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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 3. KVĚTNA 2015 OD 11 HODIN 

POŘÁDÁ SPOLEČNOST AAA s.r.o. svou 89. AUKCI V BRNĚ 

 

 

SAMOSTATNÁ AUKCE VITRÁŽNÍ STĚNY POHANSKO V 12.30 HOD. 

 

 

 

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, ostrava@aukcnidum.cz 

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

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

 

I. Preambule 

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

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

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

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

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

II.  Obecná ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

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

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

žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

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

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

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

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

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

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 200,- Kč a méně než 1000,-Kč OBSAH 
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100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 

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

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

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

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

narůstání příhozu vyvolávána. 

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

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

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

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

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

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

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

připočítávají dodatečná 3 %. 

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

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

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

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

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

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

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

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

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

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 

OBSAH 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
 

LOT 1    

Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Dostavník" ..............................................................................................................................................................................  500 Kč  
litografie ručně domalovaná barevnými křídami, signováno tužkou PD, číslováno 25/50, vzadu autorovo razítko a dedikace: 

Martinkovi Hrubýmu "1. anglický automobil (na páru) rychlost 4 km za hodinu" srdečně věnuje Cyril Chramosta, datace 1974, 

paspartováno. Rámováno textilní páskou. 

Ve výřezu 13,5 x 28,5 (25,5 x 39,5) cm 
       

Chramosta Cyril  malíř, grafik, studoval na UMPRUM V Praze a soukromě u Oldřicha Blažíčka, podnikal časté studijní 

cesty, věnoval se krajinářství, ilustroval Domácí herbář léčivých rostlin, účastnil se Zlínských salónů, samostatná výstava 

v Bruselu, národní umělec, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších galeriích, řada výstav u nás i ve světě  

(Toman, Slovník Chagall) 

(6.8.1908 Husinec, Prachatice - 3.12.1990 Praha) 

       

LOT 2    

Krauss Max   (1902-) 

"Starý muž s dýmkou a jablkem" ...................................................................................................................................  900 Kč  
olej na sololitu, signováno, vzadu v němčině tištěný štítek s údaji o autorovi, kolem poloviny minulého století.  

20 x 18,5 (30,5 x 28,5) cm 
       

Krauss Max  malíř žánrových scén, krajiny i městských zátiší, malbu a kresbu se učil u svého otce a nejstaršího bratra, 

pokračoval v Mnichově a Berlíně. Studoval práci starých mistrů v muzeích v Paříži, Madridu, Římě, Florencii, Vídni, 

Mnichově, Berlíně a Hamburku. (Informace ze štítku na zadní straně obrazu.) 

(nar. 1902 Karlovy Vary) 

       

LOT 3    

Hübel František   (1934-1978) 

"Žena s dlouhými vlasy" ..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kresba uhlem, signováno vlevo, datováno 1971, papír opatřen slepotiskovým logem výrobce "Schoellers Parole" - Papierfabrik 

Schoellershammer.  

44 x 31 (49 x 36) cm 
       

Hübel František  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Krásně nad Kysucou, zemřel v Bratislavě, studoval na VŠVU 

v grafickém oddělení u V. Hložníka, byl výtvarným redaktorem vydavatelství Mladé letá, významný moderní slovenský 

malíř (Slovník Chagall) 

(1.1.1934 Krásno nad Kysucou, Čadca - 2.10.1978 Bratislava) 

       

LOT 4    

Hübel František   (1934-1978) 

"Milenci".................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kresba uhlem, signováno vlevo, datováno 71, papír opatřen slepotiskovým logem výrobce "Schoellers Parole" - Papierfabrik 

Schoellershammer.  

44 x 31 (49 x 36) cm 
       

       

LOT 5    

Harlas František Xaver   (1865-1947) 

"Sedlák s koňským povozem"........................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel, signováno vpravo dole Dr. F.X. HARLAS, první polovina minulého století, paspartováno.  

Ve výřezu 16 x 21 (30 x 37,5) cm 
       

Harlas František Xaver  malíř a výtvarný kritik, studoval dějiny umění na pražské německé univerzitě u Alwina 

Schultze, O. Hostinského a roku 1898 zde získal doktorát filozofie, kromě studia teorie umění absolvoval také malířské 

vzdělání na Uměleckoprůmyslové škole u Ženíška a Schikanedera, od roku 1897 asistentem a v letech 1913-1930 

ředitelem Muzea hlavního města Prahy, byl ovlivněn tvorbou A. Piepenhagena (Wikipedie, Toman) 

(8.2.1865 Praha - 22.8.1947 Praha) 

       

LOT 6    

neurčeno    

"Bažanti u jezírka" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno vlevo dole, datace pravděpodobně 1922, na několika místech poškozeno - perforovaný karton.  

23,5 x 40 (34 x 49,5) cm 
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LOT 7    

Ullrych Bohumil   (1893-1948) 

"U vody" .................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na malířské lepence, vzadu signováno B. ULLRYCH, datováno 1933 a uveden název díla.  

14 x 20,5 (23 x 28,5) cm 
       

Ullrych Bohumil  malíř krajinář a figuralista, povoláním učitel, řada výstav (Toman) 

(12.12.1893 Velký Bor u Horažďovic – 7.2.1948 Praha) 

       

LOT 8    

Ryvola Jiří   (1939-) 

"Pianista a jeho múza" .....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, druhá polovina minulého století.  

30 x 30 (42 x 42,5) cm 
       

Ryvola Jiří  malíř, studoval na Výtvarné lidové konzervatoři při Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, působí 

v Litoměřicích, své zájmy dělil mezi malbu a divadlo, organizátor plenérů Salamanczukova Klubu výtvarníků v Ústí nad 

Labem (Slovník Chagall) 

(nar. 6.12.1939 Beroun) 

       

LOT 9    

Ryvola Jiří   (1939-) 

"Sedm trpaslíků" .................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, datováno 2006, vzadu papírový štítek s informacemi o autorovi a prodejní štítek s názvem 

díla a cenou 19 000 Kč  

31,5 x 50 (44 x 62,5) cm 
       

       

LOT 10    

monogramista J.N.    

"Figurální stafáž v dobovém oblečení před zámkem v Ploskovicích" .....................................................  12 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, kresba tužkou, signováno monogramem J.N., dále patrně datace 1897, při dolním okraji 

poškozeno, paspartováno. Mohlo by se jednat o práci autora, který se inspiroval prací Josefa Navrátila, autora bohaté malířské 

výzdoby právě na tomto zámku. 

Ve výřezu 26 x 37 (53 x 63,5) cm 
       

       

LOT 11    

Kolář Radomír   (1924-1993) 

"Při honu na lišku" ............................................................................................................................................................  5 900 Kč  
kombinovaná technika - barevný pastel, akvarel, vpravo dole signováno a datováno 1983, zaskleno.  

Ve výřezu 18 x 36 (39 x 55) cm 
       

Kolář Radomír  malíř, grafik, studoval v malířské speciálce profesora M. Holého na AVU v Praze, věnoval se malbě, 

kresbě, grafice a ilustraci, navrhoval poštovní známky, s oblibou maloval koně a zvířata (Toman, Slovník Chagall) 

(19.8.1924 Rakovník - 4. 10. 1993) 

       

LOT 12    

Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Pohled do údolí pod silnicí" .........................................................................................................................................  9 000 Kč  
kombinovaná technika - tempera, akvarel a kvaš na sololitu, signováno vpravo dole, vlevo dole datováno 1981, zaskleno.  

31,5 x 44 (45,5 x 58) cm 
       

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) 

(13.8.1891 Pardubice – 13.10.1983 Praha) 

       

LOT 13    

Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Stromy u chalupy" ...........................................................................................................................................................  6 300 Kč  
kombinovaná technika - kresba uhlem, akvarel na kartonu, signováno vpravo dole, datováno pod rámem - nepřečteno, zaskleno.  

23 x 31,5 (37 x 46) cm 
       

       

LOT 14    

monogramista PK    

"Kubistické zátiší s hrozny a citrony" .......................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na sololitu, signováno monogramem PK vpravo dole, datováno 1970.  

32,5 x 39,5 (43,5 x 51) cm 
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LOT 15    

Tesař    

"Zátiší s ovocem" ................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, datováno 1961, vzadu název obrazu.  

37 x 48,5 (44,5 x 55) cm 
       

       

LOT 16    

neurčeno    

"Industriální město při západu slunce" ....................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, datováno 1969.  

70,5 x 49,5 (81 x 60,5) cm 
       

       

LOT 17    

Uhlář Jan   (1901-1971) 

"Lidé ve vlaku" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na lepence, signováno vpravo dole, datováno 1949, výborná práce pod vlivem Skupiny 42.  

28 x 37 (33 x 34) cm 
       

Uhlář Jan  malíř, studoval soukromě u J. Schwarze a J. Haši a v letech 1923-1926 na Vyšší lidové škole v Ostravě 

u Viléma Wünsche a O. Kittricha, pedagogicky působil na základní škole v Ostravě - Přívoze, zastoupen v GVU v Ostravě 

(Lexicon of the CVA, abART) 

(1.5.1901 Ostrava – 1971) 

       

LOT 18    

Emler František   (1912-1992) 

"Konec zimy" ........................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
tempera na sololitu, signováno, datováno 85, vzadu na rámu uvedeno, že se jedná o práci z cyklu "Život na vsi."  

57,5 x 100 (63 x 106) cm 
       

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 

dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 

LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 

Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 

grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský, čestný 

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

(26.7.1912 Přelouč – 25.5.1992) 

       

LOT 19    

Kotvald Ferdinand   (1898-1980) 

"Žlutý dům s Týnem v pozadí - Ungelt" ................................................................................................................  15 000 Kč  
kombinovaná technika - olej, tempera, vosky na kartonu, signováno dole, vzadu papírový štítek z Díla s razítkem ČFVU, druhá 

polovina minulého století. Pochází ze sbírky španělského sběratele umění, kterého československé umění velmi zaujalo během jeho 

pracovního pobytu v tehdejším Československu v 70-tých a počátkem 80-tých let. Část jeho výborné sbírky je postupně nabízena 

v našich aukcích. 

32 x 47,5 (48,5 x 64,5) cm 
       

Kotvald Ferdinand  malíř, koncem dvacátých let se v Praze věnoval malířství, zpěvu a herectví, účinkoval v řadě oper, 

od roku 1930 se věnoval výhradně malířství, pracoval pod vlivem Gogha a Kokoschky, řada výstav u nás i v Evropě, 

zastoupen rovněž v řadě galerií (Toman, Slovník Chagall) 

(24.5.1898 Vyškov- 23.8.1980 Praha) 

       

LOT 20    

Kodet Kristian   (1948-) 

"V zahradě" ........................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, signováno nahoře, datováno 1974, vzadu na plátně v levém horním rohu opět signum a datace a na rámu autorský 

papírový štítek s razítkem ČFVU. Pochází ze sbírky španělského sběratele umění, kterého československé umění velmi zaujalo 

během jeho pracovního pobytu v tehdejším Československu v 70-tých a počátkem 80-tých let. Část jeho výborné sbírky je postupně 

nabízena v našich aukcích. 

50 x 50 (65,5 x 66) cm 
       

Kodet Kristian  malíř, studia na Akademii des Beaux Art v Bruselu, po roce 1968 žil v Ženevě, v roce 1969 vyhrál soutěž 

na fresku pro konferenční sál firmy IBM v Ženevě, kterou také realizoval, v roce 1970 se vrátil do Prahy, v roce 1979 

emigroval do USA, je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách v Bruselu, Vídni, Ženevě, Paříži, Curychu, New 

Yorku, Torontu, Bílém domě ve Washingtonu a jinde, řada výstav doma i v zahraničí  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(nar. 17.7.1948 Praha) 

       

 

 



 
KATALOG 89. AUKCE – BRNO – 3. 5. 2015 

 

 

 

_ 11 _    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 
 

LOT 21    

Reklamní odkládací miska porcelánky PULS s plastikou supa ......................................................................  2 200 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, zdobený zlacením, samotná miska ve tvaru trojlístku, na každém lístku zlatý nápis, 

značeno zlatou i zelenou tištěnou značkou PULS s korunou, přelom dvacátých a třicátých let minulého století. V roce 1926 byla 

u Obchodní komory v Chebu zapsána nová značka ostrovského porcelánu: Puls s korunou, zkratka Pfeiffer & Löwenstein 

Schlackenwer TH (klaster-ostrov.webnode.cz). 

Nápisy na trojlístku: 

1. "Pfeiffer & Löwenstein, Ostrov u Karlových Varů," 

2. "Továrna na porcelán značky Puls," 

3. "Sklad K. Diamant Praha Václavské 7." 

Výška plastiky 20 cm, rozměry misky 21 x 20,5 cm 
       

       

LOT 22    

"Papoušek kakadu na větvičce s květem" ...................................................................................................................  800 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno tištěnou značkou a nálepkou z růžové porcelánové hmoty ROYAL DUX, dále vtlačená čísla 

62 a 348 - model, šedesátá léta minulého století.  

Výška 18 cm 
       

       

LOT 23    

"Sedící pes boxer" ..................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno zelenou tištěnou značkou ROYAL DUX, dále vyryto číslo modelu 843 (873 ?) a 18, šedesátá 

léta minulého století.  

Výška 16,5 cm 
       

       

LOT 24    

Plastika "Pes knírač" ...........................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, neznačeno, pravděpodobně ROYAL DUX po roce 1950.  

výška 8,5 cm, délka 12 cm 
       

       

LOT 25    

"Medvídě" .................................................................................................................................................................................  250 Kč  
hlína pálená, barevně glazovaná, značeno texty KERAMIA MADE IN CZECHOSLOVAKIA, číslem 1289 a věží - symbolem 

keramického družstva ZNOJMA, vše vtlačeno, kolem poloviny minulého století.  

Výška 13 cm, délka 16,5 cm 
       

       

LOT 26    

"Primule v květináči" ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
hlína pálená, barevně glazovaná, neznačeno, ateliérová práce, kolem poloviny minulého století.  

Výška 22 cm 
       

       

LOT 27    

Königová, Elly Strobach   (1908-2002) 

"Sedící parádnice se zrcadlem a dvěma amorky" ................................................................................................  2 600 Kč  
porcelán barevně glazovaný, ručně malovaný a zlacený, signováno, značeno zeleně tištěným made in Czechoslovakia, vtlačenými 

čísly 225, 15 a vtlačeným písmenem P, třicátá až čtyřicátá léta minulého století.  

Výška 21 cm, délka 26,5 cm 
       

Königová, Elly Strobach  absolventka Státní odborné keramické školy v Teplicích, ve třicátých a čtyřicátých letech 

kmenová návrhářka duchcovské porcelánky. V roce 1966 se vystěhovala do Německa. Žila a zemřela v Geeretsriedu 

u Mnichova, její pozůstalost je uchována v tamním muzeu. Jméno STROBACH je spojované se stále žádanými art deko 

figurkami třicátých a čtyřicátých let. Nenahraditelná škoda českému porcelánu vznikla v padesátých letech, když velká 

část originálních forem tzv. kýčovitého porcelánu, včetně originálních forem dle návrhů Elly Strobach - Königové, byla 

zničena (http://www.duchcov.cz/noviny/200802/hist.htm ) 

       

LOT 28    

Königová, Elly Strobach   (1908-2002) 

"Akt sedící v trávě" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán barevně glazovaný, ručně domalovávaný, doplněno zlacením, nesignováno, značeno psaným písmenem R, tištěnou 6, dále 

vyryto číslo modelu 711, model z třicátých let, starší produkce porcelánky ROYAL DUX.  

Výška 21,8 cm, délka 23 cm 
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LOT 29    

"Piják v dobovém oblečení" ..............................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán ručně barevně malovaný a zlacený, značka nenalezena, vtlačené č. 3 a ručně psané číslo 38, kolem poloviny 19. století, 

schází horní část poháru v mužově ruce. Pravděpodobně stará PRAHA.  

Výška 11 cm 
       

       

LOT 30    

"Malý princ se žezlem" ....................................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán ručně barevně malovaný a zlacený, značeno modře pod polevou - Berlín (?), první polovina 19. století.  

Výška 11,5 cm 
       

       

LOT 31    

Bevington Thomas    

Mechový košíček (angl. MOSS BASKET) ...............................................................................................................  1 600 Kč  
porcelán, po obvodu zdobeno plastickým květinovým dekorem a ruční malbou, značeno tištěnou značkou s doplňujícím textem BY 

ROYAL LETTERS PATENT THOMAS BEVINGTON, práce z let 1880 - 1891, drobné oklepy.  

Výška 19 cm, šířka 26 cm 
       

Thomas Bevington, výrobce porcelánu a keramiky, pocházel z široké rodiny podnikající v daném oboru. Thomas se 

specializoval na košíky, vázy a jiné dekorační předměty se speciální povrchovou úpravou nazvanou MOSS. Od roku 1880 

měly jeho práce ve značce "Royal Letters Patent". V roce 1891 společnost přebral Ambrose Bevington, bratr. 

       

LOT 32    

Honosný nástolec s motivy horských scenérií ve dvou medailonech ............................................................  1 800 Kč  
majolika barevně glazovaná, medailony s tištěnými scenériemi jsou umístěny protilehle, vše doplněno bohatým plastickým dekorem 

větviček a kvítků, značeno vtlačenými písmeny BU a číslem 2021, přelom 19/20. století, jedna část podstavce lepená. Ve sbírkách 

Regionálního muzea v Teplicích se nachází amfora s popisem: Váza se dvěma uchy, měkká kamenina, Bratři Urbachové – 

Trnovany, kol. 1900. V té době označovali své výrobky vtlačenými písmeny JM Johann Maresch, BB Bernard Bloch. BU je 

označení výrobků firmy BRATŘI URBACHOVÉ, TRNOVANY (viz také http://www.eantik.eu/cz/detail.aspx?did=48784 ) 

Výška 32,5 cm, délka 45 cm, hloubka 20 cm 
       

       

LOT 33    

Sada šesti silnostěnných sklenic, grogovky ..............................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré, lisované, bez patky, po obvodu zdobeno plastickým motivem girland a mašlí, při horním okraji zlatým pásem, doplněno 

fialovou lazurou, počátek minulého století, stav dobrý. Regionální muzeum v Teplicích má ve svých sbírkách zařazenu variantu 

této sklenice s popisem: Odlívka 1/4 1, Sklárny a rafinerie Josef Inwald, Rudolfova huť Dubí, 1914, ručně lisované sklo, malováno 

zlatem.    Výška 10 cm 
       

       

LOT 34    

Šálek vejčitého tvaru s převýšeným hadovitým ouškem .......................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený bohatým zlacením a ruční malbou květů na stoncích, značeno modrou značkou pod polevou - 

HORNÍ SLAVKOV z let 1809 - 1830.  

