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Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty 
 

 

 

Člen Asociace staroţitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá 100. aukci v Ostravě 
 

18. dubna 2010 od 11 hodin 
 

 

místo konání 

HOTEL BRIONI 

Ostrava, Stodolní ul. 
 

 

 
Předaukční prohlídka v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 

 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

Předaukční prohlídka v místě konání aukce 

 

NEDĚLE  9 - 11  hod. 

 

 

Kontakt 

Jílová 2, 639 00 BBRRNNOO, tel. 543 213 482, fax 543 330 362 e-mail info@aukcnidum.cz 

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

Vinohradská 38, 120 00 PPRRAAHHAA, 224 323 218, 224 322 418, fax 224 325 307 

mobil 602 555 363,  724 307 382 

aukční položky včetně popisu naleznete na www.aukcnidum.cz
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

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

ZDE VŠUDE MŮŢETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŢÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŢ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 
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BAJKY STARÉHO ČIPU 
 
 

32 Komplex 
 

Jedna reklama trpěla komplexem méněcennosti velkým jak schodek státního rozpočtu. 

 „Já jsem přece tak blbá,“ štkala ta nešťastnice. 

 „Proč bys byla blbá?“ divily se ostatní reklamy. „Jsi přece docela jako my.“ 

 „Přestoţe tak hloupě nabízím prostředek proti hmyzu?“ 

 „Ale právě naopak! Nabízíš ho aţ moc chytře, v tom je tvůj hlavní problém.“ 

Potom jí kolegyně poradily, jak překoná depresi. 

Ona se podle rady zachovala. Podobna sfinze odchytávala kolemjdoucí a ptala se: „Kolik je sedm krát 

osm, jaká je druhá odmocnina ze šedesáti čtyř, kolik je sinus devadesáti stupňů, kolik jedna a jedna, dvakrát 

jedna, dvě minus jedna?“ 

Kdyţ někdo neznal správnou odpověď, reklama ji hned také zapomněla. A začala být šťastná. 

 

Naučení: Reklama s vámi musí počítat a nemůţe být chytřejší neţ vy. 

 

 

33 IQ 
 

Na začátku musím uvést, ţe není zcela jasné, zda se tento příběh jiţ stal, právě se děje nebo se teprve 

stane. 

Jeden český delfín s přídavným procesorem měl, má, bude mít (pro zjednodušení budeme dále uţívat jen 

čas minulý) IQ neobyčejně, ale opravdu neobyčejně vysoké. Tak vysoké, ţe mu kontrola letového provozu naří-

dila, aby na něm v noci rozsvěcoval červené světýlko nebo je sklápěl. Sklopené IQ však přečuhovalo do soused-

ních států, kde dlouho netušili, ţe jde o české IQ, takţe se například snaţili vyuţít ho jako surovinu pro výrobu 

hnojiva k urychlování svých studentů. 

Delfín začal být z těch všech problémů otrávený. Po straně začal své nebohé IQ hanět, protoţe dospěl 

k přesvědčení, ţe on sám je o mnoho chytřejší neţ celé jeho IQ, které je mu vlastně pouze na obtíţ. Dospělo to 

tak daleko, ţe se rozhodl úplně se svého IQ zbavit. 

Jestliţe jste si to uţ zkusili, víte, ţe zbavit se svého IQ není jen tak. Lepnete ho za ucho – a nic se nesta-

ne, není to králík. Prý je moţné IQ odrovnat postupným otravováním alkoholem, ale delfín nebyl poslancem, aby 

to mohl provozovat s potřebným nasazením. 

Delfín se rozhodl, ţe své IQ prodá v aukci uměleckých předmětů, ale ten proces se také vlekl, několikrát 

musel sniţovat vyvolávací cenu. Vypadalo to, ţe o IQ je menší zájem neţ o šavle a bambitky.  

Pak ale došlo k obratu. Jednou, kdyţ chtěl delfín cosi podepsat svým vlastním jménem, mu jeho IQ řek-

lo, ať se podepíše jako kladivoun, jindy mu zase řeklo, ať se nedotýká ani drátů na zem spadlých. 

Delfín uznal, ţe IQ má občas dobrý nápad, podal si s ním ruku, na noc na něm rozsvěcel červené světýl-

ko, pro jistotu je i sklápěl a hlavně – uţ na ně nehuboval. 

 

Naučení: Smiřte se se svým IQ. 

 
 

 

BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením)  

 

JIŘÍ PEŠKA (13. 6. 1942 - 18. 1. 2009) 
matematik, softwarový expert, humorista  

 

 

 

Bajky postupně publikujeme v aukčních katalozích od 93. ostravské a 61. brněnské aukce 
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DRAŢEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

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.  Draţebník vydraţuje 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 reţimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Draţitelem můţe být pouze člen klubu draţitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 

členem klubu. Členem klubu draţitelů můţe být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-

lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu draţitelů AAA. Draţebník můţe přijmout pověření 

draţit od třetích osob, které jsou členy Klubu draţitelů AAA. Draţebník je oprávněn si zjišťovat totoţnost 

draţitelů před předáním draţebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předloţením dokladu osvědčují-

cího jeho totoţnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu draţitelů AAA. Dra-

ţitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu draţby.       

3.  Draţit můţe pouze ten, kdo obdrţí draţební číslo. Draţební číslo obdrţí draţitel po sloţení draţební zálohy. 

Draţební záloha se vrací, pokud vydraţitel odevzdá v pokladně draţební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-

ţené věci nebo pokud nevydraţil ţádnou věc.  

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

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

nout. Tato vyhláška se povaţuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně draţebníka. Draţebník vy-

dá katalog věcí určených pro aukci, který bude moţno zakoupit v prodejně draţebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu draţitelů 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 obtíţ. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umoţněna 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 tutéţ dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-

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

zachycovat věci vystavované či vydraţované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni kaţdou 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 draţby mohou draţitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se povaţuje, zvedne-li 

draţitel viditelně v ruce uchopené draţební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více draţitelů 

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamţité draţební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 200,- Kč a méně neţ 1000,-Kč 

100,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 1000,- Kč a méně neţ 5000,-Kč 

500,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 5000,-Kč 
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Přesáhne-li okamţitá draţební cena více neţ 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva draţitelé, volí licitátor 

hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamţité draţební ceny. Rovněţ pokud je větší počet draţitelů, můţe 

licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamţitou draţební 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 draţiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydraţitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň 

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

nost koupit vydraţenou věc za vydraţenou cenu za podmínek dle IV. na vydraţitele. 

IV. Úhrada draţební ceny a vydání věci 

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

jinak ztrácí nárok na vrácení sloţené draţební jistoty a rovněţ mu můţe být draţebníkem odmítnuto vydání dra-

ţebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části draţební ceny v hotovosti, prokáţe-

li vydraţitel svou totoţnost a uzná nedoplatek draţební ceny, jako svůj dluh vůči draţebníkovi se splatností do 10 

kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, ţe 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 draţební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, ţe sloţená záloha propadá 

draţebníkovi a takto vydraţené věci se povaţují za nevydraţené. Draţebník se můţe rozhodnout vymáhat zapla-

cení vydraţené ceny po vydraţiteli. Draţebník je povinen věc vydat aţ po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. 

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

2.  K dosaţené draţební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíţi vydraţitele 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.  Vydraţené věci se vydají vydraţiteli ihned po zaplacení celé draţební ceny. Celkovou draţební cenou se pro 

účely draţebního řádu rozumí součet dosaţené ceny vydraţeného předmětu plus aukční provize. V případě, 

ţe vydraţitel neodebere vydraţenou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu 

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

propadají vydraţené věci ve prospěch draţebníka. Nebezpečí škody na předmětu draţby přechází 

z navrhovatele na vydraţitele dnem předání předmětu draţby, v týţ den přechází na vydraţitele odpovědnost 

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draţby. 

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

K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlíţet. O námitkách rozhoduje draţebník. Jeho rozhodnutí je 

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

pis, případné zobrazení v katalogu, slouţí pouze pro potřeby identifikace věci. Draţitel by se měl před draţ-

bou osobně seznámit se stavem kaţdé věci a je výhradně na jeho uváţení, 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 vydraţovaných věcí a neposkytují 

ţádnému z vydraţitelů na jakoukoliv vydraţenou věc ţádnou 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 nejniţší vyvolávací ceny či od-

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

2.  Draţitel souhlasí účastí ve draţbě s tímto řádem včetně smluvních pokut.  

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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KRÁTKÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHU AUKCE 

 

 

Pro jubilejní 100. aukci jsme získali řadu skvělých poloţek. Obrazovým poloţkám dominuje více neţ 

deset obrazů z výborné sbírky manţelů Durčákových z Ostravy - práce Václava Špály, Williho Nowaka, 

Bohumíra Dvorského, Perlotta Csaby, Adolfa Liebschera a některé další. Do aukce je zařazeno 302 poloţek 

v cenovém rozpětí 130 Kč – 690 000 Kč, z toho je 180 obrazů a 122 dalších uměleckých předmětů.  

Krátká charakteristika nabídky: 

 Nejdraţší poloţkou aukce je galerijní olej na plátně velikosti 35 x 51cm „Zátiší s pěti zelenými hruškami 

a dvěma jablky“ Václava Špály z roku 1941 za 690 000 Kč. 

 Z několika prací Williho Nowaka uveďme galerijní olej na plátně velikosti 62 x 86cm „Postavy v krajině“ 

za 195 000 Kč, temperu velikosti 29 x 37cm „Jezdci v krajině“ za 26 000 Kč a temperu velikosti 44 x 35cm 

„Dívka s mísou ovoce“ za 33 000 Kč. 

 Od Bohumíra Dvorského je luxusní olej na plátně velikosti 72 x 116cm „Ţhavý letní den“ za 145 000 Kč, 

dále skvělá olej-tempera velikosti 90 x 65cm „Letní kytice“ za 45 000 Kč a další dva pastely. 

 Perlott Vilmos Csaba patří mezi vysoce ceněné maďarské malíře, dosahuje cen aţ 150 000 eur. V nabídce je 

jeho olej na plátně velikosti 56 x 45cm „Notre Dame v Paříţi“ za 165 000 Kč. 

 Skvělý olej na plátně Gustava Macouna velikosti 77 x 92cm „Dolné Ruţbachy před bouří“ byl nabízen 

v aukci v Brně za 185 000 Kč, tento výjimečný obraz byl pro ostravskou aukci slevněn na 90 000 Kč. 

 Velký a působivý olej na plátně velikosti 120 x 100cm z roku 1931 „Sedící ţenský akt“, jehoţ autorem je 

polský malíř Mieszko Jabloňski je v nabídce jen za 59 000 Kč. 

 „Melancholický Večer,“ olej na plátně velikosti 100 x 100cm, patří mezi nejlepší díla oblíbeného Ladislava 

Placatky, je za 29 000 Kč. 

 Emil Kotrba, celoevropsky známý jako skvělý malíř koní a dostihů, je zastoupen jedinečným olejem na plátně 

„Jezdec Gregor na koni Ibrahim.“ Obraz velikosti 100 x 124cm je za 38 000 Kč. 

 Litografický plakát „Pěvecké sdruţení moravských učitelů“ od Alfonse Muchy o velikosti 106 x 76cm je 

v nabídce jen za 27 500 Kč. 

 Olej na lepence „Prostřední Bečva – Kyvňačky“ Augustina Mervarta velikosti 32 x 50cm je za 35 000 Kč. 

 Mistrovský olej na plátně z 18. století „Císař Josef II.“ velikosti 90 x 70cm je za 45 000 Kč. 

 Velká galerijní litografie „Planeta Země a Měsíc“ velikosti 52 x 68cm Kamila Lhotáka v mimořádně kvalitní 

adjustaci je za 36 000 Kč. 

 Reprezentativní olej na plátně velikosti 96 x 108cm Stanislava Menšíka „Adam a Eva“ je za 19 000 Kč. 

 „Lesní víla a putti,“ výjimečný kvaš Adolfa Liebschera z roku 1880 velikosti 18 x 39cm, je za 27 500 Kč. 

 Marie Laurencin patří k evropské umělecké elitě, její barevná litografie velikosti 31 x 25cm „Opéra - BAL 

des PETITS LITS BLANCS L'INTRAN“ je za pouhých 19 000 Kč. Lavírovaný lept „Dcera Mary“ velikos-

ti 9 x 6cm, práce další evropské špičky Franze von Stucka, je rovněţ za 19 000 Kč. 

 Pastel „Lodičky v zátoce“ Jana Zrzavého je za 19 000 Kč, barevný lept Oty Janečka „Zasněná“ velikosti 

27 x 21 je za 13 000 Kč, olej na lepence Františka Kavána „Jarní nálada u Ţeleznice“ velikosti 40 x 52cm 

je za 25 000 Kč, kombinovaná technika „Abstrakce“ velikosti 58 x 27cm skvělého Vladislava Vašíčka je 

za 16 500 Kč, soubor obrazů Josefa Drhy, Oty Holase, významné grafiky Eduarda Ovčáčka, Karla Demela, 

galerijní akvarel Bedřicha Hawranka, práce Jaroslava Kapce, Vladimíra Kristina a další práce význam-

ných umělců pouze dokreslují nabídku. 
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Kvalitativně stejně dobře je obsazena i neobrazová část: 

 Nejdraţší poloţkou neobrazové části je velký jedenáctikilogramový stříbrný svícen ryzosti 959, výšky 

117cm za 390 000 Kč. 

 Exklusivní šestiosobní souprava na vodku ze stříbra ryzosti 925, zlaceného a bohatě zdobeného emaily o 

hmotnosti 2349,00g btto, tedy téměř 2,5kg, je za 275 000 Kč. 

 Majolikový sloup URBINO, figurálně ručně malovaný, vysoký 99cm je za 68 000 Kč. 

 Luxusní velký oboustranný, na černém laku ručně malovaný, čínský čtyřdílný paraván je za 17 000 Kč. 

 Demiţon na slivovici z období baroka s malbou z roku 1848 je UNIKÁTEM a bude nabízen za 39 000 Kč. 

