dole Tentýž autor 

jako v případě položky 247 

ve výřezu 17 x 17 (43,5 x 37,5) 
       

       

LOT 247    

neurčeno    

"Chaloupka s rozkvetlými stromy" ...............................................................................................................................  900 Kč  
tisk na textilu, signováno tužkou na paspartě, první polovina minulého století Tentýž autor jako v případě položky 246 

ve výřezu 23 x 19,5 (47 x 41) 

       

LOT 248    

Šindler Vladimír   (1891-1961) 

"Břízky ve větru" ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
kresba tužkou, vlevo dole signováno, datováno 1941, paspartováno  

19 x 23,5 (42 x 52) 
       

Šindler Vladimír  malíř, grafik, narozen v Morkovicích na Hané, studoval soukromě u malířů P. Pištělky a K. Vika, 

podléhal vlivu maleb A. Slavíčka, spolupracoval s J. Florianem ve Staré Říši u Třebíče (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 249    

monogramista MŠ    

"Stromy u polní cesty" .........................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na kartonu, signováno monogramem, datováno 1944, široký zdobný rám  

20 x 14 (31 x 25) 

       

LOT 250    

Marynčák (?)    

"Lašov pod Svatým Kopečkem" ..................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, vlevo dole signováno, vzadu pravděpodobně autorovou rukou psaný špatně čitelný text potvrzující pravost díla, 

převzatý název je součástí textu, první polovina minulého století  

48 x 62,5 (61 x 75,5) 

       

LOT 251    

Hrbek    

"Postava muže v krajině" ................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno Hrbek, první polovina minulého století, drobná poškození na plátně i rámu  

41 x 50 (53 x 62) 
       

       

LOT 252    

neurčeno    

"Žena ve světnici" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, čtyřicátá léta minulého století  

53,5x 70 (69 x 86) 

       

LOT 253    

neurčeno    

"Palmy a chatka podél vodního kanálu" ..................................................................................................................  1 500 Kč  
perokresba, vpravo dole signováno, datováno XI/43, poškozený rám  

67 x 96 (85 x 113) 

       

LOT 254    

Decker Karl (?)   (1906-) 

"Snopy na poli" ....................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, vpravo dole datováno 1929, poškozený rám  

53,5 x 68 (63 x 77) 
       

Decker Karl (?)  malíř krajin i portrétů, narodil se ve Frýdlantě, od roku 1929 studoval na akademii v Praze u Thieleho, 

v roce 1934 vystavoval  asi 30 velkých olejomaleb, mezi nimi i obraz "Žně", je zmiňován v příspěvku "Neznámé palety 
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malířů Jizerských hor". Jiný příspěvek "Decker-Werke für Kreismuseum" z července 2011 se zmiňuje o přírůstku dvou 

portrétů, matky a dcery, do fondu muzea v německém Plönu  (Toman, http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-

aktualne/nezname-palety-maliru-jizerskych-hor/?aktualitaId=6281) 

       

LOT 255    

Najmr Jan Maria   (1920-2003) 

"Čtení dopisu" ...................................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, sedmdesátá léta minulého století, nerámováno, velká reprezentativní práce 

významného brněnského výtvarníka Pochází přímo z rodiny autora 

125 x 110 
       

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) 

       

LOT 256    

Najmr Jan Maria   (1920-2003) 

"Chodci" ..............................................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno LD, vzadu uveden název obrazu a datace 1975, dále štítek Díla, velká 

reprezentativní práce významného brněnského výtvarníka Pochází přímo z rodiny autora 

120 x 90 (131,5 x 100) 

       

LOT 257    

Najmr Jan Maria   (1920-2003) 

"Nemocný - Vzpomínka na rok 1944" ....................................................................................................................  23 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, vzadu signováno a datováno 1948, vzadu na plátně dále informace o obraze a štítek Díla, velká 

reprezentativní práce významného brněnského výtvarníka Pochází přímo z rodiny autora 