Výška šálku 6,5 cm 
       

       

LOT 35    

Miska - podšálek .....................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, v centrální části oválný medailon s profilem hlavy s vavřínovým věncem ve vlasech, dále stylizovaný 

rostlinný dekor a dva pásy jemného geometrického vzoru, značeno modře pod polevou - VÍDEŇ a číslem 25, první polovina 19. 

století. Na dně odloupnuta glazura. 

Výška 3,5 cm, průměr 14 cm 
       

       

LOT 36    

Sklenička.....................................................................................................................................................................................  400 Kč  
leptané sklo a červená lazura, kombinace vytvářející geometrický motiv, doplněno ručním zlacením, přelom 19. a 20. století.  

Výška 8,5 cm, průměr 6,5 cm 
       

       

LOT 37    

Mísa kruhová na třech vějířovitě vyklenutých nožkách ...................................................................................  1 800 Kč  
sklo v barvě jantaru, lisované, na těle dva matované pásy, ART DECO, Čechy, drobné oklepy.  

Výška 9 cm, průměr 31 cm 
       

       

LOT 38    

Mísa kruhová se zahnutým okrajem ..........................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo hutní v odstínech hnědé, typ Ikora, Německo, GEISLINGEN WMF (WÜRSTEMBERGISCHE METALLWAREN FABRIK), 
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art deco.  Výška 8,5 cm, průměr 33,5 cm 
       

       

LOT 39    

Váza s oválným medailonem ..........................................................................................................................................  3 000 Kč  
sklo masivní, čiré, po obvodu zvlněné, v medailonu broušený a leptaný motiv Hradčan, Čechy, Železný Brod, první polovina 

minulého století.  

Výška 22 cm 
       

       

LOT 40    

Hloušek Rudolf   (1909-1992) 

Váza s hraněnou patkou ...................................................................................................................................................  3 500 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, s reliéfním broušeným a pískovaným dekorem listovitých vějířovitě skládaných faset, Rudolf Hloušek, Železný 

Brod, třicátá až čtyřicátá léta minulého století, ART DECO, na patce neznatelné oklepy.  

Výška 24,5 cm 
       

Hloušek Rudolf  sklář, absolvent sklářské školy v Železném Brodě, v roce 1930 založil firmu zaměřenou na umělecké 

zpracování skla broušením, pískováním, rytím, leptáním, firma produkovala také figurální lisované sklo. Výrobky 

dosahovaly vysoké kvality. Specialitou mezi nimi byly výrobky s reliéfními figurálními motivy. 

(http://www.detesk.cz/cs/virtualni-muzeum/autorske-objekty/) 

       

 

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

LOT 41    

Kolb Alois   (1875-1942) 

"Žena anděl - Gertrud Kolb" ...........................................................................................................................................  900 Kč  
originální lept, nesignováno, pod obrázkem informace o tisku DRUK DER K.K. HOF- U. STAATSDRUCKEREI (C.K. dvorní 

a státní tiskárna), Rakousko - Uhersko, počátek minulého století, rámováno.  

Tisková plocha 17,5 x 17,5 cm (42,5 x 32,5) cm 
       

Kolb Alois  malíř, rytec, ilustrátor, grafik, studoval na akademii v Mnichově u Karl Rauppa, uváděn ve světových 

katalozích, známý a ceněný rakouský umělec 

(1875 Vídeň - 1942 Lipsko) 

       

LOT 42    

Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"První let aeroplánu v Paříži - Dobývání vzduchu" ...........................................................................................  1 800 Kč  
originální lept, signováno v desce vlevo uprostřed monogramem FTŠ, dole uveden název díla, autor a technika, dále DRUK DER 

K.K. HOF- U. STAATSDRUCKEREI, Wien, Verlag der Gesellschaft für Vervielfältigende Kunst, Wien, rámováno. Práce z roku 

1909, v soupisu grafických děl zpracovaném Arturem Novákem vedena pod číslem 106, kde je také uvedeno, že 10 listů tohoto 

leptu bylo autorských a 125 pro výše zmíněné nakladatelství. Pod názvem "První let aeroplánu v Paříži" je grafika vedena právě 

v Soupisu, na grafickém listu je název německy "Die Eroberung der Luft." Soupis - Kronika grafického díla Tavíka Františka 

Šimona od Artura Nováka z roku 1937 je publikována na http://www.tfsimon.com/seznam.htm. 

Tisková plocha 16,2 x 19 cm (45 x 34) cm 
       

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) 

(13.5.1877 Železnice u Jičína – 19.12.1942 Praha-Bubeneč) 

       

LOT 43    

Wänke Emil   (1901-) 

"Pohled na Hradčany z Karlova mostu".....................................................................................................................  800 Kč  
barevný lept, signováno tužkou E. WÄNKE a monogramem EW v desce, obě signatury vpravo dole, první polovina minulého 

století, paspartováno, rámováno.  

Ve výřezu 28 x 22 (41 x 32) cm 
       

Wänke Emil  malíř a grafik, žák UMPRUM v Praze u profesora Dítěte, další studia na pražské akademii u profesorů 

Loukoty, Obrovského, Krattnera a Thieleho, věnoval se krajinomalbě, pražským zákoutím a portrétní tvorbě, člen ČFVU 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(nar. 13.2.1901 Praha) 

       

OBSAH 
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LOT 44    

Janda T.    

"Pražské zákoutí s kostelem sv. Mikuláše v pozadí - cesta na Hradčany" ..................................................  800 Kč  
akvatinta, signováno tužkou, dále vodotiskový znak s monogramem TJ, první polovina minulého století, paspartováno.  

Ve výřezu 21,5 x 16,5 (34,5 x 29) cm 
       

       

LOT 45    

Stretti Viktor   (1878-1957) 

"Praha, Vltava pod Karlovým mostem" ..................................................................................................................  2 000 Kč  
kresba tužkou, vpravo dole signováno monogramem V.S., datováno 1951, paspartováno, rámováno.  

Ve výřezu 29,5 x 37 (44 x 51) cm 
       

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

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

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

trhu mimořádně vzácné (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto mimořádném umělci, Slovník Chagall, Lexicon of 

the CVA) 

(7.4.1878 Plasy u Plzně – 5.3.1957) 

       

LOT 46    

Stretti Viktor   (1878-1957) 

"Celetná ulice v Praze" ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
litografie, vpravo dole signováno tužkou, vlevo dole v desce signováno a datováno 1949.  

Tisková plocha 39 x 31 (55,5 x 43,5) cm 
       

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

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

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

trhu mimořádně vzácné (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto mimořádném umělci, Slovník Chagall, Lexicon of 

the CVA) 

(7.4.1878 Plasy u Plzně – 5.3.1957) 

       

LOT 47    

Škrabánek František   (1901-1974) 

"Lipnice u Německého Brodu" .....................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vlevo dole, vzadu tužkou uveden název, první polovina minulého století, zdobný zlacený rám.  

25 x 31 (38 x 44,5) cm 
       

Škrabánek František  malíř, žák krajinářské školy Engelmüllera, Nejedlého a Kalvody, maloval převážně motivy 

z Českomoravské vysočiny a zimní přírody, člen SVU Marold, výstavy v Rubešově galerii v Praze a další  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(7.8.1901 Humpolec - 3.6.1974 Herálec) 

       

LOT 48    

Melichárek Jaroslav   (1910-1985) 

"Chalupy v zimní horské krajině" ..............................................................................................................................  3 300 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, datováno 1944.  

21 x 30 (33 x 42) cm 
       

Melichárek Jaroslav  malíř, studoval u profesora Blažíčka na ČVUT v Praze, odkud přešel k profesoru F. Kyselovi 

na UMPRUM a pak do krajinářské školy profesora O. Nejedlého na AVU v Praze, od 1943 člen SVUM v Hodoníně, 

maloval zejména krajiny, zátiší, portréty, své vidiny a meditace, pseudonym Jarmel, V. B. (Slovník Chagall) 

(10.2.1910 Uherské Hradiště - 15.6.1985 Uherské Hradiště) 

       

LOT 49    

Braunthal von Eduard Otto (?)   (1873-1939) 

"Krajina s vysokým nebem a postavou" ..................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, počátek minulého století, zdobný rám v jednom rohu poškozen.  

19,5 x 32 (31 x 44) cm 
       

Braunthal von Eduard Otto (?)  rakouský malíř krajiny, postav 

       

LOT 50    

Burian Zdeněk   (1905-1981) 

"Mexický císař" ................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel a kvaš na kartonu, vpravo signováno monogramem ZB, z roku 1939, tato kresba 

byla určena pro třídílnou publikaci "Čečetka", vydal Toužimský - Moravec 1940, velmi dobrý stav, nerámováno. "Mexický císař" 

byl na titulní plátěné horní desce u všech tří dílů, skvělá nabídka do sbírky. 

34 x 25,5 cm 
       

Burian Zdeněk  malíř, ilustrátor, studia na pražské akademii u Švabinského, Obrovského a Bukovace, vynikající český 
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kreslíř, malíř a ilustrátor, cca 14 000 ilustrací pro 450 knižních titulů, zastoupen v Národní galerii  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(11.2.1905 Kopřivnice - 1.7.1981 Praha) 

       

LOT 51    

Kiml Václav   (1928-2001) 

"Vejce v krajině s růžovým mrakem na obloze" ...............................................................................................  20 000 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, druhá polovina minulého století. Pochází ze sbírky španělského sběratele umění, kterého 

československé umění velmi zaujalo během jeho pracovního pobytu v tehdejším Československu v 70-tých a počátkem 80-tých let. 

Část jeho výborné sbírky je postupně nabízena v našich aukcích. 

25,5 x 23,5 (41,5 x 39,5) cm 
       

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(19.1.1928 Mochov, okres Praha-východ - 27.5.2001 Prachatice) 

       

LOT 52    

Holý Miloslav   (1897-1974) 

"Rybářské bárky na břehu" ..........................................................................................................................................  4 500 Kč  
barevné pastelky, vpravo dole signováno bílou pastelkou, tužkou dopsaná špatně čitelná dedikace "Panu ... Václavu Novotnému 

v přátelství", první polovina minulého století, paspartováno, poškozeno v horní části malby, poškozen i rám.  

Ve výřezu 28 x 41 (43 x 55,5) cm 
       

Holý Miloslav  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u J. Preislera, po návratu z 1. světové války u V. Bukovace, J. 

Obrovského a ve speciální grafické škole M. Švabinského, spolu s Holanem, Kotíkem a Kotrbou vytvořil skupinu HO-HO-

KO-KO, byl členem Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar, v letech 1947-1958 profesor na AVU v Praze, 1950-

1954 rektor, 1954-1957 prorektor, výstavy v Mánesu, Myslbeka, ve Zlínském salóně, Benátkách, Paříži, USA, zastoupen 

v řadě galerií, široké zastoupení v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

(4.10.1897 Praha – 3.3.1974 Praha) 

       

LOT 53    

Flejšar Josef   (1922-2010) 

"Cyrano z Bergeracu" ......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kresba tuší a kvaš, vpravo dole signováno tužkou monogramem, vlevo dole dedikace: "Panu Opletalovi ze srdce Josef F. 1.VIII. 

1979," adjustováno v široké paspartě a úzkém rámku.  

Ve výřezu 32,5 x 22 (57 x 43) cm 
       

Flejšar Josef  malíř, grafik, průmyslový výtvarník, studoval na VŠUP v Praze u J. Bendy a A. Strnadela, zabýval se 

plakátovou tvorbou pro přední kulturní instituce - ND, NM, Náprstkovo muzeum ad., věnoval se knižním úpravám 

a ilustracím, tvořil sgrafita a výtvarně řešil veletržní expozice a výstavy (EXPO Brusel, EXPO Montreal aj), byl členem 

mezinárodní organizace grafiků Typomundus a Icograda, člen Umělecké besedy (Slovník Chagall) 

(28.5.1922 Nový Bydžov - 17.5.2010 Praha) 

       

LOT 54    

Obrovský Jakub   (1882-1949) 

"Malířky v zahradě" .........................................................................................................................................................  1 400 Kč  
litografie, signováno vlevo dole v desce, stejně tak datace 1939 i název, paspartováno. rámováno.  

Ve výřezu 24 x 20,5 (39 x 35) cm 
       

Obrovský Jakub  významný malíř, grafik a sochař první poloviny 20. století, žák a později profesor na pražské akademii 

a rektor akademie, člen JUV, SVUM, člen Societé Nationale des Beaux Arts v Paříži, vynikající český malíř, zastoupen 

v Národní galerii, podílel se na výzdobě Obecního domu i řady bank (Toman, Lexicon of the CVA) 

(23.12.1882 Bystrc u Brna – 1949) 

       

LOT 55    

Rek František   (1883-1969) 

"Selka se sedícím chlapcem" ..........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vpravo dole FR. REK, první polovina minulého století.  

32 x 24 (34,5 x 26) cm 
       

Rek František  malíř, grafik, scénograf, absolvoval Akademii v Praze u profesora Roubalíka, Bukovace a Fr. Ženíška, 

motivy ke svým pracím čerpal především z Olomouce a okolí, maloval na bojištích 1. světové války, dále v Paříži, Splitu 

atd. do roku 1925 se účastnil všech výstav S.V.U. Mánes, široké spektrum výstav a realizací (Toman, Slovník Chagall) 

(14.1.1883 Lipník nad Bečvou - 30.12.1969 Brno) 

       

LOT 56    

Emler František   (1912-1992) 

"Zimní krajina s vesnickými domky a postavami na cestě" ...............................................................................  300 Kč  
kombinovaná technika - lavírovaná kresba tuší, vlevo dole signováno F. EMLER, druhá polovina minulého století, paspartováno, 

rámováno.  

17 x 24 (34,5 x 41,5)cm 
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Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 

dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 

LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 

Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 

grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský, čestný 

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

(26.7.1912 Přelouč – 25.5.1992) 

       

LOT 57    

neurčeno    

"Krajina s řekou" ...............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na plátně, vlevo dole signováno kryptogramem, datováno 1923, kvalitní rám holandského typu, černozlaté barvy. Výborný 

celek.    35 x 48 (48 x 61) cm 
       

       

LOT 58    

neurčeno    

"Starý myslivec s fajfkou a plnovousem" ................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo nahoře - nepřečteno, kolem roku 1900, kvalitní široký tmavý rám holandského typu.  

26,5 x 20,5 (38,5 x 33) 
       

       

LOT 59    

neurčeno    

"Zátiší s modrým džbánem, zelenou skleničkou a ovocem, i hroznem vína na dlouhém stole" ...  10 000 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, čteno WOLLBERT nebo WILBERT, kolem poloviny minulého století, nerámováno, dlouhý 

formát - výška obrazu činí přibližně čtvrtinu šířky. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

30 x 110 cm 
       

       

LOT 60    

Mucha Alfons   (1860-1939) 

"Portrét mladého muže v kožichu" ..........................................................................................................................  55 000 Kč  
mimořádná mistrovská kresba sépiovým inkoustem, signum nenalezeno, vzadu Alfons Mucha "Dekorativní medailon", luxusní 

adjustace, kruhová pasparta, skvělá práce. Pochází ze sbírky španělského sběratele umění, kterého československé umění velmi 

zaujalo během jeho pracovního pobytu v tehdejším Československu v 70-tých a počátkem 80-tých let. Část jeho výborné sbírky je 

postupně nabízena v našich aukcích. 

Průměr výřezu 12,5 cm (26,5 x 26) cm 

Ke kresbě je potvrzení od Jiřího Muchy ze dne 27.9.1981 
       

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

postav konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století, jehož kresby vzbudily pozornost již během studia 

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

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

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

jídelních menu, navrhoval nádobí, šperky, interiéry. Fotografie, které si pořizoval, sloužily jako předloha k malířské 

tvorbě, fotodokumentace z cest po předrevoluční Rusi byla podkladem pro Slovanskou epopej (Toman, Lexicon of the 

CVA, wikipedie, www.ivancice.cz) 

(24.7.1860 Ivančice – 14.7.1939 Praha) 

       

 

 

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

LOT 61    

Vízner František   (1936-2011) 

Váza - koule ............................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
hutní sklo, čiré bezbarvé, model 7048 z roku 1970, Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice.  

Výška 13 cm 
       

Vízner František  sochař, sklářský výtvarník, designér, 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) 

(9.3.1936 Praha - 1.7.2011 Brno) 

       

OBSAH 
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LOT 62    

Vízner František   (1936-2011) 

Objekt .......................................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
sklo hutní, čiré bezbarvé, model 9014, návrh z roku 1990, Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice. Kresba ve skle je 

obdivuhodná.  

Výška 29,5 cm 

 

       

LOT 63    

Vízner František   (1936-2011) 

Váza ...........................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo hutní čiré, v kombinaci bezbarvé a zelené, model 7117, návrh z roku 1971, Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice.  

Výška 19 cm 
       

Vízner František  sochař, sklářský výtvarník, designér, 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) 

(9.3.1936 Praha - 1.7.2011 Brno) 

       

LOT 64    

Kotík Jan   (1916-2002) 

Váza PROPELLER ............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
sklo hutní, modrozelené, model číslo 5503 z roku 1955, Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice. U modelu v knize vzorků 

sklárny Škrdlovice pro rok 1955 je uveden název "Vrtulová váza". 