 Ručně malovaný dţbánek značený Kremnica a podepsaný Ferdišem Dušou je za pouhých 2 500 Kč. 

 Velký „Sedící Buddha,“ keramika zdobená barevnými emaily a zlatem výšky 38cm, je za 25 000 Kč. 

 Malba olejem „Dívčí poloakt“ na velké porcelánové desce značené KPM, kolem roku 1890, se signaturou 

Wagner je za 13 500 Kč. 

 Mistrovská řezba v korku z roku 1824 „Lodě v přístavní pevnosti“ v luxusním širokém zlaceném rámu veli-

kosti 62 x 75cm je za pouhých 19 000 Kč. MIMOŘÁDNÁ RARITA. 

 Model dřevěného trojstěţníku s děly z 19. století, velikost 77 x 79cm, je za 11 000 Kč. 

 Tři kusy přenosných homeopatických lékáren z 19. století jsou nabízeny za 300 Kč, větší za 1 600 Kč, nej-

větší za 2 500 Kč. 

 Kvalitně jsou zastoupena i sochařská díla v porcelánu, talířích - Kutálek, dřevě, bronzu i litině, jmenujme 

alespoň litinovou plastiku „Štvanice psů na divokou husu“ od světově proslulého Jules Pierre Mene, bude 

jen za 19 000 Kč. 

 Kuriozitou je kazeta na doutníky v leštěné kořenici s měřidlem vlhkosti za 2 800 Kč, dále kovový model 

motocyklu BMW se sajdkou vypracovaný jako prototyp za 3 900 Kč. 

 Dřevěná dóza s malovaným víčkem „Pití čaje u stolu,“ značená AZBUKOU ARTĚL je sběratelským uniká-

tem a bude za 9 500 Kč. 

 Stříbrné předměty pocházející přímo od rodiny z Podkarpatské Rusi, jako je ukazovátko na toru z 19. století 

za 6 500 Kč, dva kusy figurálních slánek pro košer stolování z 19. století jsou za 4 500 Kč, osmi plamenný sví-

cen s figurou ruského bohatýra je za 9 000 Kč. 

 Pět kusů výborných orientálních koberců, ruční práce nomádů, je v cenách 4 600 Kč – 7 900 Kč. 

 Řada drobných ozdobných stříbrných předmětů, předmětů ze skla, porcelánu a kovu doplňuje nabídku 

jubilejní 100. aukce v Ostravě.  

 

V NABÍDCE JE ROVNĚŢ NĚKOLIK OBRAZŮ VÝZNAMNÉ MALÍŘKY VALAŠSKA JAROSLAVY 

HÝŢOVÉ A JEJÍ VNUČKY MARTINY TREFILOVÉ - KOPEČKOVÉ, CHCEME TÍM UPOZORNIT NA 

PŘIPRAVOVANOU VÝSTAVU CCA 100 PRACÍ OBOU UMĚLKYŇ V GALERII VEDLE NAŠÍ 

PRODEJNY NA ČESKOBRATRSKÉ 19 V OSTRAVĚ JEŠTĚ V PRVNÍ POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU. 

 

Pokud se nemůţete aukce osobně zúčastnit, stačí zavolat a domluvit draţení na limit nebo draţení telefonicky. 

Telefonické spojení bereme u poloţek s vyvolávací cenou nad 5 000 Kč, limity bez omezení. Sledujte naši 

nabídku na internetu, kde budou všechny předměty zveřejněny na stránkách www.aukcnidum.cz, tištěný kata-

log bude k dispozici v našich prodejnách. 

 

Těšíme se na Vaši přímou nebo zprostředkovanou účast na aukci.  

 
Ing. Petra Young v.r. 

jednatelka společnosti AAA s.r.o. 

Jílová 2, 639 00 Brno 

 
 

http://www.aukcnidum.cz/
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OBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 1-40 

 

1   Kodl Jiří   (1889-1955) 

"Lodě na vodě" .................................................................................................................................................................  16 500 Kč  
mistrovský akvarel, signováno K. 28, práce galerijní hodnoty, kvalitní adjustace, ve výřezu 25 x 39 (49 x 62,5)  
  

Kodl Jiří  malíř - akvarelista, architekt, studium na vysoké škole technické u Kouly, studijní cesty v Německu, Švédsku, 

Polsku, Paříţi, motivy čerpal z rodného Písecka, vystavoval mimo jiné od roku 1926 s SVU Mánes  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

2   Hrubeš    

"Hlavní brána hradu Jesenova" .....................................................................................................................................  900 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1934, vzadu podrobnější popis místa a věnování, kromě umělecké i dokumentační hodnota 

36 x 27 (42,5 x 33,5)  

    

    

    

3   neurčeno    

"Loďky u mola"...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signováno, nepřečteno, datováno 1969, kvalitní profesionální práce, ve výřezu 26 x 44 (46,5 x 64)  
    

    

    

4   Menšík Stanislav   (1912-1970) 

"V ráji - Adam a Eva" ...................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1944, velké reprezentativní plátno významného malíře 

96 x 107,5 (107 x 117)  
  

Menšík Stanislav  malíř, grafik, narozen na Svatém Kopečku u Olomouce, malířství studoval soukromě u profesora 

Alfonse Muchy, od roku 1938 se účastnil členských výstav S.O.V. v Brně, Olomouci, Ostravě, Prostějově  

(Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

5   Majer Antonín   (1882-1963) 

"Bílovické údolí u Brna" ..............................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1932, vzadu název obrazu, reprezentativní galerijní práce významného 

malíře, kreslíře a grafika, 61 x 90 (77 x 107)  

 Obraz pochází přímo z rodiny malíře 
  

Majer Antonín  malíř, grafik, studia u profesorů Broţíka, Schwaigera a Hynaise na AVU v Praze, věnoval se malbě, 

kresbě a ilustraci, velký vliv na jeho práci měl Munch, byl jedním ze zakládajících členů spolku Hollar, s nímţ vystavoval 

u nás i v zahraničí, vydal cyklus pohlednic, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha  

(Toman, Slovník Chagall) 

    
    

    

6   Majer Antonín   (1882-1963) 

"Rozkvetlá jabloň" ..........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, velká reprezentativní galerijní práce významného malíře a grafika, 

mohutný zlacený rám, 86 x 80,5 (103 x 98)  

 Obraz pochází přímo z rodiny malíře 
    

    

    

7   Naske František Xaver   (1884-1959) 

"Malíř Antonín Majer na Malé Skále" .....................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, nesignováno, značeno vzadu na rámu, nedatováno, 66 x 66 (85 x 85)  

 Obraz pochází přímo z rodiny malíře Antonína Majera 
  

Naske František Xaver  malíř, grafik, narozen v Praze, soukromá studia u malířů Slabocha a Reisnera, potom na praţské 

akademii u Roubalíka a Schwaigera, obdrţel stipendium za portrét lidového satirika L. Šmída, díky němuţ absolvoval 

studijní cestu, v Londýně studoval portrét 18. století, vytvořil řadu portrétů uměleckých osobností, výstavy doma 

i v zahraničí (vynikající reference v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    
    

    

8   Křepinský Vladimír    

"Akt - Leţící plavovláska" ...........................................................................................................................................  12 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, vzadu štítek ČFVU, 70 x 98 (73 x 102)  
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9   Meyer Sepp    

"Taţní koně" ............................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, kvalitní profesionální práce, 50 x 61 (53 x 63)  

    

    

    

10   neurčeno    

"Plakát - Nohy Dolores" ..................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská barevná litografie, plakát k filmové produkci spol. Constantin Film, reţisér Geza von Cziffra, hudba Michael Jary, 

nedatováno, polovina dvacátého století, působivá a skvělá práce, 109 x 74 (111 x 75)  
  

MICHAEL JARY (1906-1988), německý hudební skladatel, ve třicátých letech expert na jazz a swing, ve čtyřicátých 

a padesátých letech komponoval hudbu k filmům, v šedesátých komponoval muzikál Nicole 

GEZA von CZIFFERN (1900-1989) scénárista, reţisér 

CLAUS BIEDERSTAEDT (1928-),  GRETHE WEISER (1903-1970), THEO LINDEN (1903-1978) němečtí herci, 

Linden také reţisér a scénárista, Biederstaedt známý dabováním Yves Montana 

    

    

    

11   Beníško K.    

"Leţící ţenský akt" .............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, kvalitní dekorativní práce, 56 x 95 (66 x 105)  

    

    

    

12   Stevens    

"Mrakodrapy mezi prstencem hor a mořskou zátokou" ..................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel zachycující kontrast moderního rozpínajícího se města a archaické lodní dopravy, obrázek typický pro Hong 

Kong, signováno, nedatováno, vzadu štítek Kunstkabinett Bacher, ve výřezu 44 x 60 (65 x 80)  

    

    

    

13   neurčeno    

"Předjarní nálada v krajině" ........................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, příjemná profesionální krajinářská práce 

42 x 58 (52 x 69)  

    

    

    

14   Novák Václav Vojtěch   (1901-1969) 

"Sedlec" ...................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, vzadu název a datace 1960, kvalitní práce významného malíře, 40 x 100 (43 x 103)  
  

Novák Václav Vojtěch  narozen v Semilech, studoval figurální malbu na akademii v Praze u Bukovace, Pirnera 

a Nechleby, dále studia v Paříţi, kde poznal Deraina, Matisse, Dufyho a jiné, v malbě vliv Braqua a Picassa, řada výstav, 

člen Umělecké besedy a Skupiny 58 (Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

    

15   Musil Leopold   (1920-1997) 

"Bárky u mola ve městě Trogir" ...............................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, vzadu autorský štítek a povídání o autorovi, skvělá práce v luxusní 

adjustaci, 50 x 66 (65 x 80)  

 

 Trogir - starobylé chorvatské přístavní město zapsané v roce 1997 na listinu světového kulturního dědictví organizace UNESCO  
  

Musil Leopold  malíř, studia na akademii v Praze u Loukoty, Nechleby, Obrovského, Štursy a Krattnera, dále studia 

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

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

    

    

    

16   Šimková - Elgrová Milena   (1898-1977) 

"Kytice v kulovité váze" ..................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, výborná práce malířky, která studovala u Kalvody, 43 x 54 (55 x 65)  
  

Šimková - Elgrová Milena  malířka v Brně, narozena v Hradci Králové, studia na UMPRUM v Praze, navštěvovala 

krajinářskou školu A. Kalvody, který ovlivnil její tvorbu (Toman, Slovník Chagall) 
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17   Tichánek Josef   (1873-1950) 

"Kohout se slepicemi za humny" .................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1910, zajímavá práce malíře pracujícího technikou starých mistrů  

66 x 80,5 (78 x 92,5)  
  

Tichánek Josef  malíř pokojů, písma a dekorační malby, od mladí projevoval zájem o malování, vyučil se malířem 

pokojů, absolvoval několik doškolovacích kursů pro zdokonalování techniky. V Příboře, kde měl domovské právo, měl 

i vlastní ţivnost, se svými řemeslníky a učedníky pracoval také ve Vídni, Salcburku, Brně, Frýdku, Místku, Ivančicích, 

Turzovce a jinde. Přes letní období většinou maloval kostely, chrámy a divadla, některé fresky se doposud  dochovaly. 

V malířské technice pouţíval nejvíce olejových barev, ale pracoval i s akvarely, obrazy maloval na plátně, lepence nebo 

překliţce. Maloval zátiší a krajiny, vytvořil širokou kolekci obrazů s náboţenskou tématikou.  

 

Vyřezával a maloval dřevěné betlémy, jeden z jeho největších betlémů se nachází ve sbírkách Valašského muzea v přírodě 

v Roţnově pod Radhoštěm. 

 

V roce 2007 byla uspořádána výstava jeho obrazů v Katolickém domě v Kopřivnici (webové stránky Studia kabelové 

televize, spol. s.r.o. - archiv ze 14. října 2007) 

    

    

    

18   Tichánek Josef   (1873-1950) 

"Laškování krojovaných postav" ................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, opět práce malíře pracujícího technikou starých mistrů, 87 x 60,5 (97,5 x 71,5)  

    

    

    

19   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Letní krajina - Makové pole"......................................................................................................................................  6 000 Kč  
pastel, signováno později v dedikaci 1970, ve výřezu 43 x 60 (58 x 74,5)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
  

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

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

Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 

výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 

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

    

    

    

20   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Ţhavý letní den s vesnicí a polními pracemi" .................................................................................................  145 000 Kč  
zcela mimořádný mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, jde o skvělé období ovlivněné Bonnardem, tedy čtyřicátá 

a počátek padesátých let 20. století, jedna z nejlepších prací malíře s vysokou galerijní hodnotou a nejlepší na trhu vůbec , luxusní 

francouzský rám, luxusní celek.  Obraz byl celou dobu pod sklem, je proto mimořádně zachován, 72 x 116 (98 x 142)  

 Pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 

    

    

    

21   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Letní kytice ve váze" ....................................................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno v dedikaci novomanţelům Durčákovým s datem 1952, jde o jedno 

z malířových slavných zátiší s květy, rozjásaná skvostná práce, luxusní rám, 90 x 65 (109 x 83)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 

    

    

    

22   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Krajina o ţních" ................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, kolem roku 1950, další z prací významného malíře, ve výřezu 48 x 64 (67 x 82)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 

    

    

    

23   Kristin Vladimír   (1894-1970) 

"Ostrava" ...............................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1963, 50 x 80 (65 x 94)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
  

Kristin Vladimír  významný malíř našeho regionu, scénograf v divadle, narozen v Ostravě, studoval ve Vídni, člen 

MSVU, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, v literatuře rozsáhlý výčet výstav, zastoupen v Národní Galerii 

Praha, v ostravské GVU a dalších, velké spektrum výstav, cenná jsou zejména jeho panoramata Ostravy a Prahy, spolu 
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s Tkaczykem, Salichovou a Wünschem patří k nejlepším malířům ostravského regionu vůbec  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

    

24   Liebscher Adolf   (1857-1919) 

"Lesní víla a putti" ..........................................................................................................................................................  27 500 Kč  
mistrovský galerijní kvaš, signováno, datováno 1880, výjimečná práce vysoké galerijní i sběratelské hodnoty, luxusní adjustace 

v rámu francouzského typu, ve výřezu 17,5 x 38,5 (47 x 68,5)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
  