97 x 144 (119,5 x 157,5) 

       

LOT 258    

Najmr Jan Maria   (1920-2003) 

"Námět z Chorvatska" ..................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1975, nerámováno, velká reprezentativní práce významného 

brněnského výtvarníka Pochází přímo z rodiny autora, rodinní příslušníci určili námět obrazu 

110 x 125 

       

LOT 259    

Šimůnek Karel   (1869-1942) 

"Tajuplný ostrov a parník" ............................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika, vlevo dole signováno K.ŠIMŮNEK 1909, výborná práce z počátku 20. století  

28 x 20 (37 x 29) 
       

Šimůnek Karel  malíř, ilustrátor, pražská akademie u Brožíka a Pirnera, pět let řídil Topičův salon, osmnáct let působil 

jako scénárista a navrhovatel kostýmů Národního divadla, řada ocenění a zastoupení v řadě galerií, byl ilustrátorem 

a akvarelistou Maroldova typu, svým mistrovstvím v akvarelu se vyrovnal Maroldovi (Toman, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 260    

Brehovzský Vladimír   (1925-1976) 

"Bruslení na Štvanici" ...................................................................................................................................................  26 000 Kč  
olej na plátně, signováno dole monogramem VB, datováno 1945, kvalitní a zajímavá práce s uměleckou i faktografickou hodnotou,  

svou velikostí navíc působivé a reprezentativní  

70 x 95 (78 x 102) 
       

Brehovzský Vladimír  malíř, grafik, ilustrátor, navštěvoval Státní grafickou školu v Praze, studoval na UMPRUM u R. 

Landra, na znovu otevřené škole u F. Muziky a J. Nováka, v letech 1971 - 1976 ředitel Středočeské galerie v Praze 

(Slovník Chagall) 

       

LOT 261    

Kleindienst Zdeněk   (1925-) 

"Hlava dívky z profilu" ....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kresba uhlem, dole rukou dedikace: Jirkovi Zdeněk Kleindienst, v dedikaci datováno 1972, paspartováno  

34,5 x 32,5 (48 x 45) 
       

Kleindienst Zdeněk  grafik, malíř, narozen v Novém Strašecí, studoval u K. Müllera a P. Dillingera na Státní grafické 

škole v Praze a soukromě u F. Horníka v Lánech, byl výtvarným a propagačním pracovníkem Mladé fronty (Chagall) 

       

LOT 262    

Zábranský Vlastimil   (1936-) 

"Muž na prádelní šňůře" .................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1985, číslováno 73/150, adjustováno v plátěné paspartě s textilním rámkem  

ve výřezu 24 x 19 (43 x 35,5) 
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Zábranský Vlastimil  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, narodil se 2.9.1936 ve Vráži u Berouna, žije a tvoří 

v Brně, vyučen palířem cementu v Hradci Králové, absolvoval Průmyslovou školu stavebních hmot v Hranicích 

na Moravě, vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, člen Parabola, Sdružení Q Brno, SVUT Brno, 

od šedesátých let se účastnil mnoha výstav doma i v zahraničí - Praha, Brno, Bratislava, Uherské Hradiště, Třinec, 

Prostějov, Zlín, Olomouc, Ostrava, Blansko, Valtice, Saarbrücken, Lucern, Curych, Gorenje, Klagenfurt, Düsseldorf, 

Skopje, obdržel 1.cenu na Haškově Lipnici a Grand Prix - Skopje v roce 1968, Dattero d´oro Bordighera a Dattero d´oro 

Marostica v Itálii 1973, 1.cenu na Festivalu humoru, 1.cenu ex aequo - Atény, 1.cenu Worldcartoonale Knoke-Keist - 

Belgie a Zlaté pero Bělehrad – Jugoslávie, vše v roce 1975 (Lexicon of the CVA) 

       

LOT 263    

neurčeno    

"Stavení u vody".....................................................................................................................................................................  700 Kč  
kombinovaná technika, PD signováno a datováno 1959, paspartováno  

ve výřezu 28,5 x 36,5 (47,5 x 53,5) 
       

       

LOT 264    

Král    

"Pohled na Hradčany" ........................................................................................................................................................  500 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno 1986, paspartováno Postavení malíře pod Karlovým mostem ve směru toku Vltavy dalo 

autorovi možnost poskytnout jiné panorama Prahy, než jaké obvykle na obrazech či fotografiích s Hradčanami vídáme. 