Výška 21 cm 
       

Kotík Jan  malíř, kreslíř, grafik, pedagog, typograf, věnoval se rovněž užitému umění - keramika, sklo - úzce 

spolupracoval se sklárnami Novém Boru, Škrdlovicích a Kamenickém Šenovu, syn Pravoslava Kotíka, studia u Bendy, 

studijní cesty a výstavy po celé Evropě i v zámoří, stříbrná medaile na světové výstavě v Paříži 1937, člen HOLLARU, 

Umělecké besedy, zakládající člen skupiny 42, v letech 1949-1956 nemohl vystavovat, od roku 1970 žil a tvořil v Berlíně, 

v roce 1979 byl zbaven čs. občanství, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí, významný český moderní malíř  

(Toman, Slovník Chagall) 

(4.1.1916 Turnov – 2002) 

       

LOT 65    

Urban Vladislav   (1937-) 

Miska odkládací oválná - ve tvaru loďky .................................................................................................................  1 000 Kč  
sklo hutní lisované, upravené pískováním a leptáním, signováno monogramem VU, originál autorské sklo - realizace v Rosicích, 

sedmdesátá léta minulého století. Do aukce nabídnuto přímo autorem. 

Výška 4 cm, délka 13 cm 
       

Urban Vladislav  sklářský výtvarník a designér, šperkař, 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) 

(nar. 14.3.1937 Plzeň) 

       

LOT 66    

Urban Vladislav   (1937-) 

Miska odkládací se čtyřmi důlky ..................................................................................................................................  1 000 Kč  
sklo hutní lisované, upravené pískováním a leptáním, signováno monogramem VU, originál autorské sklo - realizace v Rosicích, 

sedmdesátá léta minulého století. Do aukce nabídnuto přímo autorem. 

Výška 3 cm, průměr 11 cm 
       

       

LOT 67    

Urban Vladislav   (1937-) 

Miska odkládací oválná, s nepravidelným okrajem ............................................................................................  1 000 Kč  
sklo hutní lisované, upravené pískováním a leptáním, signováno monogramem VU, originál autorské sklo - realizace v Rosicích, 

sedmdesátá léta minulého století. Do aukce nabídnuto přímo autorem. 

Výška 7,5 cm, délka 13 cm 
       

       

LOT 68    

Urban Vladislav   (1937-) 

Košíček .....................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
sklo kouřové se zatavenými černými a bílými opály, signováno monogramem VU, realizace sklárna Vrbno pod Pradědem, konec 

osmdesátých let minulého století. Do aukce nabídnuto přímo autorem. 

Výška 23 cm, průměr 16 cm 
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LOT 69    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo lisované, čiré bezbarvé, po obvodě zdobeno plastickým motivem podmořského světa, sklárna Josef Inwald, první třetina 

minulého století.  

Výška 26 cm 
       

       

LOT 70    

Sada šesti štamprlat na obdélníkovém tácku ..........................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré a světlé žlutohnědé na kupě, bílý kov použit na tácek a na stopky a patky štamprlat, tácek značen písmeny ZDE, 

štamprlata DE, první polovina minulého století.  

Výška štamprlat 14 cm, průměr 6,7 cm, tácek 37 x 19,5 cm 
       

       

LOT 71    

Váza zvonovitého tvaru na nízké hraněné patce ...................................................................................................  2 200 Kč  
sklo čiré, broušené do faset, v centrální části zdobené rytým a leštěným motivem jelena ve skoku, po obvodu dekorem rytých 

větviček s kvítky, Čechy, Železný Brod, období první republiky.  

Výška 26 cm 
       

       

LOT 72    

Mísa ...........................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo kouřové, zdobené rytým motivem selky se srpem a obilím, kolem poloviny minulého století.  

Výška 15,5 cm, průměr 24,5 cm 
       

       

LOT 73    

Pohár s víkem, na nožce s patkou ................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré s modrou lazurou, zdobeno jemným geometrickým brusem, na víčku použit papežský brus, Čechy, kolem poloviny 

minulého století.  

Výška 26,5 cm 
       

       

LOT 74    

Nástolec složený ze dvou samostatných částí .............................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré projímané tmavě modrým, zdobeno bohatým geometrickým brusem, na noze vybroušené fasety - papežský brus, kolem 

poloviny minulého století. Nástolec je složen z mísy a podstavce, který je po převrácení samostatnou mísou na noze. Oklepy.  

Výška celkem 24,5 cm, průměr 25 cm, výška mísy 10,5 cm, výška podstavce 14,5 cm, průměr podstavce 17,5 cm 
       

       

LOT 75    

Brož biedermeier s diamantovou routou ..................................................................................................................  7 000 Kč  
duté zlato, kombinace žlutého a červeného zlata, značeno RU puncovní značkou LIŠKA, puncovní úřad A- Vídeň, druhá polovina 

19. století, velmi dobrý stav.  

Hmotnost 5,10 g btto, ryzost 580/1000 
       

       

LOT 76    

Prsten dámský .......................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
bílé zlato, hlava osazená centrálně briliantem, značeno platnou puncovní značkou LABUŤ 4, zlatnická práce ve stylu ART DECO, 

velikost 49,5.  

Ryzost zlata 14K (585/1000), briliant cca 0,13ct, hmotnost 1,52g btto 
       

       

LOT 77    

Prsten dámský ....................................................................................................................................................................  11 000 Kč  
kombinace růžového a bílého zlata, centrální část osazena řadou 5 briliantů, po stranách 2 x 5 diamantových rout, značeno platnou 

puncovní značkou LVÍČEK 4, zlatnická práce ve stylu ART DECO, velikost 62.  

Ryzost zlata 14K (585/1000), briliant 1x 0,04ct a 4x 0,05ct, celkem 0,24ct, hmotnost 4,81g btto 
       

       

LOT 78    

Hodinky kapesní dvouplášťové s klíčkem a nepůvodním šatlénem .................................................................  950 Kč  
obecný kov, ciferník porcelán s římskými i arabskými číslicemi, zdobený jemným motivem kytiček, strojek PATENT se 6 kameny, 

na vnějším plášti rytina města, uvnitř vyrytý monogram HM a číslo 341, počátek minulého století, nefunkční, poškozený ciferník.  

Průměr ciferníku 4,5 cm, délka šatlénu 12 cm 
       

       

LOT 79    

Hodiny stolní ..........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinace dvou různobarevných mramorů, ciferník s arabskými číslicemi, první polovina minulého století, po opravě, funkční, 

stav odpovídající stáří a míře používání.  

Výška 27,5 cm, délka 43 cm, hloubka 8 cm 
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LOT 80    

Ceroplastika "Malý chlapeček v květech" ..............................................................................................................  7 000 Kč  
vosková figurka, textilie a kovové komponenty, uloženo v dřevěné prosklené schráně ve tvaru srdce, kolem roku 1830, poškozeno.  

37 x 33 x 8 cm 
       

       

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

LOT 81    

Urban Bohumil Stanislav   (1903-1998) 

"Kytice růží ve váze" .........................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století, na kartonu razítko J. Wihan -Velkoobchod s papírem 

v Praze.  

54 x 40 (69 x 54) cm 
       

Urban Bohumil Stanislav  malíř, grafik, spisovatel, studoval u profesorů J. Obrovského, F. Thieleho, F. Kupky a K. 

Krattnera na AVU Praze, dějiny umění a estetiku na FF UK tamtéž, realistickou malbou a kresbou zachycoval krajinu, 

náměty z pražské periferie, figurální kompozice s náboženskou a sociální tématikou, květinová a ovocná zátiší, věnoval se 

portrétu a volné grafice, zakládající člen a předseda Sdružení výtvarníků v Praze a sdružení Purkyně, s nimiž vystavoval, 

řada výstav a literatury o autorovi (Slovník Chagall) 

(20.12.1903 Kostelec nad Labem – 28.3.1997 Praha) 

       

LOT 82    

Štěpánek Vladimír   (1906-) 

"Práce na poli" .....................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
akvarel, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století, rámováno, paspartováno.  

Ve výřezu 55,5 x 75 (87 x 102,5) cm 
       

Štěpánek Vladimír  malíř, studia na UMPRUM v Brně, soukromě u Antoše Frolky, jeden z našich nejlepších malířů 

folklorních námětů (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(nar. 8.10.1906 Holásky, Brno) 

       

LOT 83    

Pavelka Josef   (1906-1985) 

"Horská krajina s chalupami a husopaskou" ........................................................................................................  6 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století, ručně řezaný rám. Velký reprezentativní celek.  

90,5 x 118 (111 x 139) cm 
       

Pavelka Josef  malíř, pedagog, malbu studoval soukromě u architekta Jaroslava Masáka v Praze, zabýval se časopiseckou 

ilustrací pro děti (Toman, Slovník Chagall, Signatury malířů, abART) 

(11.3.1906 Písek - 3.6.1985) 

       

LOT 84    

neurčeno    

"Velká kytice růží" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
pastel, signováno vpravo dole, druhá polovina minulého století, paspartováno, rámováno.  

Ve výřezu 39 x 29 (65,5 x 54) cm 
       

       

LOT 85    

Kaucký Fedor   (1923-) 

"Duel" .......................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, datováno 1990, nerámováno.  

24 x 43 cm 
       

Kaucký Fedor  i když povoláním právník, nikdy se této profesi nevěnoval, hned po válce se objevil v brněnských 

uměleckých kruzích a stal se scénáristou a režisérem brněnského krátkého resp. populárněvědeckého filmu, s kolegy 

Františkem Vláčilem, Vladimírem Sísem, Janem Fuksou a dalšími vytvořili během asi dvou desítek let řadu vynikajících 

snímků, Fedor Kaucký se zajímal především o výtvarné umění a v tom byla jeho největší síla, jeho dokumenty o malířích 

Mikulkovi, či Kubínovi se opakovaly i po letech, po odchodu do důchodu se začal plně věnovat malbě 

(nar. 1923 v Brně) 

       

LOT 86    

Brun Richard   (1908-1980) 

"Babí léto ve Vranovském lese" ...................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole, vzadu autorský štítek, razítko ČFVU BRNO a tištěné datum 9. října 

OBSAH 
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1979, které je pravděpodobně datem přijetí obrazu odbornou komisí, perfektně barevně zvládnuto, skvělá nabídka.  Obraz 

jednoznačně galerijní kvality. Cena 6 500 Kčs vepsaná do autorského štítku byla v té době více než tři průměrné platy. 

80 x 120 (94,5 x 133,5) cm 
       

Brun Richard  malíř, scénograf, ilustrátor, narodil se 10. 11. 1908 v Plzni, zemřel 20. 12. 1980 v Brně, vystavoval mimo 

jiné s Mánesem a na zlínských salonech (Lexicon of the CVA) 

       

LOT 87    

Adámek Miroslav   (1957-) 

"Pusinky" ................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
velký mistrovský reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno, výborná práce malíře s řadou realizací, výstav 

a ocenění.  

120 x 100 (122 x 102) cm 
       

Adámek Miroslav  malíř, grafik, sklářský výtvarník, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, obor grafika u profesora F. 

Nikla, dále obor malba u profesorů K. Součka a R. Kolář na AVU v Praze, poté ve Francii u profesora Neumanna a Itálii, 

zabývá se malbou, grafikou, sochařstvím a monumentální tvorbou, profesor na VŠUP - katedra designu ve Zlíně  

(Slovník Chagall) 

(nar. 18.2.1957 Vsetín) 

       

LOT 88    

Stehlík Karel   (1912-1985) 

"Kreml" ...................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská olej - tempera, signováno vpravo dole, nedatováno, zaskleno, kvalitní práce.  

Ve výřezu 34 x 51 (58 x 71) cm 
       

Stehlík Karel  jihočeský malíř a kreslíř, učil se u milevského malíře Oldřicha Pejši, v letech 1945-1948 studoval na AVU 

Praha u prof. Otakara Nejedlého, vyučoval výtvarnou výchovu, v roce 1941 člen Spolku výtvarných umělců v Praze 

a Syndikátu výtvarníků československých, později člen Sdružení jihočeských výtvarníků a SČVU, v roce 1982 jmenován 

národním umělcem, mimo Prahu vystavoval převážně v Jižních Čechách, ale také v zahraničí - Berlín, Norimberk, 

Djakarta, Sofia (Chagall, Signatury Chagall, Lexicon of the CVA, wikipedia, Informační systém abART ) 

(21.5.1912 Milevsko – 28.5.1985 České Budějovice) 

   

     

LOT 89    

Sedláček Stanislav   (1954-) 

"Javorek v zimě" .................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel, signováno vpravo dole STAN.SEDLÁČEK, datováno 2001, vzadu autorský štítek, přilepen také propagační 

materiál o autorovi, velmi kvalitní krajinářská práce, kvalitní profesionální adjustace, zaskleno.  

32 x 49 (48,5 x 63,5) cm 
       

Sedláček Stanislav  v roce 1978 ukončil vysokoškolské studium práva, od roku 1990 je členem Sdružení výtvarníků ČR, 

Moravskoslezský region, jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma, v zemích Západní Evropy i v zámoří, 

žije a tvoří v Brně, tento text je čerpán z přílohové informace o autorovi od Jaromíra Tomečka z 2. února 1995, v něm se 

mimo jiné konstatuje: "Obrazy Stanislava Sedláčka se mi zařazují do společnosti Antonína Slavíčka, Bohdana Laciny, 

Josefa Jambora ….", jde o vysoké ocenění Sedláčkovy práce 

(nar. 1954 Brno) 

       

 

LOT 90    

Hamel Otto   (1866-1950) 

"Interiér Katedrály sv. Štěpána ve Vídni" ...........................................................................................................  49 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1944, vzadu na blind rámu uvedeno tužkou: WIEN-STEFANS KIRCHEN, drobně poškozený 

rám. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

80 x 101 (114,5 x 126,5) cm 
       

Hamel Otto  německý malíř, syn dekorativního malíře v Erfurtu, kde později studoval na Královské umělecké škole 

u Edvarda von Hagena a Hanse Sempera, díky stipendiu ve studiu pokračoval v Berlíně u Maxe Kocha a Franze Skarbina 

a také absolvoval studijní pobyt v Itálii, zdokonaloval se též v Paříži, kde se dostal do kontaktu s impresionismem, 

po návratu se v roce 1890 stal profesorem dekorativní malby na Uměleckoprůmyslové škole v Hannoveru 

(1866 Erfurt -1950) 

       

 

LOT 91    

Weigert - Vaigert (?)    

"Moře s racky"..................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole - čteno Vaigert, vzadu na plátně pečetě s monogramy KM a F.M., dále vzadu na rámu 

papírový štítek s adresou rámařství Emila Langeho, Zwikau, tištěno německy, počátek minulého století, reprezentativní rám. 

Pochází z majetku významného šlechtického rodu. Dle majitele se jedná o obraz malíře Weigerta (1890-1920). Počeštěná podoba 

jména může být Vaigert. Bohužel o autorovi jsme dosud nezískali žádné informace. 

70,5 x 100 (91,5 x 122) cm 
       

       



 
KATALOG 89. AUKCE – BRNO – 3. 5. 2015 

 

 

 

_ 21 _    

LOT 92    

Kulhánek Oldřich   (1940-2013) 

"Hommage à Giuseppe Arcimboldo"......................................................................................................................  15 000 Kč  
barevný lept, signováno, datováno 1989, číslováno II/XX, dole uprostřed uveden název díla, z Rudolfínského cyklu.  

83 x 52 (98 x 68,5) cm 
       

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

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

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

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

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

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

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

(26.2.1940 Praha – 28.1.2013) 

       

LOT 93    

monogramista GR    

"Pocta Velázquezemu" ..................................................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole monogramem G.R., datováno London 1967  

75,5 x 58 (88 x 71,5) cm 
       

       

LOT 94    

Kopista JS podle Franciszka Zmurka    

"Dívka s hnědými vlasy" ..................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole monogramem JS, nad signaturou je uvedeno jméno F. Zmurko, kopistická práce podle 

polského autora Franciszka Zmurka, první polovina minulého století. Oválný obraz "Portret dziewczyny" okolo roku 1895, autor 

Żmurko Franciszek (1859 Lwów - 1910 Warszawa,) byl prodán v aukci v roce 2007 u polského aukčního domu Agra-Art, 

Warszawa. Na obou obrazech je evidentně portrét téže dívky. (Pro srovnání viz http://www.agraart.pl/cgi-

bin/obiekt.cgi?act=1&qt=1429425352&nr=10902) 

66 x 47,5 (74 x 54) cm 
       

       

LOT 95    

neurčeno    

"Dívčí akty po koupeli na břehu řeky" ..................................................................................................................  45 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, přelom 19. a 20. století, na malbě patrná krakeláž, poškozena štuková výzdoba rámu. 

Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

76 x 101 (95,5 x 121,5) cm 
       

       

LOT 96    

Svobodová Eva    

"Vlčí máky ve váze" ...........................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, první polovina minulého století. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

75,5 x 55,5 (91 x 70,5) cm 
       

       

LOT 97    

Schmidt J.    

"Honosná kytice růží a karafiátů v kovové váze" ................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, vpravo dole signováno J.SCHMIDT, datováno 1932, precizní vypracování každého květu, původní rám. Pochází 

z majetku významného šlechtického rodu. 

68 x 93 (89 x 113) cm 
       

       

LOT 98    

Saltemberg K.    

"Alpy na jaře" ......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole - čteno K. SALTENBERG, čtyřicátá léta minulého století, původní hladký široký rám, 

v rozích opadaná barva, poškozená i malba. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

60 x 80 (71,5 x 90,5) cm 
       

       

LOT 99    

Stretti - Zamponi Jaromír   (1882-1959) 

"Pohled na pražský hrad" ..............................................................................................................................................  4 800 Kč  
akvatinta, vpravo dole signováno v desce i tužkou, v desce datováno 1910, vlevo nahoře prasklé sklo. Pochází z majetku 

významného šlechtického rodu. 

Tisková plocha 22 x 26 (37 x 49,5) cm 
       

Stretti - Zamponi Jaromír  malíř, kreslíř a grafik, bratr Viktora Strettiho, člen Hagenbundu ve Vídni, SVU Mánes, KVU 
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Aleš, dlouhou dobu pracoval v Paříži, v roce 1912 byl jmenován členem Salon Autonome v Paříži, vystavoval ve Vídni, 

Paříži, Benátkách, spoluzakladatel Hollaru, s SČUG Hollar vystavoval v Barceloně, San Sebastianu, Reus, Lisabonu, 

Ósace, Jokohamě, v roce 1936 mu byla svěřena úprava interiéru pražského hradu, mimořádně významný malíř a grafik, 

jeden z nejlepších kreslířů a grafiků své doby v Evropě, svými pracemi zastoupen v řadě světových galerií  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(11.6.1882 Plasy u Plzně – 29.12.1959 Praha) 

       

LOT 100    

Král Josef   (1877-1914) 

"Podzimní krajina" .........................................................................................................................................................  60 000 Kč  
olej na plátně, vlevo dole signováno J. KRÁL, práce kolem roku 1907, na blind rámu tužkou: "Familie Seiler", dle sdělení 

současného majitele byl obraz namalován pro rodinu Seilerů, výrobce klavírů. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

Rodina současného majitele obraz vlastní od roku 1945. Obraz nechala vyčistit malířem, restaurátorem a konzervátorem Vojtěchem 

Hurtou. 