Liebscher Adolf  malíř v Praze, ţák uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, v soutěţi o výzdobu Národního divadla v Praze 

obdrţel II. cenu a bylo mu svěřeno vytvoření osmi lunet v divadelní spojovací chodbě, v Tomanovi celá strana výstav, 

velký počet cen, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, významný autor (Toman) 
 

Liebscher je mimo jiné autorem slavné Valašské madony, poprvé vystavované v rámci Národopisné výstavy 

českoslovanské v roce 1895, originál je umístěm v kostele sv. Michala ve Frenštátě pod Radhoštěm, kopii pro kapli 

na Radhošti namaloval Otakar Pavlovský (1872-1953). Obraz byl inspirací i pro malíře Josefa Tichánka - Valašská 

madona v této ostravské aukci, položka 152 

    

    

    

25   Nowak Willi   (1886-1977) 

"Dívka s mísou ovoce" ...................................................................................................................................................  33 000 Kč  
mistrovská galerijní tempera, signováno, nedatováno, mimořádně luxusní rám francouzského typu, ve výřezu 44 x 35 (68,5 x 58,5)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
  

Nowak Willi  malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU 

Mánes, Osmy, jiţ v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na praţské akademii, 

v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho ţáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, 

zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden 

z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

26   Hála A.    

Plachetnice v přístavu" .....................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, 49 x 67,5 (57 x 76)  
    

    

    

27   Kostřánek Bedřich   (1895-1970) 

"Z Vysokých Tater" ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1944, práce malíře a sběratele, který ţil na Slovensku, 50 x 70 (61,5 x 79)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 

    

    

    

28   nesignováno    

"Vysoké Tatry" ....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na sololitu, kolem roku 1940, 50 x 70 (68 x 88)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 

    

    

    

29   Kostřánek Bedřich   (1895-1970) 

"Z Vysokých Tater" ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno, datováno 1959, adjustace v náročném rámu francouzského typu, práce 

malíře a sběratele, který ţil na Slovensku, ve výřezu 51 x 67,5 (69 x 84)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 

    

    

    

30   Jabloňski Mieszko (Mieczyslaw)   (1892-1965) 

"Sedící ţenský akt" ..........................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno, kolem roku 1931, vzadu štítky se jménem autora a názvem díla "Na werandzie" 

120 x 100 (140 x 119)  

 Obraz významného polského autora, který byl již v roce 1931 velmi ceněn 
  

Jabloňski Mieszko (Mieczyslaw)  zastoupen spolu s Vlastimilem Hofmanem a řadou polských umělců na Polském 

moderním umění v Obecním domě v Praze, listopad - prosinec 1927, krátkou publikaci k této akci vydal pod vedením 

Francizska Kleina Spolek výtvarných umělců Mánes 1927, v současnosti uváděn např. v ARTPRICE 
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31   Mašek Karel (?)    

"Chalupy ve stráni - Seč u Chrudimi" .........................................................................................................................  900 Kč  
olej na lepence, signováno, vzadu uveden název, kolem poloviny minulého století, 14,5 x 22,5 (26,5 x 34,5)  

    

    

    

32   Schlesinger Josef   (1919-) 

"Muţ s plnovousem".............................................................................................................................................................  700 Kč  
umělecká reprodukce kresby, signováno, datováno 1975-1976, věnování s podpisem autora z roku 1978, vzadu nápis Loutkovo 

divadlo, v paspartě pod sklem, rámováno textilní páskou, ve výřezu 23 x 16,5 (37 x 31)  
  

Schlesinger Josef  malíř, grafik, narozen v Brně, studoval na AVU v Praze, zabýval se malbou, uţitou kresbou, 

plakátovou a známkovou tvorbou a drobnou grafikou, zastoupen ve sbírkách Středočeské galerie v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

    

33   Melicharová Hermína   (1923-2000) 

"Bez názvu" ..............................................................................................................................................................................  600 Kč  
grafika - linoryt, signováno, kolem roku 1965, zajímavá práce významné umělkyně, skvělé ilustrátorky, zastoupené v řadě galerií, 

v paspartě pod sklem, rámováno  textilní páskou, ve výřezu 15 x 31 (30,5 x 45,5)  
  

Melicharová Hermína  ilustrátorka, grafička, malířka, narozena v Brandýse nad Labem, studovala propagační grafiku 

u profesora Bendy na UMPRUM v Praze a profesora Strnadela na VŠUP tamtéţ, věnovala se malbě, volné, uţité a drobné 

grafice, ilustraci a plakátové tvorbě, byla několikrát oceněna v soutěţi o Nejkrásnější knihu roku (Slovník Chagall) 

    

    

    

34   Kolář Josef   (1913-) 

"Lesní potok" ...........................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský dřevoryt, signováno, datováno 1952, autorský tisk, v paspartě, pod sklem, rámováno  textilní páskou 

ve výřezu 26 x 21 (41 x 33,5)  
  

Kolář Josef  malíř, grafik, narozen v Brně, studoval u profesorů T.F. Šimona a J. Obrovského, byl členem SVU Aleš 

a SČVU, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Slovník Chagall) 

    

    

    

35   Šváb Rudolf   (1909-1989) 

"Ze zimní Prahy" ...................................................................................................................................................................  450 Kč  
litografie, signováno tuţkou a v desce monogramem RŠ, číslováno 7/80, kolem roku 1960, 10,5 x 21 (23 x 32)  
  

Šváb Rudolf  grafik, malíř, ilustrátor, narozen v Kamenici, studoval malbu a kresbu u profesora J. Bendy na UMPRUM  

v Praze, zaměřoval se na časopiseckou i kniţní ilustraci pro děti a na historii, známkovou tvorbu, malbu a kresbu, volnou 

i uţitou grafiku (Slovník Chagall) 

    

    

    

36   Veselý Josef   (1912-2006) 

"Pramice u břehu" ................................................................................................................................................................  450 Kč  
mistrovský lept, signováno, datováno 1952 (1942?), kvalitní práce významného malíře a grafika, který pracoval i v reklamě 

pro firmu Baťa, textilní pasparta, nerámováno, velký reprezentativní list, 34,5 x 42  
  

Veselý Josef  malíř, grafik, narozen v České Bělé u Havlíčkova Brodu, absolvent akademie v Praze u Nejedlého 

a Silovského, byl vedoucím reklamního oddělení firmy Baťa, ve volné tvorbě se věnoval krajinomalbě a grafice, člen 

Sdruţení praţských malířů (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

37   nesignováno    

"Krajina s elektrickým vedením" ...................................................................................................................................  600 Kč  
profesionální olej - tempera na speciálním papíře, kolem roku 1960, volně vloţeno do pasparty, nerámováno, 22,5 x 31  

    

    

    

38   Laurencin Marie   (1885-1956) 

"Opéra - BAL des PETITS LITS BLANCS L'INTRAN" .............................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno v desce, nedatováno, tiskl Henri Chachoin, luxusní adjustace, srovnatelné 

litografie této autorky se pohybují okolo 3 000 eur, 31 x 24,8 (48 x 40)  
  

Laurencin Marie  francouzská malířka, členka okruhu kubistů spjatých s G. Apollinairem, P. Picassem a G. Braquem, 

autorka dívčích a ţenských figurálních kompozic zaloţených na kubistických principech a inspirujících se helénistickými 

vzory (Malá čs. encyklopedie) 
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39   Katona Nándor   (1864-1932) 

"Koně s povozem a slepice ve stodole" ......................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně podloţeném lepenkou, signováno, vzadu ověření ve francouzštině a angličtině, razítka Budapešti 

a razítko Hagyatéka s datací 1932, široký zlacený rám, 19,5 x 27 (32 x 40)  

 Tato skvělá práce pochází z významné sbírky manželů Durčákových z Ostravy 
  

    

    

    

40   Placatka Ladislav   (1923-1986) 

"Melancholický večer" ..................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1975, mimořádně reprezentativní, v této velikosti ojedinělé, práce 

sběratelské i galerijní hodnoty, 100 x 100 (119 x 119)  
  

Placatka Ladislav  pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady 

na AVU v Praze, původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, kniţní ilustraci, PhDr. Eva Ronzová, manţelka, 

je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času"  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web: Informační systém abART) 

    

    

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 41-60 

 

41  Domácí závěsná kropenka ........................................................................................................................................  2 800 Kč  
porcelán figurální ručně malovaný, značeno modrými zkříţenými meči a modrými písmeny AB v modrém oválu, vše pod plevou, 

20. století, luxusní provedení, krásný sběratelský kus, výška 24cm, šířka 16,5cm  

    

    

    

42  Pohár..................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
sklo černé hyalitové, broušené, luxusní provedení, zajímavá funkční i sběratelská práce, výška 24,5cm  

    

    

    

43  Toaletní souprava velká s figurálními antickými výjevy v medailonech ............................................  5 000 Kč  
porcelán, bohatý barevný dekor a zlacení, značeno vtlačovanou značkou CZECH a SLOV, kolem roku 1920, luxusní provedení, 

v nočníku je kratší vlasová prasklina, u dózy na kartáčky je na vnitřní hraně drobný oklep, jinak velmi dobrý stav 

Unikátní soubor, v tak velké sestavě sedmi kusů u nás poprvé:  

umyvadlo, průměr 44cm 

dţbán, výška 31,5cm 

nočník, průměr 24,5cm 

nádoba na houbu, průměr 17cm 

tři dózy na kartáčky, pastu, mýdlo apod., délky 23cm, 14cm a 8cm  

    

    

    

44  Mimořádně zdobná kazeta s víkem - šperkovnice ........................................................................................  4 800 Kč  
velmi náročná ruční řezba v santalovém dřevě - figurální motiv, dále vykládaná kostí, barevnými dřevy a leštěnými drobnými 

kameny, Orient, kolem roku 1880 - 1900, lze pouţít i jako lístkovnici na adresy, chybí zámek, jinak dobrý stav 

výška 12cm, šířka 22cm, hloubka 14,5cm  

    

    

    

45  Pouzdro na zápalky ........................................................................................................................................................  350 Kč  
imitace kosti a rohoviny, spojování mosaznými nýty, přední strana zdobená vtlačovaným rostlinným dekorem, kolem roku 1880, 

v té době byly imitace stejně drahé jako imitované materiály, krásný sběratelský kus, výborný stav, 6 x 4 x 1  
  

    

    

    

46  Kapesní ozdobné kuřácké nůţky .............................................................................................................................  380 Kč  
ve tvaru siluety chlapce a dívky, jde o nůţky (kleště) na doutníky, protahovač dýmky a pěchovač tabáku, nepostradatelná pomůcka 

pro kuřáky, značeno vtlačovanými písmeny D.R.G.M., nerez provedení, kolem roku 1920, výborný stav, délka 9,5cm  

    

    

    

47  Svatební šerpa se dvěma myrtovými věnečky ....................................................................................................  350 Kč  
šerpa je z hedvábí s vyšitými monogramy ţenicha a nevěsty, místem svatby a datem 19.11.1898, výšivka je provedena nití se 

zlaceným (zlatým) drátkem, stav dobrý, původní ochranná etue, muzeální poloţka, do aukce zařazujeme jako kuriozitu,   
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48  Bronzová medaile .........................................................................................................................................................  1 250 Kč  
vydaná ke 40. výročí korunovace Františka Josefa I. Císařem rakouským, autorem medaile je A. Schare (revers) a J. Tauten Hayn 

(avers), vzácný sběratelský kus, velmi dobrý stav, průměr 6,5cm  

    

    

    

49  Plastika "Dvě dívky při tanci" ...............................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, signováno modelérem, kolem roku 1930, tento typ je na trhu velmi vzácný, prsty 

pravé ruky jedné tanečnice jsou částečně poškozeny, jinak velmi dobrý stav, výška 37,5cm, šířka 40cm  

    

    

    

50  Tác servírovací ..............................................................................................................................................................  5 500 Kč  
stříbro, masivní provedení, obdélníkový tvar, značeno platnou prvorepublikovou puncovní značkou, velmi dobrý stav 

ryzost stříbra 800, hmotnost 1,088g, 33 x 41cm 

    

    

    

51  Láhev na pálenku osmiboká ....................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo taţené čiré a kobaltové, uzávěr cínový, 20. století, pověstný umělecký výrobek ze Salcburku, výroba těchto láhví (prysek) se 

po staletí nemění, luxusní provedení, výška 21cm  

    

    

    

52  Váza válcovitá ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo modré, váza je vsazena do stojanu z postříbřeného kovu, horní okraj ve stříbřené montáţi, kolem roku 1935, zajímavý design, 

výška 24cm  

    

    

    

53  Duša Ferdiš   (1888-1958) 

Dţbánek ...................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
keramika glazovaná, bohatě ručně malovaná figurálním motivem letících ptáků nad rozkvetlou krajinou, v horní části nápis 

"Bláznom a pánom všetko slobodno", signováno F.D. - téměř jistě jde o malbu Ferdiše Duši, značeno KREMNICA, 

velmi dobrý stav, sběratelská rarita 

kolem roku 1930, výška 15cm  
 

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

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

54  Dóza - šperkovnice s víkem na čtyřech noţkách ............................................................................................  1 500 Kč  
cín patinovaný na bronz, empírový styl, značeno cínařskou značkou, 19. století, velmi dobrý stav, příjemný sběratelský kus 

výška 10cm, šířka 14cm, hloubka 10cm  

    

    

    

55  Demiţón .........................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
sklo zelené (lesní), období baroka, kolem roku 1730, později ozdoben olejomalbou inspirovanou Rembrandtem, motivem je starý 

muţ (rabín) se šálkem nápoje v rukou, signováno G. Vern 1848, velmi kvalitní práce, jedinečná nabídka 

výška 46cm, průměr cca 28cm, obsah odhadem 15l  

 Mít uskladněnou slivovici v takové nádobě je UNIKÁT 

    

    

    