Dominantnost Hradčan je oslabena vytěsněním Hradčan k pravému okraji malby, blíže ke středu se přesouvá Sv. Mikuláš, levou 

stranu ovládá Karlův most s řadou soch. Díky výškovému odstupňování poloh těchto tří objektů tak zůstává Hradčanům 

dominantnost zachována. 

ve výřezu 20 x 26 (40,5 x 45) 
       

       

LOT 265    

Pokorný Karel   (1891-1962) 

"Vojáci" ...................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
lept, signováno, jméno autora uvedeno i na zadní straně, datováno za signaturou 1929 Válka není krásná, tváře s ní ztrácejí svou 

ušlechtilost 

38 x 39 (66 x 64) 
       

Pokorný Karel  sochař, pedagog, narozen v Pavlicích u Znojma, studoval na UMPRUM v Praze u profesora 

Drahoňovského a na AVU v Praze u profesora J.V. Myslbeka, pedagogicky působil na ČVUT, kde učil modelování a jako 

profesor na AVU, člen SVU Mánes, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, řada výstav a ocenění, dlouhý 

výčet literatury o tomto umělci (Slovník Chagall) 

       

LOT 266    

Weindlich Eugen   (1916-1983) 

"Linie"......................................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
grafický list, signováno tužkou, číslováno 6/40, sedmdesátá léta minulého století  

46 x 43 (68 x 54) 
       

Weindlich Eugen  ilustrátor, grafik, typograf, restaurátor obrazů a nástěnných maleb, narodil se v Uherském Ostrohu, 

studoval a později působil na  VŠUP Praha 

       

LOT 267    

nesignováno    

"Moderní město" .................................................................................................................................................................  7 900 Kč  
olej na plátně, vynikající práce z druhé poloviny minulého století  

61 x 82 (73,5 x 94) 
       

       

LOT 268    

Emler František   (1912-1992) 

"Jitro u moře" .........................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 65, číslováno 65/70, vzadu papírový štítek s informacemi o obrázku, 

paspartováno  

ve výřezu 14 x 42 (29 x 56) 
       

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

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

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

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

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

Radovan Lukavský, čestný občan města Přelouče (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 
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LOT 269    

Gross František   (1909-1985) 

"Abstrakce" ...........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, první polovina minulého století, paspartováno  

ve výřezu 59 x 44 (77,5 x 60) 
       

Gross František  malíř, kreslíř, grafik, navrhoval rovněž známky, studium v Praze na ČVUT u Blažíčka a na UPŠ 

u Kysely, člen Skupiny 42, SČUG Hollar, Umělecké besedy, skupiny Radar, zastoupen v řadě galerií, mimo jiné 

v National Galery of Art v USA, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav po celém světě, v roce 1961 

obdržel stříbrnou medaili na 6. bienále v Sao Paulu, v roce 1963 cenu hlavního města Prahy, od roku 1963 zasloužilý 

umělec, jeden z nejlepších českých malířů 20.století (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 270    

Skála Karel   (1908-2001) 

„Ležící akt“ ............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, datace nepřečtena, spíše poslední čtvrtina minulého století, komorní olejomalba zasazená 

do široké pasparty a profilovaného rámu poplatnému trendu v době předpokládaného vzniku díla  

10 x 16 (30 x 36) 
       

Skála Karel  malíř, narozen v Praze, pedagog, studoval na státní grafické škole v Praze a malbu u profesora Nechleby 

na AVU, později na základě francouzského stipendia u profesora Souverbieho na Académie des Beaux-Arts v Paříži, řady 

výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 271    

Dzubák J.    