76,5 x 110 (90 x 125) cm 
       

Král Josef  Malíř krajinář, žák profesora Mařáka a Ottenfelda na pražské akademii, roku 1907 podnikl studijní cestu 

po Německu, řada jeho kreseb byla publikována ve Zlaté Praze (Toman) 

(24.5.1877 Rakovník – 19.2.1914 Praha) 

       

 

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 101 - 120 

 
 

LOT 101    

Váza štíhlá ..............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
keramika se zelenou solnou glazurou, neznačeno, kolem poloviny minulého století, zespodu zčásti oprýskaný povrch dna, na dně 

nalepeny papírové štítky s čísly. Výrazný solitér.  

Výška 42,5 cm 
       

       

LOT 102    

Plastika "Galantní scéna" ...............................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, barevně ručně malovaný a zlacený, značeno modrou značkou pod polevou VOLKSTEDT - 

RUDOLSTADT, první polovina minulého století, drobné oklepy na palci mužovy ruky, na krajkách a vzadu na podstavci.  

Výška 13 cm, základna 12,5 x 18 cm 
       

       

LOT 103    

Nacke Carl (Karl)   (1876-před 1931) 

Plastika "Žena - Kolombína" ........................................................................................................................................  7 900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, ručně domalovávaný hnědou a černou barvou, značeno zelenou tištěnou značkou FRAUREUTH 

KUNSTABTEILUNG, vtlačeným číslem 4 a ručně psanými čísly 22/41 38, návrh Carl Nacke z roku 1919. V ARTPRICE je 

uvedena varianta Kolombíny od Nacke, prodaná na německé aukci v roce 2009 za 360 eur. 

Výška 28 cm 
       

Nacke Carl (Karl)  německý výtvarník, sochař a modelér (INVALUABLE - The world’s premier auctions, tj. 

http://www.invaluable.com/auction-lot/columbine-porzellanfabrik-fraureuth-ag,-939-c-f28b003423) 

       

LOT 104    

Loutka "Muž se špičatým kloboukem" ........................................................................................................................  900 Kč  
kombinace látky, barevně malovaného dřeva a kovových korálků, Indočína, první polovina minulého století, stav odpovídá stáří 

a míře používání.  

Výška cca 64 cm 
       

       

LOT 105    

Loutka "Muž s knírem" ......................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinace barevně malovaného dřeva a textilie Indočína, první polovina minulého století, , stav odpovídá stáří a míře používání.  

Výška 62 cm 
       

       

LOT 106    

Miniatura "Erotická scéna" ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
malba na velbloudí kosti, Indie, polovina minulého století, oválný tvar, uvolněný spoj mezi destičkami kosti.  

8,5 x 13 cm 
       

       

OBSAH 
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LOT 107    

Přívěs ve tvaru kapky "Sedící bohyně" ....................................................................................................................  2 500 Kč  
řezba v nefritu, Čína - Tibet, první polovina minulého století.  

Výška 7 cm 
       

       

LOT 108    

"Muž s rybou" ......................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
řezba v kosti, Rusko, druhá polovina minulého století.  

Výška 14 cm 
       

       

LOT 109    

"Pták" .......................................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
bronz, Tibet, druhá polovina minulého století. Dle majitele se tyto sošky zavěšují pro štěstí nad dveře domů. 

Výška 16 cm 
       

       

LOT 110    

Teploměr a barometr v dřevěné schráně .....................................................................................................................  600 Kč  
stupnice teploměru R a C, německé texty na tlakoměru, schránka zdobena řezbou hroznů a listů vinné révy, značeno EDMUND 

HAENISCH BERLIN INVALIDENSTR.112, první polovina minulého století, v okraji stupnice barometru stopa po vlhkosti.  

Výška 47 cm 
       

       

LOT 111    

Kapesní hodinky na klíček, na zadním plášti rytina města s mostem ..........................................................  4 700 Kč  
stříbrné, ciferník bílý porcelán s římskými číslicemi, na vnitřním plášti značeno CYLINDER a stylizovaně 8 RUBIN, značeno RU 

puncovní značkou, druhá polovina 19. století, funkční, klíček přiložen. Uvnitř na vrchním plášti jsou dále vyryta čísla 5 IV a 7678. 

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 33,34g btto 
       

       

LOT 112    

Anemometr - přístroj na měření rychlosti větru ...................................................................................................  2 700 Kč  
mosaz, značeno BREVETÉ 178 S. G. D. G. - sans garantie du gouvernement (bez záruky), Francie, kolem roku 1850, funkční, 

uloženo v původní etui. Breveté S. G. D. G. - označení, které podle zákona muselo být uvedeno na všech hodinkách, hodinách 

a přístrojích, které byly vyrobeny ve Francii a určeny pro export mezi lety 1848 - 1968. 

Průměr kruhové stupnice 4,5 cm, otočné vrtulky 8 cm, délka 14 cm 
       

       

LOT 113    

Kolb Alois, Voss Johann Heinrich    

Kniha "Homérova Odysea v překladu Johanna Heinricha Vosse" .............................................................  5 400 Kč  
německy, knižní výzdoba a 24 originálních litografií od Aloise Kolba, vydáno v roce 1920 nakladatelstvím Frankfurter Verlags-

Anstalt A.G., 380 stran, náš výtisk má číslo 15 ze140 a je tužkou signovaný Aloisem Kolbem. BIBLIOFILIE, vazba v jemné kůži. 

30,5 x 24,5 x 4,5 cm 
       

Kolb Alois, Voss Johann Heinrich  Kolb Alois 

malíř, rytec, ilustrátor, grafik, studoval na akademii v Mnichově u Karl Rauppa, uváděn ve světových katalozích, známý 

a ceněný rakouský umělec 

(1875 Vídeň - 1942 Lipsko) 
 

Voss Johann Heinrich 

německý básník a překladatel zejména řecké a římské klasiky, právě pro překlady Homéra byl vysoce uznávaný. 

(20. 2 1751 Sommerstorf - 29. 3. 1826 Heidelberg) 

       

LOT 114    

Talíř oválný ............................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
anglická kamenina, prořezávané okraje, střed napodobenina košíkářského úpletu, značeno vtlačovaně WEDGWOOD a WW, kolem 

roku 1850, stav odpovídá stáří a míře používání, nádherný sběratelský a muzeální kus.  

30 x 26,5 cm 
       

       

LOT 115    

Holba myslivecká .................................................................................................................................................................  1 350 Kč  
porcelán glazovaný způsobem luxor, po celém obvodu zdobený plastickým mysliveckým výjevem, značeno růžovým trojúhelníkem, 

tištěnou značkou ROYAL DUX MADE IN CZECHOSLOVAKIA a vtlačenými čísly 18034, 23, sedmdesátá leta minulého století.  

Výška 15 cm 
       

       

LOT 116    

Šerák Václav   (1931-) 

Dekorativní souprava - dóza a odkládací miska ......................................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený zlacením a plastickými proužky v odstínech šedé, modré a hnědé barvy, signováno, značeno 
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ateliérovou značkou ROYAL DUX BOHEMIA,  HAND PAINTED MADE IN CZECHOSLOVAKIA, druhá polovina minulého 

století. Ateliérová práce, návrh Václava Šeráka. 

Výška dózy 17 cm, průměr 14 cm, výška misky 6 cm, průměr 12 cm 
       

Šerák Václav  sochař, keramik, studoval na Státní odborné škole keramické v Praze a u profesora O. Eckerta na VŠUP 

tamtéž, byl mj. designerem porcelánu podniku Karlovarský porcelán v Lesově, později pracoval pro ÚBOK v Praze, 

zabývá se vývojem užitého a dekorativního porcelánu, zastoupen ve sbírkách řady galerií doma i v zahraničí, řada výstav 

(Slovník Chagall) 

(nar. 1931 Čakovice u Prahy) 

       

LOT 117    

Šerák Václav   (1931-) 

Svícínek .......................................................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený plastickými proužky, doplněno stříbrnou linií, značeno růžovým trojúhelníkem ROYAL DUX 

BOHEMIA, razítkem DESIGNED BY, signaturou V. ŠERÁK, druhá polovina minulého století.  

Výška 7cm, průměr 9,5 cm 
       

Šerák Václav  sochař, keramik, studoval na Státní odborné škole keramické v Praze a u profesora O. Eckerta na VŠUP 

tamtéž, byl mj. designerem porcelánu podniku Karlovarský porcelán v Lesově, později pracoval pro ÚBOK v Praze, 

zabývá se vývojem užitého a dekorativního porcelánu, zastoupen ve sbírkách řady galerií doma i v zahraničí, řada výstav 

(Slovník Chagall) 

(nar. 1931 Čakovice u Prahy) 

       

LOT 118    

Kovanič Václav Adolf   (1911-1999) 

Nástěnný reliéf "Matka s dítětem" ................................................................................................................................  500 Kč  
hlína pálená, neglazovaná, signováno vpravo dole, nahoře po stranách rozložen text: S.V.U.M. 1947 SVÝM ČLENŮM.  

29 x 25,5 cm 
       

Kovanič Václav Adolf  sochař, medailér, studoval na Sochařsko - kamenické škole v Hořicích, dále u profesura J. 

Mařatky na UMPRUM a u profesora Španiela na AVU v Praze, byl členem SVUM, zastoupen v řadě galerií v zahraničí 

i u nás včetně Národní galerie Praha, Městské galerie Brno, množství výstav (Toman, Slovník Chagall) 

(27.9.1911 Jaworze (Polsko) – 4.4.1999 Kyjov) 

       

LOT 119    

"Hanačka v kroji" ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
hlína pálená, barevně glazovaná, neznačeno, druhá polovina minulého století.  

Výška 27 cm 
       

       

LOT 120    

Gutfreund Otto   (1889-1927) 

"Cellista" ..............................................................................................................................................................................  65 000 Kč  
novější bronzový odlitek díla, které vzniklo v letech 1912-1913, nesignováno, KUBISTICKÁ KOMPOZICE.  

Výška cca 46 cm 
       

Gutfreund Otto  sochař, studium na keramické škole v Bechyni a na umělecko průmyslové škole v Praze, před první 

světovou válkou studijní pobyty ve Francii, Anglii, Německu, Holandsku, v letech 1914 - 1920 opět ve Francii, po dobu 

první světové války sloužil jako voják ve francouzské cizinecké legii, vystavoval ve Skupině výtvarných umělců 

a v Mánesu, v Tomanovi výčet jeho nejznámějších děl (Toman) 

(3.8.1889 Dvůr Králové – 2.6.1927 Praha) 

       

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 121 - 140 

 
 

LOT 121    

Vízner František   (1936-2011) 

"Sedící žena" .........................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší a černou pastelkou, signováno, práce z šedesátých let minulého století, kdy ak. sochař Vízner 

pracoval jako návrhář ve sklárně SKLO - UNION v Dubí u Teplic, paspartováno, nerámováno, při spodním okraji poškozeno.  

Ve výřezu 29 x 19,5, celá pasparta 42,5 x 31 cm 
       

Vízner František  sochař, sklářský výtvarník, designér, 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) 

(9.3.1936 Praha - 1.7.2011 Brno) 

       

OBSAH 
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LOT 122    

Urban Vladislav   (1937-) 

"Studie dívčí postavy" ......................................................................................................................................................  1 000 Kč  
perokresba na papíře, signováno, osmdesátá léta minulého století, paspartováno, nerámováno. Do aukce nabídnuto přímo autorem. 

Ve výřezu 33 x 17, (45 x 27) cm 
       

Urban Vladislav  sklářský výtvarník a designér, šperkař, 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) 

(nar. 14.3.1937 Plzeň) 

       

LOT 123    

Urban Vladislav   (1937-) 

"Kapka" ..................................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole monogramem VU, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 482, devadesátá léta minulého 

století. Do aukce nabídnuto přímo autorem. 

23,5 x 17,5 (28 x 22) cm 

       

LOT 124    

Sukdolák Pavel   (1925-) 

"Deštivý den" ........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
lept, signováno tužkou, dále uveden název a zkušební tisk 10/100 a datace 1955, paspartováno, na trhu výjimečně se objevující 

ukázka rané tvorby autora, poškozený rám i pasparta. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

Ve výřezu 40,5 x 56 (62 x 75,5) cm 
       

Sukdolák Pavel  malíř, grafik, ilustrátor, studoval u profesora Silovského na AVU v Praze, člen SČUG Hollar s nímž 

vystavuje, řada výstav, široký výčet literatury (Slovník Chagall) 

(nar. 1.9.1925 Humpolec) 

       

LOT 125    

Sukdolák Pavel   (1925-) 

"Vrtbovská zahrada" ........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
suchá jehla, signováno, datováno 1954, paspartováno, na trhu výjimečně se objevující ukázka rané tvorby autora, poškozený rám  

i pasparta. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

Ve výřezu 35,5 x 44 (57,5 x 65) cm 

       

LOT 126    

Sukdolák Pavel   (1925-) 

"Zimní zahrada s vrbou" .................................................................................................................................................  4 000 Kč  
suchá jehla, signováno tužkou, číslováno 15/110, datováno 1953, paspartováno, na trhu výjimečně se objevující ukázka rané tvorby 

autora, poškozený rám i pasparta. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

Ve výřezu 38,5 x 50,5 (60 x 70,5) cm 

 

       

LOT 127    

Tříska František   (1901-1975) 

"Kočár na cestě"..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vlevo dole, první polovina minulého století, pěkný reprezentativní rám.  

19 x 28,5 (31,5 x 35) cm 
       

Tříska František  malíř, studium v ateliéru význačného Mařákovce Engelmüllera a na akademii v Praze, člen KVU Aleš, 

zaměřoval se na krajinomalbu z okolí Brna a Prostějova, souborné výstavy 1928 v Přešticích a 1934 v Prostějově - tato 

spolu s bratrem Janem Třískou, sochařem, na trhu se vyskytuje velmi sporadicky (Slovník Chagall) 

(3.1.1901 Praha – 10.10.1975 Prostějov) 

       

LOT 128    

nesignováno    

"Horský motiv s figurální stafáží" ..............................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na malířské lepence, signum nenalezeno, vzadu razítko obchodu s výtvarnými potřebami Fritz Müller München, první polovina 

minulého století, původní rám.  

24 x 18 (32 x 26) cm 
       

       

LOT 129    

Bornkessel    

"Kytice lučních květů" .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
akvarel, signováno tužkou, datováno 1963. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

40 x 30 (45 x 34,5) cm 
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LOT 130    

Čapek Josef   (1887-1945) 

"Hlava dívky z profilu" ....................................................................................................................................................  2 700 Kč  
kresba tužkou, signováno vpravo, z roku 1917, paspartováno. Úplně stejný motiv byl použit pro EX LIBRIS E.W. (Elly 

Weissbergerové), viz Pavla Pečínková, Soupis grafického díla. Josefa Čapka, vydalo Nakladatelství Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 

2009, č. KG 69 

26,5 x 18 (39 x 29) cm 
       

Čapek Josef  malíř, knižní grafik, kreslíř, spisovatel, scénograf, redaktor, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen 

Skupiny výtvarných umělců, SVU Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma 

i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného 

umění v Ostravě, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

(23.3.1887 Hronov nad Metují – duben 1945 koncentrační tábor Belsen) 

       

LOT 131    

Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"V milovaném kraji" ............................................................................................................................................................  450 Kč  
černobílá litografie, signováno v desce i tužkou, dole uprostřed tužkou název listu, vlevo číslováno 61/170, datováno v desce 73 

a tužkou 76, volný list.  

31 x 21,5 
       

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) 

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí) 

       

LOT 132    

Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"Valašské ženy" ......................................................................................................................................................................  450 Kč  
černobílá litografie, signováno v desce i tužkou, uveden název listu, číslováno 26/150, datováno v desce 72 a tužkou 80, volný list.  

30 x 21 
       

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) 

21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí) 

       

LOT 133    

Zábranský Vlastimil   (1936-) 

"Dvojice".................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kresba tuší, signováno vzadu tužkou, druhá polovina minulého století, volný list, v pravém horním rohu drobné přeložení papíru.  

33 x 22 
       

Zábranský Vlastimil  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, sklářský výtvarník, 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) 

(nar. 2.9.1936 Vráž u Berouna) 

       

LOT 134    

Boroš Miroslav   (1959-) 

"Důstojník" ...............................................................................................................................................................................  450 Kč  
lept doplněný zlacenými hvězdami na uniformě vojáka, signováno tužkou, číslováno 50/116, datováno 1992, volný list, při okraji 

pomačkané.  

Tisková plocha 25 x 17 cm, celý list 35 x 23 cm 
       

Boroš Miroslav  akademický malíř, narozen v Nové Bani, studoval na vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, obor 

grafika a knižní ilustrace, vyučuje na SUPŠ v Uherském Hradišti obor figurální kreslení (abART) 

(nar. 27.10.1959 Nová Baňa, Žarnovica, Slovensko) 

       

LOT 135    

Tylich Jaroslav   (1927-2001) 

"Hlava ženy v šátku" .........................................................................................................................................................  1 400 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, datováno 1974.  

35 x 32,5 (37 x 35) cm 
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Tylich Jaroslav  grafik, malíř, keramik, fotograf, studoval výtvarnou výchovu u V. Navrátila, F.V. Mokrého, J. Zrzavého, 

K. Lenharta, A. Kučery a A. Berana na FF UP v Olomouci (Slovník Chagall) 

(24.2.1927 Olomouc – 2001) 

       

LOT 136    

neurčeno    

"Portrét dívky v černých šatech s bílým límečkem" ...........................................................................................  1 200 Kč  
olej na malířské lepence, signováno - nepřečteno, dvacátá - třicátá léta minulého století, nerámováno, malba místy oloupaná. 

Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

39,8 x 28,5 cm 
       

       

LOT 137    

Šváb Jaroslav   (1906-1999) 

"Krajina s řekou" ..................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tempera, akvarel a kvaš, signováno, datováno 1979, kvalitní adjustace, zaskleno.  

Ve výřezu 20 x 28 (39,5 x 46,5)cm 
       

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) 

       

LOT 138    

Šváb Jaroslav   (1906-1999) 

"Krajina o žních" ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - pastel, akvarel, kvaš, vpravo dole signováno, datováno 27.8.1958, kvalitní dobový rám, 

zaskleno.  

37,5 x 52 (50 x 64) cm 
       

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) 

       

LOT 139    

Kleindienst Zdeněk   (1925-2012) 

"U říčního přístaviště" ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, datováno 1957, rámováno pod sklem.  

44 x 67,5 (52,5 x 76) cm 
       

Kleindienst Zdeněk  grafik, malíř, narozen v Novém Strašecí, studoval u K. Müllera a P. Dillingera na Státní grafické 

škole v Praze a soukromě u Horníka v Lánech, byl výtvarným a propagačním pracovníkem Mladé Fronty, věnoval se 

grafice a kresbě, ilustroval knihy poezie (Slovník Chagall, abART) 

       

LOT 140    

Vysušil Karel   (1926-) 

"Abstraktní figura"............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velká mistrovská barevná litografie, signováno dole uprostřed, datováno 1970, číslováno 7/15, svou velikostí a kvalitou 

reprezentativní, původní adjustace v paspartě a rámu, zaskleno. Vynikající grafika spoluzakladatele skupiny MÁJ, skupiny G7, 

LG5, člena SČUG Hollar, zastoupeného v NG a řadě světových galeriích a vyznamenaného v Japonsku, USA, Německu, Francii 

atd. 

Ve výřezu 66 x 49 (87 x 69) cm 
       

Vysušil Karel  grafik, kreslíř, malíř, ilustrátor, narozen v Trmicích u Ústí nad Labem, studium na AVU v Praze u K. 

Mináře, J. Obrovského a O. Nejedlého, člen SČUG Hollar, Máj 57 a dalších skupin, řada individuálních výstav, 

v Lexiconu uvedeny mj. výstavy v Mnichově, Frankfurtu, Düsseldorfu, Berlíně, v Lexiconu dlouhý výčet výstav 

a zastoupení v galeriích (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.vysusil.eu/) 

       

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 141 - 160 

 
 

LOT 141    

"USA BANKNOTES 24 K GOLD" ............................................................................................................................  2 600 Kč  
zobrazení sedmi USA bankovek o hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 dolarů pozlacených zlatem, profesionálně adjustováno 

ve společném rámu pod sklem, velmi dobrý stav, zajímavá dekorace.  

55 x 47 cm 
       

OBSAH 
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LOT 142    

Hůrka Josef   (1920-) 

Lustr na čtyři žárovky.......................................................................................................................................................  5 200 Kč  
chromovaný obecný kov a matované sklo, značeno NAPAKO, typ č.1108, Čechy, druhá třetina minulého století, nutná 

elektrorevize. Za elektroinstalaci neručíme. Párová k položce č. 143 

Délka 73 cm, průměr 54 cm 
       

Hůrka Josef  průmyslový výtvarník, navrhoval bytová svítidla pro sériovou výrobu družstva NAPAKO, které 1954 

spoluzakládal, mimo funkčnost mu u sériové výroby šlo také o výtvarnou stránku (Slovník Chagall) 

(nar. 8.12.1920) 

       

LOT 143    

Hůrka Josef   (1920-) 

Lustr na čtyři žárovky.......................................................................................................................................................  5 200 Kč  
chromovaný obecný kov a matované sklo, značeno NAPAKO, typ č.1108, Čechy, druhá třetina minulého století, nutná 

elektrorevize. Za elektroinstalaci neručíme. Párová k položce č. 142 

Délka 73 cm, průměr 54 cm 
       

       

LOT 144    

Lampa na psací stůl ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
obecný kov pochromovaný a aluminium, ohebná noha a šroub pro upevnění k pracovní desce, první polovina minulého století, 

nutná elektrorevize. Za elektroinstalaci neručíme.  

Výška 75 cm 
       

       

LOT 145    

Južnič Bohumil (?)   (1895-1963) 

Nástolec - mísa na noze tvaru stupňovitého kužele ..............................................................................................  1 200 Kč  
bílá mosaz (tzv. čínské stříbro), značeno SANDRIK, Dolné Hámre, značka z let 1918 - 1940. Dle majitelky se jedná o práci 

Bohumila Južniče. 

Výška 18,5 cm, průměr 21 cm 
       

Južnič Bohumil (?)  studoval na Vojenské škole kadetů v Krakově, v oblasti průmyslového výtvarnictví byl autodidaktem, 

určitou dobu však navštěvoval přednášky dějin umění a uměleckého řemesla v Praze, od dvacátých let navrhoval 

pro Krásnou jizbu (Chagall) 

(20.4.1895 Slavonská Požega (Jugoslávie) – 8.8.1963 Praha) 

       

LOT 146    

Stojánek na topinky/toasty .................................................................................................................................................  350 Kč  
obecný kov, se šesti přihrádkami, na čtyřech kulovitých nožkách, v horní části kruhový úchyt pro snazší manipulaci, první polovina 

minulého století.  

Výška 13 cm, délka 13 cm, hloubka 7,5 cm 
       

       

LOT 147    

Stolní lopatka a smetáček ...................................................................................................................................................  400 Kč  
kombinace bílého kovu a světlého dřeva, lopatka zdobená prořezáváním, značeno QIST (?), počátek minulého století.  

Smetáček 21cm, lopatka 15 x 16 cm 
       

       

LOT 148    

Pokladnička ve tvaru knihy s klíčkem ..........................................................................................................................  400 Kč  
kombinace kůže a mosazi, na přední straně vytlačen motiv ruky s miskou a hadem, vytlačenými písmeny ZL ČS a zlaceným textem 

"Záložna československých lékařů v Praze", na hřbetě vytlačený text: "Učte se šetřiti v mladu, abyste ve stáří neměli hladu". 

Na zadní straně pokladničky vytlačený motiv budovy Záložny čs. lékařů, výrobce TRESORIA Praha, uvnitř pokladničky značeno 

TRESORIA, 1. republika. 

13,5 x 9,5 x 3,5 cm 
       

       

LOT 149    

Hodiny stolní ..........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinace čirého lisovaného skla, niklovaného obecného kovu a bakelitu, ciferník kruhový s arabskými čísly uložen ve skleněném 

rámu, značeno MAJAK, made in USSR, hodiny jsou upevněny na kruhové podstavě s dvěma zahnutýma nohama.  

Výška 21 cm, průměr ciferníku 11 cm 
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SAMOSTATNÁ AUKCE VITRÁŽNÍ STĚNY POHANSKO, ORIGINÁL OD VOJTĚCHA ŠTOLFY PRO SODOVKÁRNU V BŘECLAVI   
 

 

 

LOT 150    

Štolfa Vojtěch   (1921-2002) 

Vitrážní stěna "Pohansko" ....................................................................................................................................  1 350 000 Kč  
s olověnou osnovou, stěna složena ze šesti dílů, použito barevné sklo z německé huti GLASSHÜTTE LAMBERTS, vpravo dole 

signováno V. ŠTOLFA, datováno 1977 a opatřeno logem UŘ BRNO (Umělecká řemesla). Vitráž byla navržena pro vestibul nové 

budovy sodovkárny v Břeclavi, kterou projektoval Ing. arch. Pavel Krchňák (1976). 

 

Centrálním motivem v horní části vitráže je kompozice z křišťálového fasetovaného skla představující slunce. "...Střední část díla 

zpodobňuje vodu (modré sklo) a dále přechází barevně na motiv země, jako symbol půdy (oranžové a hnědé sklo). V levém 

spodním plátu je patrný rostlinný motiv evokující lužní lesy a fragment nádoby se zdobným dekorem v pravém spodním plátu 

připomíná významnou archeologickou lokalitu Pohansko..." (in: Vitrážní stěna od Vojtěcha Štolfy, zpracoval: Mgr. Tomáš 

Sedláček v roce 2014, součást dokumentace nabízeného díla.) 

 

Celá vitráž 320 x 270 cm, jednotlivé díly 136 x 106 cm 

 

Přiložena fotodokumentace restaurátorských prací, kterou realizoval Miloš Holánek, MOON GLASS Brno v roce 2014 a zpráva 

Vitrážní stěna od Vojtěcha Štolfy, zpracoval: Mgr. Tomáš Sedláček,  2014. 
       

 

Štolfa Vojtěch  scénograf, malíř, grafik, ilustrátor, studoval na Škole umění ve Zlíně, u profesora J. Kaplického na VŠUP 

v Praze a malbu na AVU v Sofii, byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými, 

slovenskými i zahraničními divadly, působil na Škole umění ve Zlíně, řada výstav a realizací (Slovník Chagall) 

(12.12.1921 Kojetín – 4.9.2002 Brno) 

 

150  SAMOSTATNÁ AUKCE VITRÁŽNÍ STĚNY POHANSKO 

pořadatel aukce:  ................................................ AAA s.r.o. Jílová 2, Brno 

licitátor: .............................................................. Ing. Petra Youngová 

zahájení aukce: .................................................. 12. 30 hod. 

Upozornění: vitrážní stěna nebude vystavena v rámci předaukční prohlídky,  

individuální prohlídka je možná po předchozí domluvě. 

Veškerou fotodokumentaci poskytl majitel vitrážní stěny 

 

SAMOSTATNÁ AUKCE VITRÁŽNÍ STĚNY POHANSKO, ORIGINÁL OD VOJTĚCHA ŠTOLFY PRO SODOVKÁRNU V BŘECLAVI   

 

 

       

LOT 151    

Plastika nástěnná "Dívka s knihou a slunečníkem" ...............................................................................................  600 Kč  
keramika glazovaná v barvě evokující kov, místy prosvítá zelená, vzadu vtlačená čísla 4-250 a vyryté písmeno J, šedesátá léta 

minulého století, pod vlivem EXPO 58.  

výška 38,5 cm 
       

       

LOT 152    

"Sedící kytarista" ...................................................................................................................................................................  480 Kč  
keramika glazovaná v barvě evokující kov, místy prosvítá zelená barva, šedesátá léta minulého století, pod vlivem EXPO 58, 

poškozeno - lepená špička kytary.  

Výška 28 cm 
       

       

LOT 153    

Johnová Helena    

Kalamář s jelenem...............................................................................................................................................................  3 700 Kč  
měkká kamenina bílo a černě glazovaná, skleněná vložka, značeno tištěnou značkou KS BECHYNĚ - Keramická škola, návrh 

Helena Johnová (?), Československo, dvacátá léta minulého století, stav odpovídající stáří.  

Výška 13,5 cm 
       

       

LOT 154    

Kalamář na psací stůl ........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
keramika černě glazovaná s bílým dekorem, elipsovitý tvar, značeno fragmentem vtlačeného úlu a podglazurně značkou 

AUGARTEN WIEN, provedení vrcholné ARTDEKO, kolem roku 1935, skleněná vložka má oťuk při okraji.  

výška 5,5 cm, šířka 18 cm, hloubka 13 cm 
       

       

LOT 155    

Dóza ve tvaru kraba ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán červeně glazovaný, ručně domalovávaný, značeno tištěnou značkou PV made in Czechoslovakia 80033 a vtlačeně 1268, 

třicátá léta minulého století.  

výška 10 cm, průměr 20 cm 
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LOT 156    

Dóza s plastikou ležícího pejska na víčku ....................................................................................................................  500 Kč  
siderolit hnědě glazovaný, tělo dózy po obvodu plasticky zdobeno postavami lvů a rostlinným dekorem, doplněno bohatým 

zlacením, značeno dvěma špatně vtlačenými znaky a číslicí 6, přelom 19/20. stol., vlasová prasklina a neznatelný oťuk.  

Výška dózičky 8,5 cm 
       

       

LOT 157    

Šálek s podšálkem ................................................................................................................................................................  1 350 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený ruční barevnou malbou květinového dekoru, na šálku i podšálku značeno vtlačenými písmeny CF 

- CRISTIAN FISCHER, Březová, kolem roku 1850.  

Výška šálku 7,5 cm, průměr podšálku 14 cm 
       

       

LOT 158    

Svícen s postavou pasáčka a ovečkou u kmene stromu ......................................................................................  2 500 Kč  
porcelán barevně glazovaný, větve tvoří ramena svícnu, poseto plastickými růžičkami, vše doplněno zlacením a barevnou ruční 

malbou, značeno modrou značkou PLAVNO - DURYNSKO, kolem poloviny 19. století. Výrazně poškozeno. Původně tříramenný. 

Schází jedno rameno svícnu, ruka pasáčka a vzadu část podstavce. 

Výška 25,5 cm 
       

       

LOT 159    

Mašek J.    

Nástěnný reliéf "Milenci" ................................................................................................................................................  1 100 Kč  
řezba ve dřevě, signováno, datováno 1974.  

71 x 16,5 cm 
       

       

LOT 160    

Malejovský Josef   (1914-2003) 

"Vítězství" ...........................................................................................................................................................................  18 000 Kč  
bronz, vzadu na podstavci štítek se názvem díla a jménem autora, kolem poloviny minulého století, poškozena hůl, o kterou se muž 

opírá  

Výška 35,5 cm 
       

Malejovský Josef  sochař, studoval sochařství u profesora K. Dvořáka na UMPRUM v Praze, od roku 1945 působil jako 

asistent na VŠUP, od 1953 docent, od 1962 řádný profesor, člen SVU Mánes, zastoupen ve sbírkách Národní galerie 

v Praze, Galerie hlavního města Praha a jinde (Slovník Chagall) 

(19.4.1914 Holice v Čechách-20.12.2003 Trutnov) 

       

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 161 - 180 

 
 

LOT 161    

Dobeš Ludvík   (1914-1979) 

"Pohled do krajiny pod horami" .................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vlevo dole DOBEŠ, kolem poloviny minulého století.  

50 x 70 (64,5 x 84) cm 
       

Dobeš Ludvík  brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských 

figurek, také skla a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky 

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

(17.10.1914 - 1979) 

       

LOT 162    

Dobeš Ludvík   (1914-1979) 

"Chalupa se stromy na podzim" ..................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole LUDVA DOBEŠ, kolem poloviny minulého století.  

56 x 70 (65,5 x 82) cm 
       

       

LOT 163    

Pokorný Jan (?)    

"Jadran" .................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vpravo dole, vzadu rukou informace o obraze a papírový štítek, kde strojopisný text 

uvádí: "Jadran, originál akad. malíře Jana Pokorného, Zlín," kolem poloviny minulého století.  

23,5 x 32,5 (34,5 x 43,5) 
       

OBSAH 
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LOT 164    

Hála Antonín   (1895-1952) 

"Moře" .....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vlevo dole, první polovina minulého století.  

34 x 50 (43,5 x 58,5) cm 
       

Hála Antonín  malíř, grafik v Polance ve Slezsku, poté v Brně Žabovřeskách, studia na pražské akademii u Švabinského, 

věnoval se především užité grafice, ex libris, plakátům, ilustroval knihy a kreslil pro noviny, manžel Heleny Salichové, 

manželství i uměleckou dráhu nadějného umělce ukončil předčasně alkohol - Antonín Hála: Příběh zmařeného talentu, 

autor Petr Pavliňák, vydáno 2009 (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(21.3.1895 Karlov u Kutné Hory – 1952) 

       

LOT 165    

Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Pohled na Pražský hrad" ..............................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel, signováno vlevo dole, šedesátá - sedmdesátá léta minulého století. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

29,5 x 18 (50 x 32) cm 
       

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

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

(Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

       

LOT 166    

Krejčí    

"Pohled na vesnici s kostelíkem"..................................................................................................................................  3 500 Kč  
akvarel, signováno vpravo dole KREJČÍ, datováno 1956, paspartováno, schází sklo. Pochází z majetku významného šlechtického 

rodu. Dle majitele je autorem František Krejčí (1896-1957). Vzadu na obraze je nám neznámou rukou napsaná informace o Frant. 

Krejčím. Ve výřezu 24,5 x 30 (47 x 52) cm 
       

Krejčí  Krejčí František 

malíř, studoval u profesora I. Kulce na Ukrajinské akademii v Praze, dále soukromě v Brně a na Slovensku, byl členem 

Spolku výtvarných umělců Slovenska v Bánské Bystrici (Toman, Slovník Chagall) 

(nar. 3.11.1896 Znojmo - 12.1.1957) 

       

LOT 167    

Bartoš Fr.    

"Ze starého městečka, partie okolo vysoké věže" .................................................................................................  1 500 Kč  
akvarel, vlevo dole signováno tužkou F. BARTOŠ, vzadu částečně zachován papírový autorský štítek s podpisem FR. BARTOŠ, 

vzadu dále rukou psaná dedikace: "Vánoce 1942 - mamičce", paspartováno, poškozený rám. Na autorském štítku jsou mimo již 

zmíněné signatury špatně čitelné rukou psané informace o námětu, datu vytvoření a ceně 800 bez uvedení měnové jednotky. 

Předtištěno je sdělení, že autor byl v té době řádným členem SZVU v Plzni, Bloku čes. výtvarníků v Praze a Odb. org. v Praze. 

Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

Ve výřezu 27,5 x 22,5 (55 x 49,5) cm 
       

Bartoš Fr.  řádný člen SZVU - Sdružení západočeských výtvarných umělců s působností v letech 1925-1951  

(in: http://www.zpc-galerie.cz/en/node/33, otevřeno dne 27.4.2015)) 

       

LOT 168    

neurčeno    

"Ležící dívčí akt ve zlatých střevíčkách a květy růže".......................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno - nepřečteno, dvacátá - třicátá léta minulého století, nerámováno, poškozeno. Pochází z majetku 

významného šlechtického rodu. 

46 x 86 cm 
       

       

LOT 169    

Srp Karel   (1893-1986) 

"Kuchyňské zátiší" .............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
kombinovaná technika - kresba sépií a křídou, signováno tužkou, datováno 63, vlevo dole tužkou uveden název "Zátiší" a technika, 

vpravo dole doplněno: hnědou křídou, paspartováno.  