56  Plastika "Kačer" ..........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, signováno W. Kriegen (modelér), značeno HEUBACH, luxusní provedení, velký sběratelský kus, 

výborný stav, výška 20cm, délka 20cm, hloubka 12cm  

    

    

    

57  Svícen dvouplamenný ....................................................................................................................................................  900 Kč  
keramika malovaná, uprostřed zdobená ţidovskou hvězdou, kolem roku 1935, výška 12cm, šířka 14cm  
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58  Reklamní odkládací miska - popelník ....................................................................................................................  650 Kč  
litina patinovaná tmavě zeleným smaltem ve tvaru promáčknutého mysliveckého klobouku, na okraji nápis EISENWERKE - 

SANDAU A.G., velmi dobrý stav, rarita, průměr 16cm  

    

    

    

59   Gechter Théodore   (1796-1844) 

Plastika "Jezdec sedící bokem na koni"....................................................................................................................  6 500 Kč  
malovaný bronz a litina, signováno, značeno litcem F.C., 19. století, luxusní drobná plastika, práce tohoto autora se pohybují 

od 2 000 do 29 000 eur, výška 17cm, šířka 15cm, hloubka 7,5cm  

    

    

    

60  Plastika "Sedící Buddha" ......................................................................................................................................  25 000 Kč  
keramika ručně malovaná, zdobená barevnými emaily a bohatým zlacením, Čína - Japonsko, kolem poloviny minulého století, 

velmi dobrý stav, v tak mimořádné velikosti na naších aukcích poprvé, UNIKÁT, výška 38cm, šířka 28cm, hloubka 25cm  
  

    

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 61-100 

 

61   Wagner    

"Sedící dívčí poloakt" .....................................................................................................................................................  13 500 Kč  
malba olejem na porcelánové desce, signováno, deska značena vtlačovanou značkou KPM (Berlín), kolem roku 1890 - 1910, 

kvalitní malba, nezvykle velká porcelánová deska, nerámováno, 31 x 25  

    

    

    

62   Hirosada Gosotei   (1800-1867) 

"Ze ţivota v Japonsku" .................................................................................................................................................  12 000 Kč  
dva mistrovské galerijní dřevořezy adjustované ve společné paspartě a rámu, signováno, 19. století, vzadu anglický text o autorovi, 

pro sběratele mimořádná nabídka, ve výřezu 2x 24 x 17,5 (38,5 x 49,5)  

    

    

    

63   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Dřevěný kostel" ....................................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovský černobílý dřevoryt, signováno v desce, kolem roku 1930, volný list, nerámováno, 37 x 32,5  
  

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

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

64   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Ve slévárně" ........................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno v desce, kolem roku 1920, velká reprezentativní grafická práce 

ve výřezu 53 x 43 (73 x 61)  

    

    

    

65   nesignováno    

"Vysoká škola jezdecká" .................................................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovská rytina, signum moţná pod paspartou, patrně přelom 18. a 19. století, ve výřezu 17,5 x 13 (32,5 x 23,5)  

 Pochází z výborné sbírky manželů Durčákových z Ostravy 

    

    

    

66   Böhm Svatoslav   (1934-) 

"Láhve od mého pití" ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, signováno, datováno 1962, ve výřezu 38 x 54 (54,5 x 69)  
  

Böhm Svatoslav  malíř, grafik, studoval na UPŠ v Brně, od počátku inspiračně čerpal z prostředí divadla a jazzu, pracuje 

na úpravách knih, ilustracích, navrhuje plakáty, značky a ostatní uţitou a propagační grafiku (Slovník Chagall)  
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67   neurčeno    

"Segovia - starobylé španělské město" ...................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní kvaš - akvarel, signováno (Guston ?), výjimečně kvalitní práce z přelomu 19. a 20. století, náročná pasparta, 

současný rám, ve výřezu 33,5 x 23,5 (54 x 44,5)  

    

    

    

68   Franz von Stuck   (1863-1928) 

"Dcera Mary" ....................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní ručně kolorovaný lept, signováno, kolem roku 1906, výjimečná práce výjimečného autora, na obrázku je otisk 

patrně od šálku, poškození je na fotografii zřejmé, přesto jde o velmi kvalitní práci, kvalitní adjustace, ve výřezu 9 x 6 (25,5 x 21,5)  
  

Franz von Stuck  německý malíř, grafik a sochař, autor mytologických a symbolistních témat, spoluzakladatel skupiny  

Münchner Sezession (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

    

69   nesignováno    

"Dívka v klobouku" ...........................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská portrétní malba olejem, signum nenalezeno, kolem roku 1925, v pravé části mimo figuru poškozeno, chybí cca 6 cm 

čtverečních (je podloţeno), přes poškození jde o výjimečně kvalitní práci, 47 x 39 (54 x 45)  

 Pochází z výborné sbírky manželů Durčákových z Ostravy 

    

    

    

70   Nowak Willi   (1886-1977) 

"Jezdci na koních v krajině" ......................................................................................................................................  26 000 Kč  
mistrovská galerijní tempera, signováno, nedatováno, luxusní rám, 29 x 37 (49 x 56)  

 Pochází z výborné sbírky manželů Durčákových z Ostravy 
  

Nowak Willi  malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU 

Mánes, Osmy, jiţ v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na praţské akademii, 

v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho ţáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, 

zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden 

z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

71   Krasický Josef    

"Na břehu moře v polární noci"................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno, datováno 1973, velká reprezentativní působivá práce, 76 x 122 (89 x 135)  

    

    

    

72   Thauer Fridrich Karl   (1924-2009) 

"Chalupa v letních Alpách" ...........................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, výborná práce autora uváděného ve světových 

katalozích, 60,5 x 80,5 (70 x 90)  

    

    

    

73   Kraus František J.   (1904-1976) 

"Postava ve snové krajině" .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská tempera - kvaš, signováno, kolem roku 1935, práce galerijní úrovně, ve výřezu 46 x 35 (77,5 x 58,5)  
  

Kraus František J.  malíř, grafik, pedagog, rodák z Olomouce, studium na ČVUT v Praze u Blaţíčka, na praţské 

akademii u F.T. Šimona, soukromě v Paříţi, Bruselu a Mnichově, souborná výstava v Topičově saloně  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

74   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Škoda té země" ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem, pastelem a akvarelem, signováno, kolem roku 1939, znovu se ukazuje, ţe sociální tématika je 

umělecky nejsilnější, 21 x 31,5 (23 x 33,5)  
  

Wünsche Vilém  malíř, ilustrátor, narozen v Šenově ve Slezsku, kde také zemřel, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. 

Švabinského, stipendium v Paříţi, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodţi a řadě měst 

ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní 

umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu  

(Toman, Lexicon of the CVA, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 
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75   Porter (?)    

"Děvčátko s veverkou" .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na upravené lepence, signováno, kolem roku 1910, 29,5 x 21,5 (40,5 x 33,5)  

    

    

    

76   neurčeno    

"Krajina s řekou" ..................................................................................................................................................................  600 Kč  
olej na lepence, signováno, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, kvalitní práce, 25 x 35 (32 x 42)  

    

    

    

77   Dvořáček Jaroslav   (1908-1980) 

"Sklizeň obilí kosou" ............................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská lavírovaná kresba, signováno, datováno 1942, ve výřezu 26,5 x 39 (37 x 48,5)  
  

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

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

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

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

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

    

    

    

78   Velčovský Josef   (1945-) 

"Paříţský hřbitov" .............................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší, signováno PÉRE LACHAISE PARIS 75 VELČOVSKÝ, kvalitní adjustace, místo rámu je textilní 

páska, vzadu dedikace s podpisem autora, ve výřezu 30 x 23 (51 x 42)  
  

Velčovský Josef  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen ve Václavovicích u Frýdku, studoval ateliér monumentální 

malby u profesora K. Součka na AVU v Praze a u S.W. Heytera v Atelieru 13 v Paříţi, byl na stáţi v Bretagni a Provenci, 

zastoupen v Národní Galerii Praha, řada výstav u nás i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

    

79   Tůma Drahomír   (1907-1988) 

"Zátiší s malovaným dţbánkem" .................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej - tempera na kartonu, signováno, datováno 1954, 20,5 x 31 (38 x 47)  
  

Tůma Drahomír  malíř, grafik, narozen v Přerově, studoval u P. Dillingera na ŠUŘ v Brně a u J. Bendy na UMPRUM 

v Praze, pracoval jako novinář a grafik v Ostravě, maloval lehce stylizované figurální a krajinné kompozice, čerpal 

z Ostravska, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě (Slovník Chagall) 

    

    

    

80   Nowak Willi   (1886-1977) 

"Postavy v krajině" .......................................................................................................................................................  195 000 Kč  
mimořádný mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, patří mezi nejlepší práce autora, luxusní francouzský rám, 

luxusní celek, obraz byl celou dobu pod sklem, je proto mimořádně zachován, 62 x 85,5 (84 x 110)  

 Pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
  

Nowak Willi  malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU 

Mánes, Osmy, jiţ v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na praţské akademii, 

v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho ţáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, 

zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden 

z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

81   Dvořáček Jaroslav   (1908-1980) 

"Kvetoucí stráň u obilného pole" ................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno, datováno 1941, kvalitní dobový umělecký rám, 25,5 x 34 (36 x 44)  
  

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

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

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

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

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

"Na břehu moře v tropickém kraji" ...........................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovský olej - tempera na kartonu, signováno, kolem roku 1935, příjemná komorní práce malíře o němţ je málo známo, přesto 

se však dobře prodává a existují jeho sběratelé, 13 x 17 (24 x 32)  
  

Bartek  regionální akademický malíř proslulý obrazy a obrázky z častých cest po Orientu ve třicátých letech 20. století 

    

    

    

83   nesignováno    

"Děti" ...........................................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevný francouzský goblének, kolem roku 1930, velmi dobrý stav, 30 x 20 (32,5 x 22)  

    

    

    

84   Adámek Ferdinand   (1896-1975) 

"Čekání v dešti" ...................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, velmi silný sociální motiv, původní široký rám, drobná poškození 

37 x 23 (51 x 38)  
  

Adámek Ferdinand  malíř, studoval na UPŠ v Praze u Hofbauera, Špillara, Kysely, Wachsmanna, byl členem SVU 

Mánes, MSVU v Ostravě, významný ostravský malíř, pro ostravskou radnici namaloval portréty čtyř bývalých starostů, 

podílel se na výzdobách kostelů v Přerově, Místku a jinde, malíř známý z Mariánských Hor v Ostravě  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

85   Berghauer (Horyna) Bohumil   (1910-) 

"Honosná kytice zahradních květin ve dţbánku" ................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, svou velikostí reprezentativní, původní široký rám, 65 x 85 (84 x 103)  
  

Berghauer (Horyna) Bohumil  malíř, narozen v Rosicích u Brna, autodidakt, maluje krajiny, figurální obrazy  

i podobizny (Toman) 

    

    

    

86   Holas Ota   (1910-1990) 

"Honosná kytice" ................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce, signováno, datováno 1982, velká reprezentativní práce malíře, který byl 

v sedmdesátých a osmdesátých letech jedním z nejdraţších malířů našeho regionu, 100 x 70 (114 x 86)  
  

Holas Ota  malíř, kreslíř, grafik, v roce 1943 byl na základě předloţených prací přijat do Syndikátu českých výtvarných 

umělců v Praze, později studoval na AVU v Praze u profesora Obrovského a K. Mináře, člen Moravskoslezského sdruţení 

výtvarných umělců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

87   Fischer Carl Holger   (1885-1955) 

"Kytice rudých máků ve váze" .....................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, široký rám holandského typu, reprezentativní celek, 69 x 99 (86 x 115)  
  

Fischer Carl Holger  uváděn ve světových katalozích 

    

    

    

88   Drha Josef   (1912-2009) 

"Kytice pivoněk ve váze".................................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno, kolem roku 1970, práce významného malíře ostravského regionu, 70 x 50 (82 x 61)  
  

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

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

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

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

    

    

    

89   Drha Josef   (1912-2009) 

"U cihelny" .............................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1950, výborná práce s průmyslovou tématikou, 47 x 77 (61,5 x 92)  
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90   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Prostřední Bečva - Kyvňačky" ................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1965, práce jednoho z nejlepších moravských krajinářů 

32 x 50 (52 x 70)  
  

Mervart Augustin  významný moravský malíř krajinář, narodil se v Krásně nad Bečvou, studoval sochařství u profesora 

F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, ţil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se 

účastnil všech členských výstav, více neţ 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, 

včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

91   Hinčica Jan   (1905-1982) 

"Abstraktní orientální motiv" .......................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1981, 65 x 90 (69 x 96)  
  

Hinčica Jan  malíř a grafik, narodil se i zemřel v Ostravě, studia u profesora Kysely na UMPRUM v Praze, často 

vystavoval v Ostravě a ve Zlíně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

92   Drha Josef   (1912-2009) 

"Chladiče na NHKG" .......................................................................................................................................................  4 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, vzadu štítek ČSFVU, kvalitní práce s průmyslovou tématikou, 48 x 68 (64 x 80)  
  

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

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

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

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

    

    

    

93   Procházka Lubomír   (1922-) 

"Silnice do hor"....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1981, vzadu autorský štítek s původní cenou 2 000 Kčs z roku 1981 , 50 x 80 (64 x 94)  
  

Procházka Lubomír  malíř, operní pěvec, narozen v Praze, malbu studoval soukromě, základy získal během studia 

gymnázia u malíře K. Materny a S. Vonáska, jeho tvorbu výrazně ovlivnil impresionismus a malíři A. Fišárek, B. Dvorský 

a F. Jiroudek (Slovník Chagall) 

    

    

    

94   Rohan René   (1973-) 

"Surrealistická abstrakce" .............................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1994, záměrně nerámováno, 100 x 69,5  
  

Rohan René  malíř, konceptuální výtvarník, performer, narozen v Ostravě, studoval u proesora E. Ovčáčka v ateliéru 

volné grafiky a u doc. P. Lysáčka a ateliéru intermediální tvorby PedF Ostravské univerzity (Slovník Chagall) 

    

    

    

95   neurčeno    

"Fjord s loděmi" ...............................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno špatně čitelně, datováno 1899 (?), velká kvalitní reprezentativní práce, původní rám 

holandského typu, 56 x 81 (86 x 112)  

    

    

    

96   Dictus    

"Lodě v přístavní pevnosti a trojstěţník" .............................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská řezba v korku, signováno, datováno 1824, text: DAS ORIGINAL GEMÄLDE BEFINDET IN DEM CABINETE 

S. EXCELLENZ DES HERN GRAFEN CARL von RECHBERG KÖNIGT BAIER OBERST CEREMONIEN MEISTER k.k., 

luxusní široký starý zlacený rám, UNIKÁT, RARITA 

44 x 56 (62 x 75)  

    

    

    

97   Seidl J. (?)    

"Na procházce kolem jezera" ........................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský romantický olej na plátně, signováno, 19. století, kvalitní komorní práce, kvalitní zlacený rám, 22 x 32 (33 x 42,5)  
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98   Rumek T.    