"V neděli před kostelem" .................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, vlevo dole signováno J. Dzubák, nedatováno, kolem poloviny minulého století Nabízený obraz vykazuje stejné znaky 

jako obraz, který byl prodaný v červnu 2013 na naší 82. aukci v Brně, rovněž skupina krojovaných dívek na návsi před kostelem. 

Kromě toho, že prodaný obraz vznikl nejpozději v roce 1957, doloženo evidencí o nabytí do majetku MZO České nebo 

Československé republiky, nepodařilo se nám získat další informace o Dzubákovi - malíři. 

59,5 x 44,5 (68,5 x 54) 
       

Dzubák J.  doposud jsme měli příležitost shlédnout pouze dva obrazy tohoto malíře. Námětem i koloritem připomínají 

malby Jozefa Theodora Moussona (1887-1946) 

       

LOT 272    

neurčeno    

"Ponocný" ..............................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
pastel, signováno, neurčeno, datováno 1944  

48 x 33 (68 x 52,5) 
       

       

LOT 273    

Skála Karel   (1908-2001) 

"Strom na podzim" ...............................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, paspartováno  

5 x 7 (27 x 28) 
       

Skála Karel  malíř, narozen v Praze, pedagog, studoval na státní grafické škole v Praze a malbu u profesora Nechleby 

na AVU, později na základě francouzského stipendia u profesora Souverbieho na Académie des Beaux-Arts v Paříži, řady 

výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 274    

neurčeno    

"Vesnické stavení v zimní krajině" ................................................................................................................................  800 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století  

24,5 x 33 (38 x 46,5) 
       

       

LOT 275    

Šváb Jaroslav   (1906-1999) 

"Cesta v Dobříši" ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevný pastel, vlevo dole signováno, uveden název díla a datace 1963  

37,5 x 51,5 (44 x 59) 
       

Šváb Jaroslav  grafik, kreslíř, ilustrátor, designér, pedagog, narozen v Hodoníně, žák J. Bendy a F. Kysely, obrovský 

záběr práce, člen SČVG Hollar a jeho častý předseda, SVU Aleš, atd., jen výčet jeho ocenění je rozsáhlý, např. 1. cenu 

získal již v roce 1927, 1937 - Zlatá medaile, Světová výstava v Paříži, 1958 druhá cena na EXPO 58 v Bruselu, 1964 

medaile v Paříži (Toman, ve Slovníku Chagall 4 celostránkové sloupce o tomto umělci) 
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LOT 276    

Richard Benno Adam    

"Tanečnice Anne Douglas" .............................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinovaná technika - pastel, akvarel, kvaš, vpravo dole signováno, uvedeno jméno portrétované osoby, místo vzniku díla New 

York a datum September 1928  

50 x 38 (55 x 43) 
       

       

LOT 277    

neurčeno    

"Honička" ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
lept, signováno, uveden i název díla, vše azbukou, datováno 1983, číslováno 2/9  

30 x 35 (53 x 56) 
       

       

LOT 278    

Oberthor Karel   (1921-1996) 

"Bouře na pastvinách" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, tužkou uprostřed dole signováno K. Oberthor a datováno 1979, autorský tisk  

28,5 x 38 (47,5 x 56) 
       

Oberthor Karel  malíř, grafik, typograf, studia na pražské akademii u Pukla a Silovského, člen SČUG Hollar, více než 50 

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

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

(15.7.1921 Praha - 30.6.1996 Praha) 

       

LOT 279    

Janíček Přemysl   (1925-2009) 