Ve výřezu 38,5 x 48 (57 x 67) cm 
       

Srp Karel  malíř, grafik, krajinář, profesor na státní reálce v Bratislavě, studia na UMPRUM v Praze, studijní pobyty 

ve Francii, Holandsku, Belgii, Německu, Itálii, vystavoval s UB v Bratislavě (Toman, Slovník Chagall) 

(17.4.1893 Veleň v Čechách – leden 1986 Brno) 

       

LOT 170    

Pokorná Ludmila   (1904-1969) 

"Na koupališti".....................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole LUDI, kolem roku 1965, vzadu autorský štítek, velká výstavní a reprezentativní práce 
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proslulé české insitní malířky uváděné v českých i evropských publikacích, sbírkový kus.  

90 x 120 (96 x 126) 
       

Pokorná Ludmila  významná česká naivní malířka, působila jako klavíristka a členka baletu Drážďanské opery, od roku 

1929 žila v Praze, zúčastnila se většiny výstav naivního umění u nás i v zahraničí, je zastoupena ve sbírkách GVU 

v Litoměřicích, SNG v Bratislavě, Musée d'art naif de I'lle de France Vocq u Paříže atd.  

(Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

(2.9.1904 Drážďany, Německo - 1969 Praha) 

       

LOT 171    

Pokorná Ludmila   (1904-1969) 

"Iason a Medea" ..................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno dole uprostřed LUDI, kolem roku 1965, vzadu název obrazu, jméno, adresa a tehdejší cena 6 500 Kčs.  

70 x 99 (77 x 106) 
       

       

LOT 172    

Malý Jiří   (1951-) 

"Dětský pokoj" ..................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu na plátně, kde je uveden i název obrazu, pravděpodobně evidenční číslo 3297/0 a cena 11 250, - 

bez uvedení měnové jednotky.  

100 x 116 (106 x 124) cm 
       

Malý Jiří  malíř, studoval na SPŠ keramické v Bechyni a u profesora A. Paderlíka na AVU v Praze, v 80. letech působil 

jako odborný asistent na AVU v Praze, zastoupen ve sbírkách AJG v Hluboké nad Vltavou, Ministerstva kultury ČR 

a jinde (Slovník Chagall) 

(nar. 27.3.1951) 

       

LOT 173    

Guba Rudolf   (1884-1950) 

"Přístav v Hamburku" ..................................................................................................................................................  23 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1935, výborné zpracování atraktivního námětu, reprezentativní.  

70 x 100 (85 x 115) cm 
       

Guba Rudolf  německý malíř, uváděn v ARTPRICE 

       

LOT 174    

Dostalík Josef    

"Na trhu" .............................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na plátně, signováno Jos. DOSTALÍK, signaturaa kryta rámem, kvalitní práce v ručně řezaném rámu, kolem roku 1935.  

75,5 x 105 (92 x 121,5) cm. 
       

 

       

LOT 175    

Polášek Viktor   (1911-1989) 

"Stavba Slapské přehrady" .........................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1954, práce výrazné estetické i dokumentační hodnoty.  

33 x 42,5 (50,5 x 61) cm 
       

Polášek Viktor  malíř, grafik, ilustrátor, studium na ŠUŘ v Brno u Dillingera, na AVU Praha u T. F. Šimona, Thieleho, 

Obrovského, člen SČUG HOLLAR, autor řady tisků, plakátů, známek, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie 

Praha, široký výčet literatury vztahující se k jeho tvorbě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(25.2.1911 Úsov u Mohelnice - 23.1.1989 Praha) 

       

LOT 176    

Svoboda    

"U Vltavy v noci" ................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1996, kvalitně zachycená noční atmosféra ve světlech i v odrazech od vlnící se 

hladiny.  

36 x 61 (41,5 x 67) cm 
       

       

LOT 177    

Veris - Zamazal Jaroslav   (1900-1983) 

"Dívka s karafiátem a náhrdelníkem z červeného korálu"...........................................................................  25 000 Kč  
olej na plátně, signováno J. VERIS vlevo dole.  

51,5 x 40,5 (59 x 49) cm 
       

Veris - Zamazal Jaroslav  malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, žák pražské akademie u Preislera, 

Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval v Posázaví, 

patřil mezi nejlepší evropské malíře období ARTDEKA, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích, 

během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře (mimořádně dlouhý výčet jeho prací a výstav v Tomanovi, 
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slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web "Valašské Athény") 

(10.7.1900 Vsetín – 28.10.1983 Kutná Hora) 

       

LOT 178    

Kutzer Viktor   (1885-1948) 

"Horská krajina s jezerem" ........................................................................................................................................  14 500 Kč  
olej na dřevě, signováno VKUTZER vlevo dole, široký černý rám holandského typu.  

34 x 49 (54 x 70) cm 
       

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

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

v Národní galerii (Toman, Lexicon of the CVA) 

(18.7.1885 Velké Karlovice - 1948) 

       

LOT 179    

Jílek Jan   (1905-1982) 

"Kvetoucí sad" ..................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1943, vzadu na blind rámu rukou psané jméno autora a nálepka 

s názvem obrazu, široký rám francouzského typu, reprezentativní celek. Pro zvýraznění efektu využil autor místy barvu podkladu, 

např. při zachycení cesty mezi stromy. Tuto techniku používali často impresionisté. 

76 x 94,5 (104 x 122) 
       

Jílek Jan  malíř, pedagog, studia na ČVUT u Blažíčka a na akademii ve speciálce u Nowaka, člen Spolku východočeských 

výtvarných umělců v Pardubicích, vystavoval s SVU Mánes, na Východočeských salonech a na Zlínském salonu  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(5.12.1905 Batelov u Jihlavy – 14.3.1982) 

       

LOT 180    

Jílek Jan   (1905-1982) 

"Krajina s rybníkem a racky" ...................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1945, široký zlacený rám.  

76 x 96 (104 x 122) cm 
       

       

 

 

 

 NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 181 - 200 

 
 

LOT 181    

Mísa ...........................................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo kouřové, krakelované, Čechy, přelom 19. a 20. století.  

Výška 11,5 cm, průměr 30,5 cm 
       

       

LOT 182    

Hloušek Rudolf   (1909-1992) 

Mísa se zoubkovaným okrajem .....................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo citrínové, fasetované geometrickým vzorem, v centrální části tvořícím šesticípou hvězdu, Rudolf Hloušek, Železný Brod.  

Výška 7 cm, průměr 31 cm 
       

Hloušek Rudolf  sklář, absolvent sklářské školy v Železném Brodě, v roce 1930 založil firmu zaměřenou na umělecké 

zpracování skla broušením, pískováním, rytím, leptáním, firma produkovala také figurální lisované sklo. Výrobky 

dosahovaly vysoké kvality. Specialitou mezi nimi byly výrobky s reliéfními figurálními motivy. 

(http://www.detesk.cz/cs/virtualni-muzeum/autorske-objekty/) 

       

LOT 183    

Hloušek Rudolf   (1909-1992) 

Žardiniéra na kosočtvercové podstavě ......................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo masivní bezbarvé, broušené do vějířovitě skládaných faset, zdobené na jedné straně broušeným motivem chlapcem s hruškou, 

na druhé chlapcem s jablkem, korpus Rudolf Hloušek, Železný Brod, čtyřicátá léta minulého století.  

Výška 12 cm 
       

       

LOT 184    

Váza se zoubkovaným okrajem na nízké zoubkované patce ...........................................................................  2 200 Kč  
sklo silnostěnné kouřové, zdobeno pískováním, broušeným a leštěným geometrickým dekorem, ART DECO, Čechy.  

Výška 24 cm 
       

       

OBSAH 
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LOT 185    

Hloušek Rudolf   (1909-1992) 

Váza na nízké tvarované patce ......................................................................................................................................  3 200 Kč  
sklo čiré, světle červené, broušeno do tvaru květu s reliéfními nad sebou položenými lístky, Rudolf Hloušek, Železný Brod, třicátá - 

čtyřicátá léta minulého století.  

Výška 25,5 cm 
       

Hloušek Rudolf  sklář, absolvent sklářské školy v Železném Brodě, v roce 1930 založil firmu zaměřenou na umělecké 

zpracování skla broušením, pískováním, rytím, leptáním, firma produkovala také figurální lisované sklo. Výrobky 

dosahovaly vysoké kvality. Specialitou mezi nimi byly výrobky s reliéfními figurálními motivy. 

(http://www.detesk.cz/cs/virtualni-muzeum/autorske-objekty/) 

       

LOT 186    

Hloušek Rudolf   (1909-1992) 

Váza ...........................................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
sklo kouřové, zdobené geometrickým fasetováním a pískováním, nízká zahraněná patka tvořená základnou na půdorysu trojlístku, 

Rudolf Hloušek, Železný Brod, třicátá - čtyřicátá léta minulého století.  

Výška 21,5 cm 
       

       

LOT 187    

Váza na nízké patce ............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo uranové, po celém obvodu fasetované, neznačeno, Čechy, MOSER, počátek minulého století.  

Výška 25,5 cm 
       

       

LOT 188    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo citrínové, zdobené fasetováním a jednoduchým geometrickým brusem, Železný Brod, padesátá léta minulého století.  

Výška 21 cm 
       

       

LOT 189    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo čiré světlezelené, broušené horizontálním žebrovaným dekorem, Severní Čechy, druhá polovina minulého století.  

Výška 20 cm 
       

       

LOT 190    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo zelenohnědé, broušené horizontálním žebrovaným dekorem, Severní Čechy, druhá polovina minulého století.  

Výška 19,5 cm 
       

       

LOT 191    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
sklo čiré, přecházející do sytě fialové, dekorováno niťovými nálepy, které přecházejí od zlatavé přes čirou až k fialové, tělo 

po obvodu tvarované několika "promáčklinami", dle majitele MURANO, druhá polovina minulého století.  

Výška 32 cm 
       

       

LOT 192    

Bartko Marek   (1978-) 

Váza vysoká ...........................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
sklo fialové, bíle melírované, signováno, datováno 2003.  

Výška 60 cm 
       

Bartko Marek  absolvent SPŠS a VOŠS v Novém Boru, několik let působil v Glas Centrum Leerdam 

(http://www.cestyskla.cz/aktivity/uplynule-udalosti/vinuti-perel-nad-kahanem-bartko/) 

       

LOT 193    

Svobodová - Wickmans Miloslava   (1936-2005) 

Váza z kolekce GALAXY ................................................................................................................................................  4 900 Kč  
sklo zeleno modré, modrá část obalovaná skleněnou drtí, nesignováno, model č. 6533 z roku 1965, Ústředí uměleckých řemesel 

Škrdlovice.  

Výška 40 cm 
       

Svobodová - Wickmans Miloslava  absolventka Odborné školy šperkařské v Turnově a VŠUP, Ateliéru skla, glyptiky 

a užité plastiky profesora Karla Štipla, později Václava Plátka, v letech 1961-66 vedla po výtvarné stránce sklárnu Ústředí 

uměleckých řemesel ve Škrdlovicích, se kterou i později v letech 1974-1984 spolupracovala.("In memoriam II. Za Jiřím 

Brabcem, Miloslavou Svobodovou-Wickmans a Božetěchem Medkem," www.glassrevue.cz/news.asp@nid=3882.html, 

otevřeno dne 26.4.2015) 

(27.8.1936 Jičín - 8.2.2005 Mechelen, Belgie) 
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LOT 194    

neurčeno    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
sklo čiré bezbarvé, doplněné pásy se zlatým listrem a nálepy, signováno - nepřečteno, krásná ateliérová práce, Nový Bor, druhá 

polovina minulého století.  

Výška 21 cm 
       

       

LOT 195    

Kovaříková Tereza   (1988-) 

Objekt - miska na sladkosti .............................................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo hutní, čiré bezbarvé a hnědé - gold topas, signováno, VALNER GLASS v Přibyslavi, současný design.  

Výška 13 cm, průměr 30 cm 
       

  

       

LOT 196    

Zikmundová Šárka   (1979-) 

Objekt - miska .......................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo vícevrstvé čiré, tmavě modré, bílé a jasně červené, doplněno pásem ze stříbrné fólie, nesignováno, sklárna Nový Bor, krásný 

současný design.  

Průměr 12,5 cm, délka 21 cm 
       

Zikmundová Šárka  studium na SOU sklářské v Chlumu u Třeboně, obor malíř keramiky a skla pod vedením Věry 

Vejsové, dále na SPŠ sklářské v Novém Boru, obor malíř skla pod vedením ak. malířky Zdeňky Štipákové, VOŠ sklářské 

Nový Bor, obor umělecké zpracování skla pod vedením Mgr. A. Karolíny Kopřivové, působí jako galeristka a učitelka 

malby skla na VOŠ a SPŠ sklářské v Novém Boru (http://www.sarkazikmundova.com/) 

(nar. 18.6.1979 Počátky) 

       

LOT 197    

Vajsejtl Pavel   (1978-) 

Váza černá ..............................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
sklo černé, vně matované, signováno, datováno 2014, autorské dílo.  

Výška 45 cm 
       

Vajsejtl Pavel  výtvarník sklářské firmy AJETO s.r.o. v Lindavě, v letech 2004-2007 pobýval na stážích v Glas Centrum 

Leerdam, Holandsko (http://www.heureka-glass.cz/) 

(nar. 25.2.1978 Česká Lípa) 

       

LOT 198    

Vajsejtl Pavel   (1978-) 

Mísa - "Viper Bowl" ..........................................................................................................................................................  8 000 Kč  
masivní sklo vícevrstvé v odstínech hnědé, foukané, broušené, dekorem připomínající hadí kůži, signováno, datováno 2015, 

autorské dílo. Protože mísa nemá ploché dno, ale kulovité, snadno se rozhoupá. S podobnou mísou "připomínající hadí kůži" se 

autor zúčastnil soutěže vypisované slovenskou Galerií NOVA, 2013, 4. ročník. 

Výška 14 cm, průměr 27,5 cm 
       

       

LOT 199    

Vajsejtl Pavel   1978-) 

Váza dekorovaná hutními nálepy ................................................................................................................................  8 000 Kč  
sklo mléčné foukané, hutní nálepy medové barvy, jeden nálep tmavě vínový, signováno, datováno 2011.  

Výška 46,5 cm 

 
       

LOT 200    

Vajsejtl Pavel   1978-) 

Mísa ........................................................................................................................................................................................  30 000 Kč  
sklo masivní uranové, foukané, při horním a spodním okraji broušeno do pětihranů, mezi nimi po obvodu vybroušeno ve dvou 

pásech do šestihranů, signováno, datováno 2015, krásná ateliérová práce s mnohonásobnými světelnými efekty vlivem lomu světla 

ve skle.  

Výška 16 cm, průměr 27 cm 
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OBRAZOVÁ ČÁST  položky 201 - 220 

 
 

LOT 201    

Bouda Cyril   (1901-1984) 

"Na barikádě v Praze - květnové povstání 1945".................................................................................................  1 800 Kč  
velká dvoubarevná litografie, signováno vpravo dole, datováno 1945, málo známý grafický list, luxusní umělecká adjustace. 

V aukční nabídce při příležitosti70. výročí pražského povstání. 

ve výřezu 43,5 x 30 (68,5 x 53) cm 
       

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) 

(14.11.1901 – 29.8.1984) 

       

LOT 202    

Eisenreich František Václav   (1892-1969) 

"Učitelka hry na klavír" ..................................................................................................................................................  1 800 Kč  
litografie, signováno F.V. EISENREICH 1930, sběratelsky výborný grafický list.  

56,5 x 47 (60 x 50) cm 
       

Eisenreich František Václav  malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, studoval na pražské akademii u Obrovského 

a Švabinského, mimo vlastní výtvarnou práci se věnoval dokumentaci kulturního a výtvarného života na Plzeňsku. 

(Toman) 

(1.8.1892 Plzeň - 29.3.1969 Plzeň) 

       

LOT 203    

neurčeno    

"Na hanbě" ............................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mědirytina, signováno tužkou vpravo dole, neurčeno, vlevo dole tužkou nečitelný text, kolem roku 1900, mimořádně zajímavá 

práce.  

23 x 38 (51 x 64) cm 
       

       

LOT 204    

Kovář Jan František   (1948-) 

"Zátiší s milenci a petrolejovou lampou" ....................................................................................................................  950 Kč  
linoryt, vpravo dole signováno F. KOVÁŘ, datováno 1977, mistrovská práce.  

30 x 20 (47 x 35) cm 
       

Kovář Jan František  malíř, grafik, ilustrátor, sochař, studium na SUPŠ v Uherském Hradišti, více než 30 výstav 

po celém světě, jen namátkou 1983 - USA, 1988 - North Carolina, 1989 - Jeruzalém, 1991 - Coburk, 1991 - Holandsko, 

2000 - SRN, dělal grafické emblémy pro OSN, řada cen a uznání, zastoupen ve sbírkách domácích i zahraničních  

(Slovník Chagall) 

(nar. 17.2.1948 Olomouc) 

       

LOT 205    

Kovář Jan František   (1948-) 

"Rozsvěcování" .......................................................................................................................................................................  950 Kč  
linoryt, vpravo dole signováno F. KOVÁŘ, datováno 1977, mistrovská práce.  

30 x 20 (47 x 35) cm 
       

Kovář Jan František  malíř, grafik, ilustrátor, sochař, studium na SUPŠ v Uherském Hradišti, více než 30 výstav 

po celém světě, jen namátkou 1983 - USA, 1988 - North Carolina, 1989 - Jeruzalém, 1991 - Coburk, 1991 - Holandsko, 

2000 - SRN, dělal grafické emblémy pro OSN, řada cen a uznání, zastoupen ve sbírkách domácích i zahraničních  

(Slovník Chagall) 

(nar. 17.2.1948 Olomouc) 

       

LOT 206    

Švabinský Max   (1873-1962) 

"Karel Hynek Mácha"......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevný ofset, signováno v desce i tužkou, datováno 1907, dále uvedeno: "S.V.U. MÁNES EXCUDIT" (vydal), paspartováno.  