"Zlatý baţant" ......................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
sytý akvarel, signováno, datováno 22.2.1932, 48 x 32 (51 x 35)  

    

    

    

99   Boldoghy von (?)    

"Mostar - Most Narenta" ................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu, vzadu i německý název tématu a text v němčině, podle skici z roku 1884, 

podpis autora a datace 1888, 35 x 29 (50 x 44)  

 Pochází z výborné sbírky manželů Durčákových z Ostravy 

 

V době občanské války v bývalé Jugoslávii se vedly boje také o město Mostar. 9. listopadu 1993 byl Stari most s typickým zalome-

ným obloukem - památka UNESCO - zničen. V roce 1999 byl spuštěn projekt na znovuvybudování mostu, jenž dal městu jméno. 

Finančně se podílelo Turecko, Nizozemsko, Itálie, USA a Chorvatsko. Stavba trvala pět let a během ní museli dělníci dodržet 

přesné stavební techniky.   

V červnu 2004 byl most za účasti světových státníků opět otevřen, v roce 2005 byl znovu zapsán na seznam světového dědictví 

UNESCO 

    

    

    

100   Špála Václav   (1885-1946) 

"Zátiší s pěti zelenými hruškami a dvěma jablky" .........................................................................................  690 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1941, skvělá vrcholná práce autora vedená pod číslem 1418 ve dvojité 

závorce, coţ znamená, ţe sám autor ji označil za vynikající, široký rám francouzského typu, 35,5 x 51,5 (52 x 67)  

 Pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
  

Špála Václav  soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 

studia na praţské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, 

od roku1945 Národní umělec, vynikající malíř, jehoţ díla dosahují cen aţ kolem 2 000 000 Kč  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 101-120 

 

101  Talíř závěsný ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán malovaný, nápis "Větrný mlýn ve Skaličce", pod textem signatura Kudělka, Valašsko, kolem roku 1940, průměr 30,5cm  

    

    

    

102  Váza - amfora ..............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
majolika bohatě plasticky zdobená ornamenty, lidskými a zvířecími hlavami, značeno TESTISUCH GESOHUTZT, druhá polovina 

19. století, sbírkový kus, výška 42cm  

    

    

    

103  Plastika "Rybáři" .........................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán neglazovaný - biskvit, značeno ROYAL DUX, ateliérová práce, osmdesátá léta 20. století, výška 26cm  

    

    

    

104   Lankáš Julius   (1909-1991) 

Plastika "Sedící akt" .............................................................................................................................................................  900 Kč  
hlína pálená, signováno Lankáš, ateliérová práce, druhá polovina minulého století, výška 39,5cm  
  

Lankáš Julius  sochař v Praze, narozen ve Vídni, studoval na UMPRUM v Praze u Horejce a Dvořáka  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

105   Schwarz Josef Václav   (1908-1988) 

Plastika "Ţena" .......................................................................................................................................................................  500 Kč  
hlína pálená, signováno J.V. Schwarz, ateliérová práce, druhá polovina minulého století, vzadu na podstavci oklep, výška 31cm  
  

Schwarz Josef Václav  sochař, narozen v Českých Budějovicích, studoval na Státní průmyslové škole sochařské 

a kamenické v Hořicích a na AVU v Praze u profesora B. Kafky, věnoval se figurální sochařské tvorbě, portrétu 

a portrétnímu reliéfu, vytvořil několik pamětních desek významných osobností, vystavoval jiţ na II. zlínském saloně v roce 

1937, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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106   Kokrda Bohumil   (1914-) 

Plastika "Sedící dívčí akt s náhrdelníkem" ................................................................................................................  600 Kč  
hlína pálená, signováno, datováno 67 (1967), ateliérová práce, výška 35,5cm  
  

Kokrda Bohumil  sochař a průmyslový výtvarník, narodil se v Dolní Libochové, okres Ţďár nad Sázavou, studium 

na Státní průmyslové škole sochařské a kamenické v  Hořicích a na Akademii výtvarných umění Praha u Kafky 

a Pokorného (Chagall) 

    

    

    

107   monogramista BJK    

Váza "Děvčica s ovečkami" ...............................................................................................................................................  700 Kč  
hlína pálená, ruční práce, signováno monogramem B.J.K., kolem poloviny minulého století, výška 23cm  

    

    

    

108  Plastika "Dáma se zrcátkem" .................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán, značeno ROYAL DUX, druhá polovina minulého století, výška 14,5cm  

    

    

    

109  Plastika "Dáma s kapesníčkem" ............................................................................................................................  500 Kč  
porcelán, značeno ROYAL DUX, druhá polovina minulého století, výška 23cm  

    

    

    

110   Tři knihy "Kamenouhelné doly Ostravsko - Karvinského revíru" .....................................................  600 Kč  
důlní mapy, lampy, větrání, tabulky a obrázky, 1x české vydání II. a 2x německá verze II. a III., Moravská Ostrava 1929, zachovalé   

    

    

    

111  Stojan na noty .............................................................................................................................................................  6 000 Kč  
dřevo vyřezávané, spodní část trojnoţka, kolem roku 1900, praktické a dekorativní, výška 124cm  

    

    

    

112  Model lodi na stojánku.........................................................................................................................................  11 000 Kč  
dřevěný trojstěţník s děly, po stranách vyřezávané střílny a erby, kvalitní řemeslná práce z první poloviny 19. století, částečně 

poškozené plachty a lanoví, 77 x 79  

    

    

    

113   Tabatěrka .....................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
stříbro zdobené gilošováním a pruhy černé masy na okrajích, prvorepubliková práce, na horní hraně drobné poškození, jinak 

luxusní zachovalost, ryzost stříbra 800, hmotnost 139,20g btto, 8 x 11,5 cm  

    

    

    

114  Pudřenka ..........................................................................................................................................................................  800 Kč  
stříbro v celé ploše bohatě zdobené rytými ornamenty, uvnitř zrcátko, prvorepubliková práce 

ryzost stříbra 835, hmotnost 99,50g btto, 8 x 8,5cm 

    

    

    

115  Flakónek na parfém a obal na rtěnku .................................................................................................................  800 Kč  
stříbro zdobené rytím, prvorepubliková práce 

FLAKON: ryzost stříbra 835, hmotnost 18,00g btto, výška 5,5cm 

RTĚNKA: ryzost stříbra 800, hmotnost 17,80g, výška 5,3cm 

 Cena za oba kusy  
    

    

    

116  Krabička na cigarety s mysliveckou symbolikou ........................................................................................  3 400 Kč  
stříbro, na víku reliéf hlavy jelena s kříţkem mezi paroţím a zkříţené dubové ratolesti, na úchytu víka dvě grandle, uvnitř krabičky 

výdřeva, značeno puncovní značkou, třicátá léta minulého století 

ryzost stříbra 835, hmotnost 301,50g btto, 8,5 x 12 x 3,2cm  
    

    

    

117  Korbel .............................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
majolika, víčko a dolní obruba cín, po obvodu zdobeno malbou ptáčka a rostlin, 19. století, drobná prasklina, dolní obruba částečně 

poškozena, výška 22cm  
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118  Korbel .............................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
majolika s cínovým víčkem, po obvodu zdobeno malbou koně a stromů, 19. století, na spodní hraně oklepy, ve dně prasklina - 

restaurováno, výška 22,5cm  

    

    

    

119  Pečetítko .........................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mosaz zlacená, uprostřed výklopný rytý erb, údajně rodu Dačických z Heslova - neověřeno, značeno, vyrobila hodinářská firma 

Brevet - H. Fromont France, kolem roku 1850, pečetítko slouţilo i pro tzv. suché pečetění, velmi vzácné, 5,5 x 5,5cm  

    

    

    

120   Šperkovnice na kulovitých noţkách ..............................................................................................................  19 000 Kč  
dřevo černě lakované, zdobené intarzií perleťové mozaiky a bohatými ornamenty z mosazi, uvnitř plato s deseti přihrádkami, 

funkční zámek s klíčkem, 19. století, dekorativní staroţitný kus, 30 x 58 x 38,5  

    

    

 

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 121-160 

 

121   Fulierová Květa   (1932-) 

"Ţivot v přírodě" ....................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1985, číslováno 23/60, 39 x 33 (44 x 38)  
  

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

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

    

    

    

122   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Lodičky v zátoce" ..........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
pastel a uhel, signováno monogramem, nedatováno, luxusní současná adjustace, ve výřezu 11 x 17 (51 x 56)  
  

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, Národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je 

o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná 

tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

123   Toman A.    

"Údolí Karlovy Studánky" .............................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1956, vzadu štítek s názvem a znovu datace, v průhledu na konci údolí je vrchol 

PRADĚDU, V TÉ DOBĚ JEŠTĚ SE STOJÍCÍ KAMENNOU ROZHLEDNOU, zřítila se v roce 1959, 53,5 x 75,5 (72,5 x 96)  

    

    

    

124   Souček Karel   (1915-1982) 

"U Častovic" ..........................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská olejová tempera, signováno, datováno 1951, práce významného autora, člena skupiny 42, ve výřezu 25 x 40 (47 x 60)  
  

Souček Karel  výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 

Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii 

v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. 

v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen 

v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

125   Baran Otakar   (1905-1986) 

"Dvorek v horách" ................................................................................................................................................................  900 Kč  
akvarel, signováno, nedatováno, vzadu štítek Fondu výtvarných umění, ve výřezu 30,5 x 50 (45,5x 65,5)  
  

Baran Otakar  malíř, absolvent Akademie krásných umění v Krakově, věnoval se akvarelu a kvaš akvarelu, náměty čerpal 

v Karviné a okolí, z Beskyd a Podbeskydí, maloval také v Polsku, Bulharsku, Rakousku (Toman, Slovník Chagall) 
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126   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Zasněná dívka" ...............................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno, číslováno 86/90, kolem roku 1970, umělecká adjustace, ve výřezu 26,5 x 21 (51 x 41)  
  

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, 

loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blaţíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, 

SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupen v galeriích po celém světě, řada monografií o tomto umělci 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

127   Novák Karel   (1915-) 

"Krajina od Pálavy" ..........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, výborná práce české krajinářské školy, umělecký rám 

32 x 48 (46 x 62)  
  

Novák Karel  malíř, kreslíř, pedagog, scénograf, narozen v Rohatci u Hodonína, studoval na Státní pedagogické akademii 

a pak figurální malířství u Mináře, Obrovského, Stefana, učitel v Moravské Nové Vsi, později na Pedagogickém institutu 

v Gottwaldově a na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty v Ostravě, v Chagallovi dlouhý výčet výstav, ocenění 

a literatury o tomto autorovi (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

128   nesignováno    

"Krajina s rybníkem" .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století, výborná krajinářská práce, široký umělecký rám 

30,5 x 41 (44 x 55)  

    

    

    

129   Kaván František   (1866-1941) 

"Jarní nálada u Ţeleznice" ..........................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kolem roku 1910, kvalitní impresionistická práce našeho předního mařákovce, poškozeno 

dvěma vertikálními prasklinami v lepence, 40,5 x 52 (44,5 x 56,5)  
  

Kaván František  studia na praţské akademii u Julia Mařáka, jeden z nejvýznamnějších představitelů mařákovy školy, 

člen České akademie věd a umění, vysoký počet výstav, zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

    

    

    

130   Mucha Alfons   (1860-1939) 

"Pěvecké sdruţení moravských učitelů" ...............................................................................................................  27 500 Kč  
plakát, litografická reprodukce, signováno v desce, datováno 1911, ve spodní části razítko V. Neubert - Smíchov,  plakát je v rámu 

pod sklem, viditelné části jsou ve výborném stavu, sbírkový i galerijní kus, 106 x 76 (114 x 84,5)  
  

Mucha Alfons  všeobecně známý malíř secesního období, jiţ na gymnáziu v Brně vzbudily velkou pozornost jeho kresby 

(několikastránkový text v Tomanovi) 

    

    

    

131   Šebesta    

"Krajina s vodou"..................................................................................................................................................................  700 Kč  
sytý akvarel, signováno, kolem roku 1970, rámováno pod sklem, 43 x 62 (49 x 67,5)  

 Párová k položce č. 156 

    

    

    

132   Vašíček Vladimír   (1919-2003) 

"Abstrakce bez názvu" ..................................................................................................................................................  16 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, signováno, datováno 1983, skvělá práce vynikajícího malíře se 

stovkou výstav u nás i v Evropě, luxusní umělecká adjustace, práce snese celoevropské srovnání, ve výřezu 58 x 27 (84 x 51)  
  

Vašíček Vladimír  akademický malíř, rodák z Mistřína u Kyjova, studium na AVU v Praze u Nechleby a Ţelibského, člen 

SVU Aleš v Brně, TT KLUB Brno, od roku 2001 SCA, zastoupen v řadě galerií - Galerie výtvarného umění v Ostravě, 

Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum umění Olomouc, Státní galerie Zlín, GVU Hodonín, České 

muzeum výtvarného umění, Praha, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Ústav lidové kultury Stráţnice - zámek, v roce 

2002 obdrţel Čestné občanství města Kyjova, 1996 Cenu Františka Kupky, 1995 Cenu Masarykovy akademie umění, 

v elektronickém lexikonu úctyhodný seznam výstav i přehled publikovaných materiálů - seznam zabírá více neţ 

15 obrazovek, výborný a ceněný malíř druhé poloviny 20. století (Lexicon of the CVA) 
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133   Tichánek Josef   (1873-1950) 

"Růţe" ......................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, zajímavá práce malíře pouţívajícího techniku starých mistrů, 96,5 x 36 (105 x 44,5)  

 Párová k následující položce č. 134 
  

Tichánek Josef  malíř pokojů, písma a dekorační malby, od mladí projevoval zájem o malování, vyučil se malířem 

pokojů, absolvoval několik doškolovacích kursů pro zdokonalování techniky. V Příboře, kde měl domovské právo, měl 

i vlastní ţivnost, se svými řemeslníky a učedníky pracoval také ve Vídni, Salcburku, Brně, Frýdku, Místku, Ivančicích, 

Turzovce a jinde. Přes letní období většinou maloval kostely, chrámy a divadla, některé fresky se doposud  dochovaly. 