"Velký lunapark" ................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
barevný pastel, signováno JA, datováno 65, vzadu autorský štítek s názvem obrazu a špatně čitelným razítkem fondu výtvarných 

umělců, paspartováno  

ve výřezu 32,5 x 49 (60 x 73) 
       

Janíček Přemysl  český malíř a grafik, studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou pod vedením prof. Jana Baucha, 

zastoupen v galeriích i soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí – v USA, Kanadě, Brazílii, Německu, Rakousku 

a ve vatikánských sbírkách (zdroj: Wiki) 

       

LOT 280    

Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Praha"....................................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
litografie, signováno T.F. Šimon, značeno autorovou pečetí  

20 x 29 (32 x 41) 
       

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

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

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

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

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

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

       

LOT 281    

Šavle "Československý důstojník vzor 1924".........................................................................................................  2 500 Kč  
čepel značená WLASZLOVITS ŠTÓS, na opačné straně čepele ZI - lvíček (zobrazen) - 36, koš zdoben lipovými ratolestmi, šavle 

má řemení a závěsnou ozdobu z textilie a drátků zlaté barvy, velmi dobrý stav (drobné poškození závěsného řemení) Skvělá 

nabídka 

délka čepele 84,5cm, pochvy se zakončím 87cm, celková délka 101cm 
       

       

LOT 282    

Mince "50 Kčs" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
stříbro, na aversu "Hlava republiky", signováno Haruba, na reversu 50 Kčs 1948 - 1968 Československá socialistická republika, 

vydáno k 50. výročí republiky, stav výborný - PROOF, uloženo v průhledném pouzdře, zapečetěno Skvělá nabídka 

ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 20,00g, průměr 3,7cm, pouzdro 7,5 x 6,5cm 
       

       

LOT 283    

Luxusní brýle v původním pouzdře ...............................................................................................................................  900 Kč  
obroučky zlacené, pouzdro značené OPTIK Fr. Picek, Praha XII, Korunní 76, třicátá léta minulého století, tvar brýlí později 

označovaný jako "lenonky"  

skla patrně + 2,5 dioptrie, délka 12cm 
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LOT 284    

Hodinky náramkové dámské ..........................................................................................................................................  1 900 Kč  
stroj mechanický, značené GLASHÜTTE, ciferník obdélníkový černý, řemínek článkový, kov zlaté barvy, na závěsu značeno 

DOUBLÉ, made in GDR, číslo 214 483, druhá polovina minulého století, funkční, na obvod ruky 18cm, stav velmi dobrý. Krásný 

sbírkový kus 

ciferník 1,1 x 1,6cm, šířka řemínku 1,1cm, délka v rozepnutém stavu 19,5cm 
       

       

LOT 285    

Gauguin Paul   (1848-1903) 

Soubor jedenácti dřevořezů Paula Gauguina .........................................................................................................  8 900 Kč  
faksimilia, vydal Klub přátel výtvarného umění v roce 1982 na značeném ručním papíře, předmluva Jany Witlichové, grafickou 

úpravu navrhl Miroslav Hruška, vytiskla tiskárna Díla, velmi dobrý stav Jedenáct dřevořezových štočků objevil v roce 1910 

v jednom plotě na Tahiti M.R. Štefánik, slovenský cestovatel a s Masarykem a Benešem spoluzakladatel ČSR. 

Podle slovního doprovodu k tomuto souboru grafik jde o 4. registrovaný tisk souboru z desek objevených Štefánikem, první 

registrovaný tisk provedl před 1. světovou válkou F.T. Šimon v Paříži. 

volné listy 44 x 31cm ve společné obálce, nečíslovaný výtisk 
       

Gauguin Paul  francouzský malíř, grafik a řezbář, jeden z nejslavnějších a nejdražších na světě, z počátku byl ovlivněn 

impresionismem, později sám ovlivnil umělecké směry 20. století zejména fauvismus a expresionismus (Malá čsl. 

encyklopedie) 

       