OBSAH 
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Ve výřezu 34 x 26,5 (51 x 41,5) cm 
       

Švabinský Max  skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, 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) 

(17.9.1873 Kroměříž – 10.2.1962 Praha) 

       

LOT 207    

Švabinský Max   (1873-1962) 

"Jindřich Mošna" ...............................................................................................................................................................  2 200 Kč  
litografie, vpravo dole signováno tužkou M. ŠVABINSKÝ, vlevo dole v desce signováno a datováno 1961, velmi kvalitní 

adjustace. Jindřich Mošna (1837-1911) – český divadelní herec. 

37 x 28 (43 x 33) cm 
       

       

LOT 208    

neurčeno    

"Kohout".................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 1965, vlevo dole tužkou uveden název díla, paspartováno. Pochází 

z majetku významného šlechtického rodu. 

Ve výřezu 56 x 20 (71,5 x 31) cm 
       

       

LOT 209    

Podešva František   (1893-1979) 

"Hráči karet" ........................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
kombinovaná technika, vlevo dole signováno Fr. PODEŠVA, kolem roku 1935.  

37 x 45 (57 x 64,5) cm 
       

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(2.7.1893 Sokolnice u Brna - 28.10.1979 Valašské Meziříčí) 

       

LOT 210    

Fišárek Alois   (1906-1980) 

"Zátiší s nožem, ovocem a srpem" ...............................................................................................................................  9 900 Kč  
tempera, vpravo dole signováno FIŠÁREK, datováno 1970, kvalitní galerijní práce.  

50 x 55 (57 x 62) cm 
       

Fišárek Alois  pražská akademie u Nejedlého, později sám profesorem na akademii, člen SVU Mánes, řada výstav 

po celém světě, zvláště exceloval na výstavě EXPO 58 v Bruselu 

       

LOT 211    

nesignováno    

"Zátiší s červeným melounem" .....................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století.  

49 x 38,5 (60 x 50) cm 
       

       

LOT 212    

Galbavý Rudolf   (1951-) 

"Ostravské industriální zákoutí - haldy v noci" ...................................................................................................  2 900 Kč  
akryl na sololitu, signováno vpravo dole R. GALBAVÝ, datováno 2005.  

51 x 60 (62 x 72) cm 
       

Galbavý Rudolf  autodidakt, je fascinován průmyslovou a městskou krajinou, kterou podává v idylicky snové poloze, 

podobně jako Zrzavý nachází v surové průmyslové realitě poezii, tohle dokáže jen málo umělců, několik výstav v regionu, 

zastoupen v soukromých sbírkách 

(nar. 1951 Vracov na Jižní Moravě) 

       

LOT 213    

Mikule Jan   (1873-1934) 

"Jarní partie u Říčan" ......................................................................................................................................................  1 750 Kč  
olej na lepence, signováno vzadu, datováno 1922.  

35 x 41,5 (52 x 58) cm 
       

Mikule Jan  malíř, vyučen knihařem, studium v Praze na umělecké průmyslové škole a na akademii u Hynaise a Ženíška, 

maloval na motivy z pražských ulic, trhů a okolí (Toman) 

(17.6.1873 Praha - 29.12.1934 Praha) 
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LOT 214    

nesignováno    

"Stojící ženský akt" ............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
pastel, signum nenalezeno, kolem roku 1930. Vynikající současný umělecký originální rám.  

35 x 20 (51 x 35) cm 
       

       

LOT 215    

Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Toaleta I" ..........................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno vpravo nahoře R. WIESNER, nedatováno, výborná práce významného autora.  

46,5 x 38,5 (54 x 45,5) cm 
       

Wiesner Richard  malíř, absolvent akademie v Praze u Obrovského a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříži, 

člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 národní 

umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění 

v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, 

na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříži, v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR (1955,) 

New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech v Československu (Toman, Lexicon of the CVA) 

(6.7.1900 Ruda na Moravě - 6.11.1972 Praha) 

       

LOT 216    

neurčeno    

"Stojící dívčí akt s bílou drapérií" ..............................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, datováno 1975. Zajímavá profesionální práce.  

25 x 14 (42 x 32) cm 
       

       

LOT 217    

Hála    

"Pradlena u potoka" .............................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, čteno HÁLA, kolem roku 1930.  

30 x 41,5 (34 x 46) cm 
       

       

LOT 218    

nesignováno    

"Kvetoucí pahorek" ...........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na kartonu, signum nenalezeno, práce kolem roku 1930.  

32 x 49 (41 x 58) cm 
       

       

LOT 219    

Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 

"Srdcová dáma - Opus 787" ..........................................................................................................................................  2 200 Kč  
barevný linoryt, dole uprostřed signováno tužkou, práce z roku 1964.  

15 x 10 (39,5 x 32) cm 
       

Jiřincová Ludmila  skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, 

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

řada ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

(9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha) 

       

LOT 220    

Frech Karl Hugo   (1883-1945) 

"Ulice starobylého městečka v Alsasku" ...............................................................................................................  12 900 Kč  
kombinovaná technika, uprostřed dole určeno místo Reichenweiher Oberelsass, vpravo dole signováno K. FRECH. Práce galerijní 

úrovně. Reichenweiher - staré městečko ve vinařské oblasti. Popínavé víno, putna, sud náleží k atributům vinařství a jsou 

zakomponovány i v nabízené malbě 

45 x 40,5 (59 x 55) cm 
       

Frech Karl Hugo  malíř, grafik, ilustrátor, studoval na Grafické škole v Esslingenu, Uměleckoprůmyslové škole 

ve Stuttgartu, Akademii výtvarných umění v Karlsruhe, v letech 1914 - 1945 žil a pracoval v Bratislavě, kam se přiženil. 

Techniku malby temperou na černém podkladu používal i při uměleckém dokumentování zákoutí bratislavského podhradí 

(http://www.antiquariat-rieger.de/EXL-KUENSTLER/exl-Kue-Frech.html, údajně uváděn ve slovenské literatuře -

Slovenský biografický slovník, vydání Matica slovenská, Martin 1987 a Encyklopedia Slovenska, sv. E-J, vydání SAV 

1978, širší informace na www.gmb.sk/sk/month/detail/april_2011) 

(9.9.1883 Gaisburg, od roku 1901 městská část Stuttgartu, Německo - 27.7.1945 poblíž města Steyr, Rakousko) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 221 - 240 

 

LOT 221    

Schlattauer Rudolf   (1860-1915) 

"Chaloupka" .........................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
vlněný ručně tkaný gobelín zdobený třásněmi, značeno vetkanou značkou MGM - Moravská gobelínová manufaktura Valašské 

Meziříčí, první polovina minulého století, poškozeno. Podle návrhu Rudolfa Schlattauera z roku 1906 pro Dušana Jurkoviče. 

Značka je sestavena ze dvou MM nad sebou a vetkaných uvnitř G.  

 

Na stránkách Moravské galerie v Brně je dokumentována rekonstrukce Jurkovičovy vily v Brně. Podle dobových fotografií byl 

gobelín s motivem dřevěnice součástí původní výzdoby interiéru jmenované vily. V dokumentaci je uvedeno autorství gobelínu 

(viz: http://www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila/manual-rekonstrukce/manual-rekonstrukce/vytvarna-dila.aspx) 

 

Gobelín se stejným motivem byl zařazen na výstavě gobelínů valašskomeziříčské manufaktury, výstava se konala v Praze 

v Poslanecké sněmovně. Informaci přinesl článek "Gobelíny z Valašského Meziříčí zdobí stěny Poslanecké sněmovny", viz 

http://zlin.cz/503449n-gobeliny-z-valasskeho-mezirici-zdobi-steny-poslanecke-snemovny, 17. 5. 2012. 

63 x 100 cm 
       

Schlattauer Rudolf  malíř, textilní výtvarník, pedagog, gobelínář, narodil se v Hranicích, zemřel ve Valašském Meziříčí, 

studoval spolu se Schwaigerem ve Vídni u Makarta, dále v Paříži, Berlíně a Mnichově, ve Scherebeku tkal koberce, 

po návratu otevřel soukromé dílny v Zašové, na jejichž základě pak byla v roce 1908 založena zemská gobelínová škola 

ve Valašském Meziříčí. Schlattauer byl v této škole ředitelem a vytvořil řadu krásných a známých gobelínů, mj. Krysaře 

a Vodníka podle předloh Hanuše Schwaigera (Toman) 

(25.4.1860 Hranice - 3.1.1915 Valašské Meziříčí) 

       

LOT 222    

David Vladimír   (1921-) 

"Dáma s paraplíčkem" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno vtlačeným číslem modelu 22218, tištěnou značkou ROYAL DUX a nalepenou značkou 

z růžové porcelánové hmoty, sedmdesátá léta minulého století, poškozeno, chybí rukojeť paraplíčka. Vespod jsou dále čísla 5 a 88 

vtlačená, 54 tištěné a 28 psané. 

Výška 23,5 cm 
       

David Vladimír  sochař, keramik, studoval na VŠUP u profesora Eckerta, kde byl později asistentem (Slovník Chagall) 

(nar. 22. 8.1921 Gorni Milanova - Jugoslávie) 

       

LOT 223    

Soubor šesti programů k filmům .....................................................................................................................................  250 Kč  
"Sextánka", "Krb bez ohně", "Golgotha", "Její největší úspěch", "Světlo jeho očí" a "Na tý louce zelený", vydal: A. Fuksová Praha 

XII a M. Schulz, Graf. závod uměl. a.s. Praha VII, 1. republika.  

Formát 22 x 15 cm a 23,5 x 15 cm 
       

       

LOT 224    

Bílek František   (1872-1941) 

Reliéf "Muž a žena" ...........................................................................................................................................................  3 900 Kč  
řezba v lipovém dřevě, dole vyřezaný text "Duchovní setkání - do tvých očí pokojně se dívaje sebe uvidím a ještě nebe uzřím 

za hlavou", vpravo dole signováno vyřezaným monogramem FB, přelom 19. a 20. století.  

Výška 42,5 cm, šířka 25,5 cm 
       

Bílek František  představitel epochy symbolismu a secese, sochař, řezbář a keramik, grafik, kreslíř, ilustrátor, autor 

návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění, také dobrý architekt., studoval na AVU Praha u prof. M. Pirnera, 

v letech 1891 - 1892 získal soukromé stipendium na Akademii Colarossi v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, 

v Lexiconu dlouhý výčet výstav, zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, v Národní galerii v Praze, 

Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerii hlavního města Prahy. Narodil se a v mládí žil v Chýnově, po roce 1902 se 

s manželkou přestěhoval do Prahy, kde žil až do okupace v roce 1939, potom se vrátil do Chýnova. V roce 1911 si nechal 

podle svého návrhu postavit vilu nedaleko Hradčan, do ní umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou 

Bílkovi (Lexicon of the CVA, Toman, www.villabilekcentre.cz) 

(6.11.1872 Chýnov u Tábora - 13.10.1941 Chýnov u Tábora) 

       

LOT 225    

Řetěz ke kapesním hodinkám, s osmi ověsky .......................................................................................................  39 000 Kč  
stříbro, každý z ověsků je raritní a má přímou nebo nepřímou vazbu na klubovou příslušnost, respektive myslivost. Unikátnost 

potvrzuje i to, že jedním z ověsků jsou malé stříbrné dámské hodinky, tzv. jeptišky, které jsou navíc funkční. Řetěz i s karabinkami 

je ze stříbra ryzosti 925/1000, každý článek je značen anglickou značkou. Uprostřed řetězu je zapínání do knoflíkové dírky 

nad pupíkem, ozdobný řetěz jde oběma směry k bočním kapsičkám vestičky. Články mají odstupňovanou velikost - levá i pravá 

strana řetězu je vždy v prostřední části masivnější než po stranách. Karabinka, na které jsou zavěšeny hodinky, je zaletovaná 

a nejde tudíž otevřít. 

 

Tento pánský šperk zcela jistě vznikal v průběhu několika desetiletí, minimálně od konce 19. století až do poloviny 20. století, 

hlavní část byla utvořena nejpozději do 20.tých let 20. století. Původní majitel byl minimálně jednou obdarován ženou (viz kapesní 
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hodinky), většina ostatních ověsků je spojená s lovem a myslivostí, zřejmě je dostal darem. 

 

PŘIVĚŠENÉ HODINKY: zadní strana je zdobená secesním květinovým dekorem vlčích máků, v řeči květin: 

NEPROZRAĎME NAŠI LÁSKU. Průměr hodinek cca 3,1 cm, ciferník značen "Centaur", Ag ryzosti 800/1000. 

 

DALŠÍ OVĚSKY:  

(2) MEDAILE, avers "Zu Göthes Hundertjähriger Geburtsfeier am 28 August 1849“, revers: "Freie Stadt Frankfurt". 

Vlastní medaile je ryzosti 950/1000, obruba ryzosti 835/1000. 

 

(3) GRANDLE ozdobené stříbrnými dubovými listy ryzosti 835/1000. 

Grandle - špičáky jelení nebo srnčí zvěře jsou od starověku užívány jako lovecké trofeje, mimo jiné i ve šperku, 

nejoblíbenější v 19. století a v první třetině 20. století. 

 

(4) MINCE " FRANC.IOS.I.D.G.IMP.AVSTR.REX BOH.GAL.ILL.ETC.ETAP.REX HVNG," 1 koruna, František Josef I, 

1893. 

Vzhledem k umístění mince na tomto typu šperku se zcela jistě jedná o připomínku roku narození nositele šperku nebo 

o rok narození jeho syna či jiného blízkého příbuzného rodu mužského. 

 

(5) MEDAILON ornamentální, gravírovaný, v centrální části gravírovaný ozdobný monogram LH, značeno Fattorini & 

Sons Ltd., Bradford, dále značeno anglickými puncovními značkami, pravděpodobně Birmingham, přelom 19/20. stol., Ag 

ryzosti 925/1000. 

 

(6) VELKÝ KAPKOVITÝ OVĚSEK - litý jantar uchycený ve stříbře ryzosti 835/1000. 

 

(7) LOVECKÁ ZÁLEŽITOST, pravděpodobně část trofeje - paroží, uchyceno ve stříbře s motivem žaludů a dubových 

listů, Ag ryzosti 835/1000. 

 

(8) MINI PLASTIKA - okřídlený živočich, jedná se o práci na zakázku, která spojuje minimálně tři různé lovné živočichy 

či lovné skupiny: liška (šelmy), tetřev (pernatá zvěř), srnec (jelenovití). Ag ryzosti 835/1000. 

 

Hmotnost 190,88 g btto, stříbro různé ryzosti: 800, 835, 925, 950/1000, délka řetězu od karabinky ke karabince, tedy bez 

koncových ověsků, je cca 35 cm 

 

K řetězu je vystaveno Osvědčení Puncovního úřadu. 
       

       

LOT 226    

Lovecký tesák .....................................................................................................................................................................  33 000 Kč  
kompletní, původní, se zavazákem, reliéfně zdobený, značeno A. Preis Prag, raritou je i původní závěs, druhá polovina 19. století. 

Český tesák této značky se na trhu vyskytuje velmi vzácně. 

Délka čepele 34,5 cm, celková délka 48 cm 
       

       

LOT 227    

Dýka TANTÓ .....................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
pouzdro a rukojeť z parůžků, zřejmě asijský SAMBAR, čepel ze starého japonského meče, období MEIDŽI (1868-1912), kolem 

roku 1890, mistrovská řezbářská práce.  

Délka čepele 30,9 cm, celková délka 46,5 cm 
       

       

LOT 228    

Nůž porcovací ........................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kostěná rukojeť, chybí zakončení rukojeti, Orient, kolem roku 1900.  

Délka 41,5 cm 
       

       

LOT 229    

Osmanský meč JATAGAN s pochvou.....................................................................................................................  14 000 Kč  
rovná jednosečná čepel se dvěma rovnoběžnými žlábky a kaligrafickým nápisem, rukojeť z mrožoviny zdobená zřejmě karneoly 

v kovové montáži, dřevěná pochva potažená kůží, Turecko, 19. století.  

Délka čepele 55 cm, celková délka 75 cm 
       

       

LOT 230    

Malý JATAGAN ...............................................................................................................................................................  13 000 Kč  
čepel ornamentálně zdobená, dále nápis 1879 Sarajevo, rukojeť kostěná, zdobená kameny v kovové montáži, Balkán, 19. století.  

Celková délka 40,5 cm 
       

       

LOT 231    

Orientální nůž v pochvě....................................................................................................................................................  5 000 Kč  
obecný kov, dlouhá zdobená čepel, Orient, 19. století.  

Délka čepele 26,5 cm, celková délka 37,5 cm 
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LOT 232    

Honosná souprava darovací - pár mečů DAIŠÓ ................................................................................................  49 000 Kč  
dva meče KATANA a WAKIZAŠI ve společném dřevěném stojánku, čepele ze starých použitých mečů, na rukojetích a pochvách 

bohatá figurální řezba v kosti, oba meče signovány, Japonsko, přelom 18. a 19. století. DAIŠÓ - v doslovném překladu "velký 

a malý" 

Wakizaši (kratší) celková délka 41 cm, katana (delší), celková délka 80 cm 
       

       

LOT 233    

Hůlka špacírka ......................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
bambus na obou koncích zakončený stříbrným kováním, horní část tvoří mistrovská figurální stříbrná plastika ptáka, značeno 

lotovou puncovní značkou, datováno 1826, nádherný muzeální i sbírkový kus.  

Ryzost stříbra 13 lotů, výška plastiky 10,5 cm, celková délka hole 88 cm 
       

       

LOT 234    

Váza secesní s putto .........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
bronz, figurální provedení, kolem roku 1910, Rakousko - Vídeň, značeno SCHWARZ, krásný sbírkový a muzeální kus. Tvar 

šestibokého komolého jehlanu, zúžení nahoře, po obvodu se střídají tři stěny s ornamentální výzdobou se třemi stěnami, z nichž 

na každé je reliéf jednoho putto. 

Výška 29,5 cm 
       

       

LOT 235    

Mlýnek na kávu ....................................................................................................................................................................  3 300 Kč  
mosaz, skvělým zpracováním odlišný od běžných mlýnků obdobné kategorie, druhá polovina 19. století, funkční, luxusní 

provedení, v této kvalitě ojedinělé.  