V malířské technice pouţíval nejvíce olejových barev, ale pracoval i s akvarely, obrazy maloval na plátně, lepence nebo 

překliţce. Maloval zátiší a krajiny, vytvořil širokou kolekci obrazů s náboţenskou tématikou.  

 

Vyřezával a maloval dřevěné betlémy, jeden z jeho největších betlémů se nachází ve sbírkách Valašského muzea v přírodě 

v Roţnově pod Radhoštěm. 

 

V roce 2007 byla uspořádána výstava jeho obrazů v Katolickém domě v Kopřivnici (webové stránky Studia kabelové 

televize, spol. s.r.o. - archiv ze 14. října 2007) 

    

    

    

134   Tichánek Josef   (1873-1950) 

"Květy máků" .......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, zajímavá práce malíře pouţívajícího techniku starých mistrů, 96,5 x 37 (106 x 47)  

 Párová k předcházející položce č. 133 

    

    

    

135   neurčeno    

"Zátiší s ovocem, šálkem a kyticí" ...............................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, malováno ve stylu starých mistrů, široký rám, 41 x 35,5 (55,5 x 49,5)  

    

    

    

136   nesignováno    

"Horský potok v Tatrách" ..............................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signum nenalezeno, první polovina minulého století, výborná, barevně skvěle zvládnutá práce, 

svou velikostí reprezentativní, rámováno pod sklem, 90 x 72,5 (96,5 x 83,5)  

    

    

    

137   Zajíček Jaroslav   (1894-) 

"Chalupa s doškovou střechou - Podkarpatská Rus" ........................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, velmi vzácně se vyskytující práce jednatele Spolku výtvarných umělců 

Podkarpatské Rusi v Uţhorodě, nerámováno, 38 x 53  
  

Zajíček Jaroslav  malíř, narozen v Dolanech u Pardubic, malířství se učil soukromě, vystavoval se Spolkem výtvarných 

umělců Podkarpatské Rusi (Toman) 

    

    

    

138   Holeček Jaroslav   (1902-1953) 

"Dominanty Prahy z Karlova mostu" .......................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovská galerijní olej tempera, signováno, kolem roku 1935, kvalitou lze Holečka srovnávat se Šetelíkem, mnohdy jej předčí, 

vzadu záruční list, 50 x 70 (62,5 x 82)  
  

Holeček Jaroslav  malíř krajinář, studium na uměleckoprůmyslové škole u prof. Schüssera, působil na Slovensku 

a v Jiţních Čechách, byl členem UB v Bratislavě, potom přesídlil do Příbrami, řada výstav, včetně Zlínských salonů, 

v Bratislavě, Bánské Štiavnici, Bánské Bystrici, v Komárně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

139   Pokluda Miroslav   (1919-) 

"Jihočeská náves - Hracholusky u Netolic" ............................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovská galerijní olejová tempera, signováno, kolem roku 1970, díla tohoto autora jsou na trhu vzácná, 58 x 88 (71,5 x 101)  
  

Pokluda Miroslav  malíř, narozen ve Staříči, studoval na Akademii v Praze u profesorů M. Holého a V. Rady, byl 

malířem krajinářem, čerpal hlavně z jiţních Čech a Lašska, poslední výstava 1980 ve Strakonicích  

(Toman, Slovník Chagall) 
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140   Macoun Gustav   (1892-1934) 

"Dolné Ruţbachy - Před bouří" ................................................................................................................................  90 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, zcela výjimečná velká reprezentativní práce v honosném rámu, 

je naprosto zřejmé, ţe jde o skvělého ţáka a následovatele Antonína Slavíčka, v této kvalitě na trhu zcela mimořádné 

77 x 92 (95 x 111)  

Obraz je pod sklem, je proto výborně zachován. Pochází ze sbírky prvního majitele, který obraz získal přímo od autora.  

Pro tutu jubilejní aukci je obraz výrazně slevněn, v 68. aukci v Brně byla vyvolávací cena 185 000 Kč 
  

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

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

století (Toman) 

    

    

    

141   Holý Miloslav   (1897-1974) 

"Průhled mezi stromy" .....................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, datováno 71, vzadu štítek autora, práce skvělého malíře, profesora na Akademii v Praze 

ve výřezu 28 x 40,5 (54 x 61,5)  
  

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 vytvořili 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, Myslbeku, ve Zlínském salóně, Benátkách, Paříţi, USA, 

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

    

    

    

142   Drha Josef   (1912-2009) 

"Dřevěný kostel v Tiché" .................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, kromě umělecké hodnoty také hodnota dokumentační dřevěných kostelů v našem 

regionu, bohatě zdobený umělecký rám, 30x 40 (39 x 48)  

 Dřevěný kostel v Tiché vyhořel po zásahu bleskem v roce 1964 
  

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

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

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

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

    

    

    

143   Woolh (Wooth ?)    

"Stromy kolem vody" ........................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, ve výřezu 23 x 33 (45 x 55)  

 Pochází z výborné sbírky manželů Durčákových z Ostravy 

    

    

    

144   neznámý umělec    

"Svatý Izidor " .....................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně, konec 20. století, práce indiánů z města Cusco v Peru, práce je současná, ve stylu 17. století, ručně řezaný rám 

25,5 x 21 (38 x 33)  

KUSKEŇSKÝ BAROK vychází z evropského baroka, do svébytné interpretace se  vyvinul při katolizaci indiánů v 16. a 17. 

století. Umělci z Peru stejné motivy po celá století opakují, k obrazům vytvářejí ručně řezané rámy, někdy zlacené, ve zvláštním 

svébytném pojetí.  Díla vytvořená v 16. a 17. století jsou nesmírně vzácná a patří k pokladům světové kultury  

    

    

    

145   neznámý umělec    

"Korunování panny Marie" ...........................................................................................................................................  8 500 Kč  
olej na plátně, přelom 20. a 21. století, práce indiánů z města Cusco v Peru, luxusní ručně řezaný rám, který je dělaný přímo 

k obrazu, nabízená působivá práce je současná, ve stylu 17. století, KUSKEŇSKÝ BAROK 

30,5 x 41 (43 x 53)  

    

    

    

146   Pokorný J.    

"Podzimní krajina s vodou" ...........................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, honosný rám francouzského typu, velmi kvalitní práce i celek 

38 x 50 (56 x 69)  
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147   Rek František   (1883-) 

"U zahradníka - Zahrady Zemského ústavu v Brně" .........................................................................................  3 800 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno vzadu 1947, poškozený rám, 40 x 50 (56,5 x 66,5)  
  

Rek František  malíř, grafik, scénograf, narozen v Lipníku nad Bečvou, absolvoval Akademii v Praze u profesora 

Roubalíka, Bukovace a Fr. Ţeníška, motivy ke svým pracím čerpal především z Olomouce a okolí, , maloval na bojištích 

1. světové války, dále v Paříţi, Splitu atd.do roku 1925 se účastnil všech výstav S.V.U. Mánes, široké spektrum výstav 

a realizací (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

148   Wachtel Wilhelm   (1875-1942) 

"Ţena s náhrdelníkem" ....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej a tempera na lepence, signováno vpravo uprostřed, autor dosahuje ve světových katalozích vysokých cen 

56 x 43,5 (69 x 56,5)  
  

Wachtel Wilhelm polský malíř, ilustrátor, rytec, narodil se ve Lvově, studoval na akademiích v Krakově a Mnichově, ţil 

ve Lvově, v letech 1924 - 1932 podnikl cesty do Vídně, Paříţe a Palestiny, kam v roce 1936 přesídlil, zemřel v USA 

(http://www.farkash-gallery.com/91149/Wilhelm-Wachtel) 

    

    

    

149   nesignováno    

"Dívka s holubicí" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, kolem roku 1940, 50 x 39 (62,5 x 52,5)  

    

    

    

150   Csaba Vilmos Perlott   (1880-1955) 

"Notre Dame v Paříţi".................................................................................................................................................  165 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno Paris 1917, ceněný maďarský malíř dosahující cen přes 100 000 eur, 

rentolováno, 56 x 45 (72,5 x 62)  

 Toto významné dílo pochází z významné sbírky manželů Durčákových z Ostravy 
  

Csaba Vilmos Perlott  v ARTPRICE je uvedeno 152 záznamů o aukčních prodejích děl tohoto autora, z toho 28 kreseb 

a akvarelů, 124 olejomaleb. Mezi uvedenými záznamy se vyskytují vícekrát kompozičně a barevně podobně laděné 

olejomalby s motivy Notre Dame, nábřeţí a mostů na Seině, obrazy jsou většinou i ze stejného období 

    

    

    

151   Řezáč Zdeněk (Rezáč ?)    

"Cesta vesnicí" .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - převáţně pastel, signováno, datováno 1976, mimořádně kvalitní a působivá práce, 

vzadu autorovo věnování přítelkyni, 59,5 x 89,5 (74,5 x 104)  

    

    

    

152   Tichánek Josef   (1873-1950) 

"Valašská madona" ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně lepeném na dřevě, signováno, datováno 1942, práce svérázného malíře malujícího technikou starých mistrů, 

rámováno ve společném rámu, 47 x 65, 47 x 32,5, 47 x 32,5 

 

Jedná se o triptych Cesta do Betléma - Klanění pastýřů - Zvěstování pastýřům podle slavné práce Adolfa Liebschera 

”Valašská madona.” Triptych Adolfa Liebschera byl vystaven v rámci Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. 

Obraz byl zakoupen pro kapli na Radhošti, byl však umístěn v kostele sv. Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm a v kapli 

jej nahradila kopie pořízená malířem a restaurátorem Otakarem Pavlovským (1872-1953) 
  

Tichánek Josef  malíř pokojů, písma a dekorační malby, od mladí projevoval zájem o malování, vyučil se malířem 

pokojů, absolvoval několik doškolovacích kursů pro zdokonalování techniky. V Příboře, kde měl domovské právo, měl 

i vlastní ţivnost, se svými řemeslníky a učedníky pracoval také ve Vídni, Salcburku, Brně, Frýdku, Místku, Ivančicích , 

Turzovce a jinde. Přes letní období většinou maloval kostely, chrámy a divadla, některé fresky se doposud  dochovaly. 

V malířské technice pouţíval nejvíce olejových barev, ale pracoval i s akvarely, obrazy maloval na plátně, lepence nebo 

překliţce. Maloval zátiší a krajiny, vytvořil širokou kolekci obrazů s náboţenskou tématikou.  

 

Vyřezával a maloval dřevěné betlémy, jeden z jeho největších betlémů se nachází ve sbírkách Valašského muzea v přírodě 

v Roţnově pod Radhoštěm. 

 

V roce 2007 byla uspořádána výstava jeho obrazů v Katolickém domě v Kopřivnici  

(webové stránky Studia kabelové televize, spol. s.r.o. - archiv ze 14. října 2007) 
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153   Panocha K.    

"Ţivot ve vysokých horách" ...........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1925, velmi kvalitní práce, široký dobový rám, obraz je však na několika místech poškozen 

a vyţaduje restaurování, v pravém horním rohu nalepeno přímo v obraze evidenční číslo 375, patrně konfiskovaná sbírka 

65,5 x 80 (83,5 x 98,5)  

 Po nenáročné restauraci bude obraz reprezentativní do lovecké místnosti apod. 

    

    

    

154   Dvorský    

"Hradčany a Karlův most" ............................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, upozorňujeme, ţe nejde o práci Bohumíra Dvorského, přesto jde o kvalitní velký obraz, 

který má drobná odloupnutí a vytlačení plátna také rám je na řadě míst poškozen odloupnutím horní vrstvy, 69 x 99,5 (80 x 111)  

    

    

    

155   Tichánek Josef   (1873-1950) 

"Honosné barokní zátiší" ................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na dřevě, signováno, datováno 1941, monumentálně pojaté reprezentativní zátiší malíře pracujícího technikou starých mistrů, 

mimořádně pracné a dekorativní, 75 x 115,5 (91,5 x 131,5)  

    

    

    

156   Šebesta B.    