Výška cca 25 cm 
       

       

LOT 236    

Fotoaparát "Mikroma II" v koženém pouzdře, zelená varianta ...................................................................  1 900 Kč  
výrobce MEOPTA, fotoaparát je označován jako špionážní, byl technickou raritou již v době svého vzniku, velmi dobrý stav, 

včetně krytky objektivu a koženého pouzdra, krásná sběratelská položka. Firma MEOPTA, Československo, měla nástupce 

fotoaparátu Mikroma připraveného k výrobě už před II. sv. válkou, vyráběn však byl až od roku 1946. Mikroma II, další 

následovník ve vývojové řadě, se  vyráběla cca od roku 1964. 

Rozměry s pouzdrem, výška 5 cm, délka 8,5 cm, hloubka 5 cm 
       

       

LOT 237    

Hlava Pavel    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
sklo čiré, oranžově a růžově tónované, návrh Pavel Hlava po roce 1957, značeno EXBOR CZECHOSLOVAKIA, CRYSTALEX 

Nový bor, závod EXBOR  

Výška 30 cm 
       

       

LOT 238    

Sklenice ....................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo hyalitové, zdobené zlacením a stříbrem, ART DECO, kolem roku 1915-1925.  

Výška 11 cm 
       

       

LOT 239    

Palda Karel    

Dóza s vysokým kopulovitým víčkem ............................................................................................................................  800 Kč  
sklo čiré, fasetované, zdobené černou lazurou a matováním v geometrickém vzoru, Haida - Nový Bor, třicátá léta minulého století, 

drobné oklepy.  

Výška 16 cm, průměr 12 cm 
       

       

LOT 240    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
sklo vrstvené, zdobené prořezávaným dekorem jelena a srnce u krmelce, neznačeno, KRÁSNO, počátek minulého století. Patří mezi 

slavné secesní práce ve skle této firmy 
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OBRAZOVÁ ČÁST  položky 241 - 260 

 
 

LOT 241    

neurčeno    

"Motýl a květy" ...................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská kresba akvarelem a kvašem na hedvábném papíře, signováno a značeno, japonský umělec, kolem roku 1920.  

50 x 33 (54,5 x 38) cm 
       

       

LOT 242    

nesignováno    

"Pán se sluhy".......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
štětcová malba na rýžovém papíře, který je fixován na tvrdším kartonu, malba doplněná znaky v kruhových medailonech, ASIE, 

počátek minulého století, poškozeno.  

45,5 x 29,5 cm 
       

       

LOT 243    

Rabas Václav   (1885-1954) 

"Krajina s vysokými stromy" ........................................................................................................................................  1 500 Kč  
bibliografický tisk, signováno v desce, kolem poloviny minulého století, paspartováno.  

Ve výřezu 9,5 x 15 (22 x 22,5) cm 
       

Rabas Václav  význačný český malíř 20. století, grafik, sochař, studia na akademii v Praze u Roubalíka, Bukovace, 

Schwaigera a Švabinského, člen a dlouholetý předseda Umělecké besedy, spoluzakladatel SČUG Hollar, zastoupen 

v galeriích, včetně Národní galerie, řada domácích i zahraničních výstav, řada monografií, již v roce 1945 vyhlášen 

národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a malířů vůbec (Toman, dlouhý výčet výstav v Lexiconu of the 

CVA, Slovník Chagall) 

(13.11.1885 Krušovice u Rakovníku - 26.10.1954 Praha) 

       

LOT 244    

Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Cesta vesnicí" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kresba tužkou, signováno, kolem polovina minulého století, paspartováno.  

Ve výřezu 20 x 21 (32 x 32) cm 
       

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) 

(13.8.1891 Pardubice – 13.10.1983 Praha) 

       

LOT 245    

nesignováno    

"Pohled na Hradčany" ........................................................................................................................................................  500 Kč  
kresba tuší, signum nenalezeno, první polovina minulého století.  

21,5 x 27 (34,5 x 40,5) cm 
       

       

LOT 246    

Borská Otilie   (1925-) 

"Izabela" z cyklu "Rej tanečnic" ................................................................................................................................  3 500 Kč  
umělecká paličkovaná krajka, vzadu papírový štítek Ateliér umělecké paličkované krajky Kutná Hora, kde je i signatura a razítko 

autorky, datace 1975. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

30 x 22 (44 x 36,5) cm 
       

Borská Otilie  studovala na Oděvní živnostenské škole v Kutné Hoře, po válce vystudovala mistrovskou nástavbu 

na Průmyslové škole oděvní v Prostějově, svá studia zakončila na Školském ústavu uměleckých řemesel v Praze, její 

krajky zdobí galerii Pařížského Louvre, dalších evropských zemí, galerie v USA a jsou v soukromých sbírkách např. 

Nancy Reganové, Michaela Gorbačova a Anglické královny Alžběty,svk7.svkkl.cz/arl-kl/m-cz/detail-kl_us_auth-0308763 

- Borska - Otylie - 1925 

(nar. 11.1.1925 Slovensko) 

       

LOT 247    

Jankovcová Antonie   (1943-) 

"Květ" ......................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
vypalovaná malba na plochém skle, provedeno drahými kovy a smalty, vypalováno při 600 stupních Celsia, vpravo dole signováno 

monogramem AJ, datace 1984, vzadu signatura celým jménem a znovu datace.  

30,5 x 30,5 (34 x 34) cm 
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Jankovcová Antonie  sklářská výtvarnice, sochařka, studovala rytí skla na SUPŠ sklářské V Železném Brodu, poté 

na VŠUP v Praze v ateliéru profesora Libenského, vytváří ryté a malované sklo a závěsné skleněné obrazy  

(Slovník Chagall) 

(nar. 6.11.1943 Levinská Olešnice) 

       

LOT 248    

Búranová Katarina   (1947-) 

"Morská panna" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
umělecká paličkovaná krajka kombinovaná s akvarelem, signováno, datováno 2005, vzadu autorský štítek, paspartováno.  

Ve výřezu 35 x 25 (48 x 38,5) cm 
       

Búranová Katarina  studovala v Bratislavě na střední škole Uměleckého průmyslu, absolvovala obor výtvarné zpracování 

textilií se zaměřením na výšivku a paličkování 

(nar. 7.7.1947 Žilina) 

       

LOT 249    

nesignováno    

"Ženy na jezeře s lekníny" ..............................................................................................................................................  1 400 Kč  
malba na hedvábí, nesignováno, neznačeno, INDIE, první polovina minulého století.  

25 x 20 (27 x 22) cm 
       

       

LOT 250    

Kraus Milan   (1927-) 

"Karlovy Vary VIII" .........................................................................................................................................................  5 000 Kč  
pastel na zeleném papíře, signováno vpravo dole, datováno 1984, vzadu papírový štítek DÍLA, paspartováno. Pochází z majetku 

významného šlechtického rodu. 

Ve výřezu 34,5 x 49,5 (58,5 x 73,5) cm 
       

Kraus Milan  malíř, studoval malířství u profesorů M. Holého, V. Nechleby a O. Nejedlého na AVU v Praze, věnuje se 

krajinomalbě a portrétní tvorbě, motivy ke krajinomalbě čerpá převážně z oblasti Karlovarska (Slovník Chagall) 

(nar. 23.1.1927 Chomutov) 

       

LOT 251    

Pokštefl Ladislav (Pokstefl Ari)   (1909-) 

"Cestou svobody na Lomnický štít" ...........................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, datováno 1958, vzadu papírový štítek se jménem autora a díla. Pochází z majetku 

významného šlechtického rodu. 

43 x 61 (54,5 x 72) cm 
       

Pokštefl Ladislav (Pokstefl Ari)  malíř, studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Hořicích, 1968 odešel 

do Německa, kde žil a pracoval v Mnichově (Slovník Chagall) 

(nar.1909 Světlá nad Sázavou) 

       

LOT 252    

Vondrouš Jan C.   (1884-1970) 

"Kutná Hora" .......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 87/100, vlevo dole v desce signováno VONDROUŠ a datováno 1948, 

paspartováno. Pochází z majetku významného šlechtického rodu. 

Ve výřezu 27 x 39 (54 x 65) cm 
       

Vondrouš Jan C.  malíř, grafik, od roku 1893 žil v Americe, kde studoval na Akademii umění v New Yorku u profesorů 

F. Jonese, Edgara M. Warda, Geo W. Maynarda a absolvoval leptařskou školu pod vedením profesora Jamesa D. Smillie, 

pracoval pro redakci New York Herald, pro nedělní přílohu New York Times dělal obálky, ilustrace a reklamní kresby, 

v roce 1910 navštívil Prahu, kam se v roce 1920 trvale vrátil, zastoupen ve sbírkách Fine Arts Museums of San Francisco, 

v Lexikonu dlouhý výčet výstav z let 1911 - 1983 (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(24.1.1884 Chotusice u Čáslavi - 28.6.1970 Praha) 

       

LOT 253    

Zarámované nástěnné noviny "Naše věda, technika, umění a jejich představitelé" ............................  5 000 Kč  
tento výtisk věnován známému českému loutkaři Matěji Kopeckému - "kdyby nebylo našich loutkářů, nebylo by ani Národního 

divadla," vydalo Ministerstvo informací a osvěty ve vydavatelství Osvěta n.p. Praha, prosinec 1952, značně poškozeno. Pochází 

z majetku významného šlechtického rodu. 

83 x 56 (88 x 61) cm 
       

       

LOT 254    

Zeman Alois    

"Krajina s řekou" ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš na kartonu, signum nenalezeno, vzadu uvedeno jméno autora, druhá polovina minulého 

století.  

21 x 29 (34 x 42) cm 
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LOT 255    

Zeman Alois    

"Krajina u potoka" ............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel na kartonu, signum nenalezeno, vzadu papírový štítek s textem psaným na stroji se jménem a adresou autora - Alois Zeman, 

Stařeč č. 1 a názvem obrazu, druhá polovina minulého století, paspartováno.  

Ve výřezu 27,5 x 37,5 (48 x 59) cm 
       

       

LOT 256    

Zeman Alois    

"Na kraji lesa" ......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš na kartonu, signováno vpravo dole ZEMAN AL., datováno 1969, paspartováno.  

Ve výřezu 27 x 38 (48 x 58,5) cm 
       

       

LOT 257    

Jícha Václav   (1874-1950) 

"Chalupa v zimě" ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
pastel, signováno vpravo dole V. JÍCHA, první polovina minulého století, paspartováno.  

Ve výřezu 28 x 39,5 (54 x 65,5) 
       

Jícha Václav  výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku 

výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně 

a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha (Slovník Chagall, Toman) 

(23.11.1874 Bystřice nad Perštejnem - 30.6.1950 Bystřice nad Perštejnem) 

       

LOT 258    

Procházka A.    

"Kostel Panny Marie Sněžné před Týnem" ...............................................................................................................  500 Kč  
lept, vpravo dole signováno tužkou A. PROCHÁZKA, vlevo dole značeno razítkem, počátek minulého století.  

Tisková plocha 17 x 13 (41,5 x 31,5) cm 
       

       

LOT 259    

Drda Josef Jan Alois   (1782-1833) 

"Portrét mladého muže s dlouhými vlasy" ..............................................................................................................  1 500 Kč  
mědirytina, signováno v desce Jos. Drda in Prag, dále německý text v překladu "Nakresleno dle Rafaela v Římě 1784 JS. B".  

17 x 13 (32 x 26,5) cm 
       

Drda Josef Jan Alois  kreslíř a mědirytec, první vzdělání v umění získal u ředitele Wolfa, na pražskou akademii byl přijat 

v roce 1802, později se stal asistentem grafické dílny při akademii, jeho rytiny byly velmi známé (Toman) 

(13.11.1782 Praha - 14.10.1833 Praha) 

       

LOT 260    

Váchal Josef   (1884-1969) 

"Madona" ............................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
dřevoryt, signováno vlevo dole v desce J. VÁCHAL, pravděpodobně Demlovo vydání (Jakub Deml Královské Vinohrady), velmi 

dobrý stav, jemně zašpiněné mimo tiskovou plochu, ojedinělé na trhu.  

Tisková plocha 21 x 21 (60 x 74,8) cm 
       

Váchal Josef  malíř, grafik, řezbář, mystik, ilustrátor, kreslíř, typograf, tvůrce ex libris, významný svérázný umělec 20. 

století, studium v soukromé krajinářské škole A. Kalvody, člen sdružení SURSUM (Toman) 

       

 

 

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 261 - 266 

 
 

LOT 261    

Socha krále ..........................................................................................................................................................................  60 000 Kč  
tzv. beninský bronz, znázorňuje náčelníka beninského království se všemi výraznými prvky beninských symbolů, stáří přibližně 50 

let. Beninské symboly: leopardí hlava na hrudi, zvonečkový náhrdelník kolem krku, zvonečky na těle a leopardí hlava na podstavci. 

V pravé ruce žezlo s půlměsícem zakončené ostrým hrotem, v levé ruce žezlo s ostnatou koulí na obou koncích. 

Výška cca 120 cm 
       

       

OBSAH 
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LOT 262    

Socha náčelníka a zakladatele beninského království ...................................................................................  180 000 Kč  
tzv. beninský bronz, jedná se o vyobrazení „zakladatele“ slavné Beninské říše, jejíž hlavní město Benin City leželo tam, kde je dnes 

stát Edo v Nigérii. Stáří 60 – 80 let, poškozena levá ruka. Charakteristickým znakem tohoto náčelníka a velkého bojovníka je 

plamenný meč, který symbolizuje jeho sílu, vůdčí schopnosti a udatnost, dále pak zvonečkový náhrdelník a další zvonečky 

zavěšené na těle. Významným znakem je i žezlo, které drží v levé ruce. Beninská říše byla jednou z nejstarších a nejvíce vyvinutých 

státních útvarů v západní Africe. Předpokládá se, že její základy byly položeny už během prvního milénia (tedy před rokem 1000 

našeho letopočtu). V roce 1897 byla tato říše připojena k Britskému impériu. 

Výška cca 170 cm 
       

       

LOT 263    

Socha náčelníka a zakladatele beninského království ...................................................................................  180 000 Kč  
tzv. beninský bronz, jedná se o vyobrazení „zakladatele“ slavné Beninské říše, jejíž hlavní město Benin City leželo tam, kde je dnes 

stát Edo v Nigérii. Stáří 60 – 80 let, poškozená základna a helma Charakteristickým znakem tohoto náčelníka a velkého bojovníka 

je plamenný meč, který symbolizuje jeho sílu, vůdčí schopnosti a udatnost, dále pak zvonečkový náhrdelník a další zvonečky 

zavěšené na těle. Dalším významným znakem je žezlo, které drží v levé ruce. Beninská říše byla jednou z nejstarších a nejvíce 

vyvinutých státních útvarů v západní Africe. Předpokládá se, že její základy byly položeny už během prvního milénia (tedy před 

rokem 1000 našeho letopočtu). V roce 1897 byla tato říše připojena k Britskému impériu. 

Výška cca 173 cm 
       

       

LOT 264    

Beninská deska se čtyřmi bojovníky ........................................................................................................................  20 000 Kč  
tzv. beninský bronz. Jedná se o volnou inspiraci původními reliéfními deskami, které zdobily stěny královského paláce až do roku 

1897, kdy byl královský palác dobyt britskými vojsky. Stáří 25 - 30 let. Beninská říše byla zbavena své nezávislosti a připojena 

k britskému impériu. Naprostá většina z více než 1 000 bronzových reliéfních desek, masek a sošek, které zdobily stěny 

královského paláce, byla vyvezena do Evropy, kde je dodnes součástí slavných sbírek především Britského a Berlínského muzea. 

Tyto práce souhrnně označovány jako beninské bronzy jsou považovány za jedny z nejvýznamnějších sochařských prací a jsou 

dodnes obdivovány pro svou pracnost a techniku zpracování. Při jejich odlívání byla používaná tzv. metoda ztraceného vosku. 

Dlouho se předpokládalo, že umění používat bronz a jiné slitiny přivezli až Portugalci, se kterými Beninská říše udržovala 

obchodní vztahy. Nicméně moderní metody určování stáří ukázaly, že bronzy byly vytvářeny už od 13. století. Reliéfní desky 

znázorňují nejrůznější motivy, včetně motivů z bible a z jiných iluminovaných manuskriptů, které se do Beninské říše dostaly právě 

během velkého období rozkvětu v 16. století spolu s portugalskými obchodníky. 

Rozměr cca 35 x 26 cm 
       

       

LOT 265    

Beninská deska se čtyřmi bojovníky ........................................................................................................................  20 000 Kč  
tzv. beninský bronz. Jedná se o volnou inspiraci původními reliéfními deskami, které zdobily stěny královského paláce až do roku 

1897, kdy byl královský palác dobyt britskými vojsky. Stáří 25 - 30 let. Beninská říše byla zbavena své nezávislosti a připojena 

k britskému impériu. Naprostá většina z více než 1 000 bronzových reliéfních desek, masek a sošek, které zdobily stěny 

královského paláce, byla vyvezena do Evropy, kde je dodnes součástí slavných sbírek především Britského a Berlínského muzea. 

Tyto práce souhrnně označovány jako beninské bronzy jsou považovány za jedny z nejvýznamnějších sochařských prací a jsou 

dodnes obdivovány pro svou pracnost a techniku zpracování. Při jejich odlívání byla používaná tzv. metoda ztraceného vosku. 

Dlouho se předpokládalo, že umění používat bronz a jiné slitiny přivezli až Portugalci, se kterými Beninská říše udržovala 

obchodní vztahy. Nicméně moderní metody určování stáří ukázaly, že bronzy byly vytvářeny už od 13. století. Reliéfní desky 

znázorňují nejrůznější motivy, včetně motivů z bible a z jiných iluminovaných manuskriptů, které se do Beninské říše dostaly právě 

během velkého období rozkvětu v 16. století spolu s portugalskými obchodníky. 

Rozměr cca 35 x 27 cm 
       

       

LOT 266    

Bronzové ceremoniální žezlo ..........................................................................................................................................  6 000 Kč  
údajně používá náčelník kmene během tanečních ceremonií. Charakteristickým znaky  jsou špičatá zakončení kruhu, za která se 

žezlo při tanci drží. Stáří cca 30 let.  

Průměr 25 cm 
       

       

 

 

 