"Stromy" ....................................................................................................................................................................................  700 Kč  
akvarel, signováno, datováno 64, 41,5 x 60,5 (47 x 66)  

 Párová k položce č. 131 

    

    

    

157   Turjanský Pavel   (1944-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kombinovaná grafická technika, signováno, datováno 1998, výborná práce autora, který ţil dvacet let v Německu, 

rámováno pod sklem, 49 x 35 (50,5 x 35,5)  
  

Turjanský Pavel  malíř, narozen v Písku, studoval na SUPŠ keramické v Karlových Varech, v letech 1968-1992 ţil 

ve Spolkové republice Německo (Slovník Chagall) 

    

    

    

158   Demel Karel   (1942-) 

"Ticho" ....................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská kombinovaná grafická technika, signováno, nedatováno, číslováno 84/130, luxusní adjustace,   
  

Demel Karel  grafik, ilustrátor, kreslíř, narodil se a ţije v Praze, ţák Sklenáře a Anderleho na VŠUP Praha, člen SČUG 

Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, výstavy doma 

i v zahraničí, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, 

Smart Museum of Art, Chicago, USA (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

159   Turjanský Pavel   (1944-) 

"Golem" ......................................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská kombinovaná grafická technika, signováno, datováno 1998, výborná práce autora, který ţil dvacet let v Německu 

volný list, 50 x 35  

    

    

    

160   Ovčáček Eduard   (1933-) 

"Písmena" ...............................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1965, vzácný grafický list jednoho z nejúspěšnějších malířů a grafiků druhé 

poloviny minulého století, ve výřezu 23 x 17 (42 x 32)  
  

Ovčáček Eduard  malíř, grafik, sochař, fotograf, ilustrátor, narozen v Třinci, studoval u profesora P. Matejky na VŠVU 

v Bratislavě a jako host v ateliéru profesora A. Kybala na VŠUP v Praze, působil jako pedagog na FF UP v Olomouci, 

od roku 1991 pedagogicky působí na Katedře výtvarné tvorby PedF Ostravské university, od 2001 profesor, zastoupen 

v mnoha galeriích včetně Národní galerie v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

 

    



KATALOG 100. AUKCE 18. 4. 2010 OSTRAVA 

 

 

 

_ 35 _ 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 161-180 

 

161  Cestovní osobní lékárnička ......................................................................................................................................  300 Kč  
v pouzdře z tvrzeného lisovaného papíru, značeno CD, uvnitř tři lahvičky a řada sáčků různě značených, patrně ještě 19. století 

12 x 9  

    

    

    

162  Homeopatická přenosná lékárna v pevné krabici ......................................................................................  1 600 Kč  
s plátěným povrchem s ozdobnými zlacenými nápisy a dekorem, nápis HOMÖOPATHISCHE CENTRAL APOTHEKE - DR 

WILIMAR SCHWABE LEIPZIG, uvnitř 12 číslovaných lahviček a 1 nečíslovaná, z toho 4 plné, zbývající prázdné 

patrně ještě 19. století, unikát, výška 10cm, šířka 18cm, hloubka 7,5cm  

    

    

    

163  Homeopatická přenosná lékárna v dřevěné etuji .......................................................................................  2 500 Kč  
intarzované dřevem a cínem, uvnitř nápis HOMÖOPATHISCHE Central - Apotheke Dr Wilmar Schwabe Leipzig, 14 větších 

číslovaných lahviček plných a 28 menších lahviček také plných, všechny uzávěry jsou korkové, patrně 19. století 

výška 10cm, délka 18cm, hloubka 12cm 

K lékárničce je přiloţen seznam obsahů všech lahviček  

    

    

    

164   Schwarz Josef Václav   (1908-1988) 

Plastika "Sedící ţenský akt"..............................................................................................................................................  300 Kč  
patinovaná pálená hlína, signováno, kolem roku 1935, kvalitní sochařská práce ţáka Kafky na Akademii v Praze 

výška 31cm, průměr podstavy 24cm  
  

Schwarz Josef Václav  sochař, narozen v Českých Budějovicích, studoval na Sochařsko kamenické škole v Hořicích 

a na AVU v Praze u profesora B. Kafky, věnoval se figurální sochařské tvorbě, portrétu a portrétnímu reliéfu, vytvořil 

několik pamětních desek významných osobností, vystavoval jiţ na II. zlínském saloně v roce 1937, zastoupen v Národní 

galerii (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

165  Plastika "Mozart" ........................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán bílý neglazovaný - biskvit, značeno vtlačovanou značkou SW a číslem 426, oklep na okraji podstavce, výška 16cm  

    

    

    

166  Plastika "Diskobolos" ...........................................................................................................................................  16 000 Kč  
bronz na podstavci ze zeleného mramoru, signum nenalezeno, první třetina minulého století, velmi reprezentativní, na hraně 

mramoru několik drobných oklepů, výška plastiky 35cm, celková výška 47cm  

    

    

    

167  Plastika "Violoncelista" .........................................................................................................................................  9 000 Kč  
bronz, signum nenalezeno, pozdější odlitek, větší reprezentativní práce, výška 55cm  

 Vyvolávací cena je cenou za odlití 

    

    

    

168   Maska rituální ...........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
řezba ve dřevě, Afrika, kmen Mali, minulé století, pěkný sběratelský kus, výška 63cm  

    

    

    

169  Vázička ..............................................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo čiré broušené do deseti vertikálních ploch, horní okraj ve stříbrné montáţí, ve stříbrné ploše je nápis PREIS KIENBERG 

1.PREIS DAMEN FREUDENSTADT 1960, luxusní provedení 

ryzost stříbra 835, hmotnost 192,50g btto, výška 8,5cm 

 Na stříbro je vydán ATEST Puncovního úřadu  

    

    

    

170   Mene Pierre Jules   (1810-1879) 

Plastika "Štvanice dvou psů na divokou husu" ..................................................................................................  19 000 Kč  
litina, pozdější odlitek, značeno litcem, 19. století, mistrovský galerijní kus, autor dosahuje cen v desetitisících eur 

výška 25cm, délka 45cm, hloubka 25cm  
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171  Plastika "Sedící dívčí akt" .....................................................................................................................................  1 900 Kč  
keramika červená, vlasy a rouška barevné glazury, značeno Made in Czechoslovakia, výška 26cm, délka 32,5cm  

    

    

    

172   Ţehlička malá ................................................................................................................................................................  900 Kč  
mosazné tělo, dřevěná rukojeť, kolem roku 1880, číslo 0, tyto ţehličky se pouţívaly na ţehlení krajek, délka 9cm  

    

    

    

173  Miniatura dţbáneček ..................................................................................................................................................  300 Kč  
keramika lidová ručně malovaná, přelom 19. a 20. století, výška 1,5cm  

    

    

    

174   Vykuřovadlo s poklopem ...................................................................................................................................  39 000 Kč  
bronz figurálně zdobený draky, tělo bohatě zdobené barevnými smalty, Čína, patrně první polovina 20. století, luxusní provedení, 

výška 36 cm  

    

    

    

175  Odkládací miska - popelník .....................................................................................................................................  900 Kč  
bronz figurálně zdobený postavou myslivce s fajfkou a puškou, vzor z 19. století, 17,5 x 15  

    

    

    

176  Talíř ozdobný ..............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
umělecká litina bohatě figurálně zdobená, značeno EVOREUS, nádherný sběratelský i muzeální kus, průměr 27cm  
  

    

    

    

177  Váza ve tvaru dţbánu s uchem ...............................................................................................................................  900 Kč  
keramika glazovaná, oranţovo - hnědé zbarvení, značeno CARSTENS W. Germany, kolem roku 1960, katalogový kus, výška 26cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

    

178  Kazeta na doutníky ...................................................................................................................................................  2 800 Kč  
dřevo, povrchová úprava v leštěné kořenici, uvnitř profesionální hlídání vlhkosti, kolem roku 1960, luxusní provedení, výborný 

stav, funkční a navíc sbírkový moderní design, 11 x 27 x 23  

    

    

    

179   Winten Hali    

Plastika "Leţící dívčí akt"...............................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, leštěno, signováno, dále špatně čitelné razítko, druhá polovina minulého století, luxusní práce 

moderního umění, výška 10cm, délka 34cm  

    

    

    

180  Dóza s víčkem "Pití čaje u stolu" .......................................................................................................................  9 500 Kč  
dřevo, kruhový průřez, víčko ručně malované, ruský lak, uvnitř na víčku značeno azbukou ARTĚL - FABRIKA LUKUTINA, 

luxusní katalogová práce, kolem roku 1925, velmi dobrý stav, RARITA, průměr 8,5cm  

 Na našich aukcích poprvé 

    

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 181-220 

 

181   Pařízek Jan   (1941-) 

"Hra na klavír" ....................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno Pařízek 86, výborná práce galerijní úrovně, reprezentativní, 85 x 85 (89 x 89)  
  

Pařízek Jan  známý malíř aktů a hudebních motivů, ilustrátor, studium na SUPŠ Brno u prof. A. Zamazal a O. Zeminy, 

v Lexikonu uvedeny výstavy realizované  ve Výtvarném centru Chagall a v Galeriii Mlejn v Ostravě (Lexicon of the CVA) 
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182   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Stojící dívčí akt" .............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
linoryt černobílý, signováno, číslováno 38/80, paspartováno, luxusní adjustace, z vynikající sbírky, 42 x 30,5 (72,5 x 56)  
  

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, 

loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blaţíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, 

SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě, řada monografií o tomto umělci 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

183   neurčeno    

"Divoká krajina" .................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno vlevo dole špatně čitelně, nedatováno, práce ve stylu barbisonské školy, náročný široký 

stříbřený rám, 27,5 x 35 (44 x 52)  

    

    

    

184   Janulík J.    

"Lavičky - krajina snů" ................................................................................................................................................  14 500 Kč  
olej na plátně lepeném na dřevěné desce, signováno, datováno 17.4.2004, podle majitele byl tento obraz malován ve vězení, 

působivé a sběratelsky velmi zajímavé, 40 x 50 (50,5 x 60,5)  

    

    

    

185   neurčeno    

"BRETAŇKA - dívka v šátku se zlatou náušnicí" ............................................................................................  24 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1893, mimořádná figurální práce v luxusním širokém hnědém rámu z masivu, práce 

galerijní úrovně, 52 x 42 (71 x 61)  

    

    

    

186   Burdiak J.M.    

"Rodina průmyslníka z Ostravy" .............................................................................................................................  49 000 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu na štítku datace189?, určeno místo M. Ostrau - Moravská Ostrava a opět jméno autora, 

MONUMENTÁTNÍ a reprezentativní práce, 100 x 120 (124 x 143)  

    

    

    

187   Kotrba Emil   (1912-1983) 

"Jezdec Pavol Gregor na koni Ibrahim" ...............................................................................................................  38 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1952, vzadu názvy a popisy včetně evidenčního čísla, velký reprezentativní 

obraz skvělého malíře známého pracemi z dostihového sportu, kterými světově proslul, jeho oleje jsou nesmírně vzácné 

100 x 124 (125 x 142)  
  

Kotrba Emil  malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u Dillingera a na praţské akademii v grafické speciálce 

u profesora T.F. Šimona, známý v Evropě jako vynikající malíř, grafik a kreslíř koní a námětů z dostihového prostředí 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

188   Göttlich Miroslav   (1954-) 

"The Touches - Doteky" ................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej a vosk na plátně lepeném na desce, signováno, datováno 2009, skvělá práce patřící mezi skvosty českého 

moderního umění z počátku 21. století, jsme přesvědčeni, ţe práce tohoto malíře půjdou cenově výrazně nahoru, umělecká adjustace, 

honosné a působivé, 44 x 60 (50,5 x 66,5)  
 

Göttlich Miroslav  studoval na AVU v Praze sochařství a malbu, zabývá se portrétní plastikou a realizacemi 

do architektury, člen SVUT Jihovýchodní Moravy, v prosinci roku 2004 proběhla rozsáhlá výstava olejomaleb 

a trojrozměrných koláţí - asambláţí ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez umělcovou 

tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti (Slovník Chagall, iHned.cz) 
    

    

    

189   Ziembinski Leon   (1918-) 

"Zrození" ................................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1998, vzadu autorův štítek, malíř ze skupiny Chagall - viz přiloţený materiál 

42,5 x 101 (52,5 x 111)  
  

Ziembinski Leon  malíř, kreslíř, rodák z Dolní Lutyně, studoval soukromě u O. Kittricha a v Masarykově lize v Domě 

umění Ostrava u Obšila, Wünscheho a Sládka, v letech 2000 - 2006 zastoupen na výstavách kolektivních i individuálních 

v Brušperku, Karviné a Ostravě (Lexicon of the CVA) 
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190   nesignováno    

"Císař Josef II" .................................................................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, 18. století, obraz prošel náročným pečlivým restaurováním, provedena 

rentoláţ, přiloţena velmi podrobná restaurátorská zpráva, reprezentativní, 89 x 70 (102 x 84)  

    

    

    

191   Vácha Vladimír   (1902-) 

"Černé moře - Bulharsko" ..............................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1973, výborná práce absolventa proslulé Ukrajinské akademie v Praze a ţáka 

B. Janka, reprezentativní práce, 58 x 99 (72 x 112)  
  

Vácha Vladimír  malíř, fotograf, narozen ve Vítkovicích, studoval u profesora I. Kulce na Ukrajinské akademii v Praze, 

dále soukromě u B. Jaroňka v Roţnově pod Radhoštěm (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

192   Lidral Jan   (1937-) 

"Dvojice u sklenky vína" .................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2002, pro naši stou jubilejní aukci nám autor nabídl do prodeje soubor výborných 

obrazů za velmi vstřícné ceny, jde většinou o reprezentativní figurální oleje, toto je první z nich, 100 x 75 (104 x 79,5)  

 

 Práce tohoto autora jsme vystavovali v Mánesu a byly velmi rychle rozprodány 
  

Lidral Jan  malíř, grafik, keramik, narozen v Třeboni, studoval na SPŠ keramické v Bechyni, věnuje se grafice, typografii, 

plakátové tvorbě, ilustraci, volné malbě a realizacím v keramice, zabývá se také scénografií a kostýmní tvorbou, 

spolupracoval s Divadlem Maringotka v Praze, Laternou magikou a Čs. Souborem písní a tanců, člen Asociace uţité 

grafiky (Slovník Chagall) 

    

    

    

193   Lidral Jan   (1937-) 

"Na řece" ................................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2005, nerámováno, pro naši stou jubilejní aukci nám autor nabídl do prodeje soubor 

výborných obrazů za velmi vstřícné ceny, jde většinou o reprezentativní figurální oleje, 75 x 85  

    

    

    

194   Lidral Jan   (1937-) 

"Klaun" ...................................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno 2002, nerámováno, pro naši stou jubilejní aukci nám autor nabídl do prodeje 

soubor výborných obrazů za velmi vstřícné ceny, jde většinou o reprezentativní figurální oleje, 93,5 x 63  

    

    

    

195   Lidral Jan   (1937-) 

"U kartářky" .........................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno 2001, nerámováno, pro naši stou jubilejní aukci nám autor nabídl do prodeje 

výborný soubor obrazů za velmi vstřícné ceny, jde většinou o reprezentativní figurální oleje, 94 x 80,5  

    

    

    

196   Holas Ota   (1910-1990) 

"Na mořském břehu" ........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, kolem roku 1975, velká reprezentativní práce malíře, jenţ byl svého času nejdraţším 

(prakticky nedostupným) umělcem ostravského regionu, 58 x 114 (72 x 126)  
  

Holas Ota  malíř, kreslíř, grafik, v roce 1943 byl na základě předloţených prací přijat do Syndikátu českých výtvarných 

umělců v Praze, později studoval na AVU v Praze u profesora Obrovského a K. Mináře, člen Moravskoslezského sdruţení 

výtvarných umělců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

197   Holas Ota   (1910-1990) 

"Kytice kopretin" ................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1975, další z prací svého času nejdraţšího malíře ostravského regionu 

83,5 x 65 (98 x 78,5)  
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198   Molnár Karol   (1903-1981) 

"Plavení koně" ......................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, výborná práce slovenkého malíře, 33 x 42 (46 x 55,5)  
  

Molnár Karol  malíř, studia na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze u profesora Kulce a na praţské akademii 

u Obrovského, později stipendista v Paříţi u Františka KUPKY, vystavoval se spolky TVORBA a ALEŠ, později s SČVU, 

slovenský malíř, za války v letech 1939-1945 vstoupil do čs. vojenské jednotky ve Francii a v Anglii, (Slovník Chagall) 

    

    

    

199   Melcher (?)    

"Jarní tání" .........................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1953, skvělá práce středoevropské krajinářské školy 

50,5 x 70,5 (65 x 85)  

    

    

    

200   Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"Planeta Země a Měsíc" ................................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovská galerijní litografie, signováno, datováno 1965, číslováno 38/50, skvělý grafický list získaný přímo z rodiny autora, 

výborný stav, mimořádně luxusní adjustace, vysoce reprezentativní, na trhu zcela ojedinělé, ve výřezu 52 x 68 (95 x 110)  
  

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

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

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

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

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

    

    

    

201   Reiter G.    

"Vesnická náves s povozem v předjaří" ...................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1924, výborná krajinářská práce, 54 x 69,5 (65 x 80,5)  

    

    

    

202   neurčeno    

"Krajina s kvetoucím polem rudých máků" ...........................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno špatně čitelně, datováno 1924, velmi kvalitní krajinářská práce, 52 x 70 (64 x 82)  

    

    

    

203   Procházka    

"Chalupa s potokem" ........................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně, signováno špatně čitelně vlevo dole, kolem roku 1930, 46,5 x 56,5 (57,5 x 68)  

    

    

    

204   Jiroudek František   (1914-1991) 

"Krajina pod horami v létě" ..........................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, autorský tisk, 18,5 x 52,5 (35 x 68,5)  
  

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

205   Dvořák (patrně Miloslav)    

"Z Paříţe" ...............................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský sytý akvarel, signováno písmenem D, datováno 1934, bravurní práce, 30 x 43 (32 x 45)  

    

    

    

206   Luňáček Josef   (1899-) 

"Krajina o ţních" ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský akvarel - tempera, signováno, datováno 1934, kvalitní práce české krajinářské školy, ve výřezu 25 x 36 (43,5 x 53,5)  
  

Luňáček Josef  malíř, narozen v Protivanově u Boskkovic, absolvent Akademie v Praze u Bukovace, Nechleby a Pirnera, 
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výrazný impresionista, maloval zátiší, portréty, zachycoval krajiny Pobeskydí a moravsko-slovenského pomezí, zabýval se 

sochařskou tvorbou a medailérstvím, působil v Metylovicích u Místku (Slovník Chagall) 

    

    

    

207   Luňáček Josef   1899-) 

"Krajina pod Beskydami - Z Metylovic (?)" .............................................................................................................  900 Kč  
mistrovský akvarel - tempera, signováno, datováno 1934, další kvalitní práce ţáka Bukovace, Nechleby a Pirnera 

ve výřezu 25 x 36 (44 x 53)  

    

    

    

208   Hýţová Jaroslava   (1915-1992) 

"Vánoční večer na Valašsku" .....................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera, signováno, datováno 67, 43 x 61 (48 x 66)  

 

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

a Lieslera, členka SČSVU, ţila 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) 

    

    

    

209   Trefilová - Kopečková Martina    

"Portrét ţeny" ......................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1995, 35,5 x 28,5 (45 x 38)  

Tímto obrazem chceme upozornit na prodejní výstavu cca 100 prací významné malířky Valašska Jaroslavy Hýžové a její vnučky 

Martiny Trefilové. Výstava se uskuteční v galerii vedle naší prodejny na Českobratrské ještě v prvním pololetí tohoto roku  

    

    

    

210   nesignováno    

"Kubizující zátiší s ovocem a dýmkou" ....................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na překliţce, nedatováno, obraz je poškozen, na několika místech se odlupuje malba, 40 x 50 (54,5 x 64,5)  

    

    

    

211   Surés    

"Vila na břehu jezera" .....................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1930, 37 x 47 (48 x 58,5)  

    

    

    

212   Dvořák D.    

"Děvčátko s květinou" ......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovské galerijní barevné pastelky, signováno, datováno 1962, výborná kreslířská práce dnes málo pouţívanou technikou, 

kvalitní adjustace, ve výřezu 42 x 29 (59 x 49)  

    

    

    

213   Pavelka J.    

"Kachny v trávě u vody" .................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1928, drobně poškozený rám, 35 x 51 (49,5 x 65)  

    

    

    

214   nesignováno    

"Dívka s ovocem a psem" ................................................................................................................................................  5 500 Kč  
kombinovaná technika - olej, tempera, vaječná tempera, zlacení na dřevě, nedatováno, vzadu na desce nečitelné razítko, na rámu 

nápis tuţkou "Holka z Iaorming", dále poznámka Neznámý italský motiv, 42 x 29 (54 x 40)  

    

    

    

215   Čech František Ringo   (1943-) 

"Vesmír" .................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
umělecký tisk, autorizováno a signováno v desce i perem, datováno 2009, slavná práce svérázného umělce, moderní adjustace 

32,5 x 42 (36 x 46)  
  

Čech František Ringo  malíř, grafik, hudebník, politik, autodidakt, studium na Státní konzervatoři v Praze  

(Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 
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216   Blluchock    

"Předjaří na Jizeře" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1943, 41 x 50 (55 x 65)  

    

    

    

217   Salač    

"Leţící ţenský akt" ................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský uhel, signováno, nedatováno, kolem roku 1935, práce autora knih o malbě a kresbě 

46,5 x 66,5 (49 x 69)  
  

Salač  autor není uveden ve slovnících, čas od času se objeví jeho velmi kvalitní obrazy galerijní hodnoty, pro sběratele 

pohlednic je toto jméno známé z často se vyskytujících pohlednic s ţertovnými náměty, jsou od něj známy knihy týkající 

se výuky - kurzů kresby a malby 
    

    

    

218   Výrovský J.    

"Na cestě v zasněţené podhorské krajině" ..............................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1940, 47 x 63,5 (53 x 70)  
    

    

    

219   monogramista L.B.K.    

"Sedící ţenský akt" .............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno monogramem, datováno PARIS 1996, vzadu štítek ELIONOR LEWENTHALL ART 

COLLECTORS PLACE, velmi zajímavá ukázka moderního umění, 60 x 47 (74,5 x 61,5)  

    

    

    

220   Hýţová Jaroslava   (1915-1992) 

"Ţeny v krajině Valašska" ...........................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovská tempera, signováno, datováno 1990, 40 x 43 (53 x 57)  

Tímto obrazem chceme upozornit na prodejní výstavu cca 100 prací významné malířky Valašska Jaroslavy Hýžové a její vnučky 

Martiny Trefilové. Výstava se uskuteční v galerii vedle naší prodejny na Českobratrské ještě v prvním pololetí tohoto roku  
  

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

a Lieslera, členka SČSVU, ţila 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) 

    

    

 

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 221-240 

 

221  Hůl - špacírka ..............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
dřevo s dlouhou rukojetí ze slonové kosti, kolem roku 1900, sběratelská i funkční poloţka 

celková délka 84cm, délka rukojeti 16,5cm  

    

    

    

222   Model "Motocykl BMW se sajdkou" .............................................................................................................  3 900 Kč  
kov a plech, profesionální práce, údajně jde o model prototypu vypracovaného v konstrukční dílně, v této podobě nebyl realizován, 

profesionální práce souhlasí, prototyp nemůţeme potvrdit, základní barva šedá, před rokem 1950 

výška 15,5cm, délka 31cm, šířka 23cm  

    

    

    

223   Zrcadlo nástěnné ......................................................................................................................................................  2 000 Kč  
trojdílné rozkládací, zadní vnější strana je ozdobená špatně viditelnou malbou "Cesta s chalupou," zdobný rám, na rámu patrné 

stopy času, zrcadlo je opatřeno funkčním hracím strojkem, konec 19. století, 80 x 35  

    

    

    

224  Příbor šestiosobní v luxusní dřevěné kazetě ..................................................................................................  8 000 Kč  
stříbro, značeno puncovní značkou DIANA, celková hmotnost 1066,33g btto, přelom 19. a 20. století, chybí klíček ke kazetě 

V SESTAVĚ: šest polévkových lţíc, šest vidliček a šest noţů  

lţíce, ryzost stříbra 750, hmotnost 347,39g 

vidličky, ryzost stříbra 800, hmotnost 314,89g 

noţe, ryzost stříbra 800, hmotnost 403,96g btto 
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225   Souprava osmi polévkových lţíc v kazetě ......................................................................................................  2 900 Kč  
stříbro, kaţdá lţíce je zdobená ozdobným monogramem MK a značená puncovní značkou 12 Loethis (lotů) a H. Boer, Německo, 

19. století, ryzost stříbra 750, celková hmotnost 292,10g 

 K soupravě je ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU České republiky na stříbro  
    

    

    

226   Makovský Vincenc   (1900-1966) 

Plastika "K.H. Borovský" ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
hlína pálená, signováno, nedatováno, velmi dobrý stav, výška 42cm  
  

Makovský Vincenc  sochař, malíř, pedagog, narozen v Novém Městě na Moravě, studoval malířství u J. Obrovského 

a K. Krattnera a sochařství u profesorů J. Štursy a B. Kafky na AVU v Praze, dále studoval v ateliérech A. Bourdella 

a F. Kupky v Paříţi, vyučoval na Škole umění ve Zlíně, později na Vysoké škole technické v Brně a na AVU v Praze  

(Slovník Chagall) 
    

    

    

227  Plastika "Poutník" ....................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská galerijní řezba ve dřevě, signováno M. Ludwig, kolem roku 1890-1900, postava jako by vystoupila z obrazu starých 

holandských mistrů, výška 43cm  
    

    

    

228   Korbel "Golfista - Pivař" .....................................................................................................................................  4 900 Kč  
řezba ve dřevě, kolem roku 1935, uvnitř ošetřeno smolou tak, aby se z něho dalo nezávadně pít, kvalitní umělecká kuriozita,  

velmi dobrý stav, výška 22cm, šířka 24cm  
    

    

    

229   Přátelská souprava na kávu na tácku ................................................................................................................  900 Kč  
porcelán zlacený a zdobený figurálním motivem dvou dívek v antickém stylu - potisk, značeno VICTORIA Czechoslovakia 

kolem roku 1935, velmi dobrý stav, v sestavě: tác, konvička s víčkem a dva šálky, tác 15,5 x 12,5  
    

    

    

230  Exkluzivní šestiosobní souprava na vodku ...............................................................................................  275 000 Kč  
stříbro bohatě zdobené ruční malbou barevnými emaily, volné plochy zlacené, úchopy na soudku z kosti, mistrovská zlatnická 

práce, značeno ruskými značkami a datací 1873, jde o pozdější práci z konce 20. století, mimořádně luxusní, navíc funkční  

V SESTAVĚ: podnos, nádoba ve tvaru soudkovitého samovaru na čaj a šest odlivek 

ryzost stříbra 925, celková hmotnost 2348,60g, výška nádoby 20cm, délka podnosu 38cm 

Přiloţen  ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU České republiky  
    

    

    

231  Ukazovátko na TORU .............................................................................................................................................  6 500 Kč  
stříbro bohatě zdobené postavami lvů, dalšími symboly a jedním polodrahokamem, značeno puncovní značkou 84 zolotniků 

19. století, výborný stav, ryzost stříbra 875, celková hmotnost 68,10g, celková délka 33,5cm 

Přiloţeno OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU České republiky  

Získáno z původní rodiny z Podkarpadské Rusi 
    

    

    

232  Dvě slánky pro košer stolování ............................................................................................................................  4 500 Kč  
stříbro bohatě figurálně zdobené postavami Ţidů, jedna třemi, druhá dvěma, dále pak na kaţdé 4 tyrkysy a 1 korál, mistrovská 

práce, značeno puncovní značkou 84 zolotniků a mistrovskou značkou KP v azbuce, další značení, datace 1894 - 19. století 

 ryzost stříbra 800, celková hmotnost 115,50g, výška 8,5cm.  

K dispozici ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU 

Získáno z původní rodiny z Podkarpadské Rusi  

Cena za oba kusy 
    

    

    

233  Svícen ke stolování osmiplamenný .....................................................................................................................  9 000 Kč  
stříbro nahoře zdobené postavou ruského bohatýra - lučištníka, značeno LW 13, 19. století, luxusní zlatnická práce, ryzost stříbra 

800, celková hmotnost 103,70g, výška 22cm 

K dispozici ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU  

Získáno z původní rodiny z Podkarpadské Rusi 
    

    

    

234   Kutálek Jan   (1917-1987) 

Talíř nástěnný "Léda s labutí" .....................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská galerijní glazovaná keramika, dvakrát signováno, nedatováno, druhá polovina minulého století, ojedinělý sběratelský 

i galerijní kus, průměr 32cm  
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Kutálek Jan  slavný keramik, studoval soukromě malířství u R. Vejrycha a sochařství na AVU Praha u profesora 

K. Pokorného, zastoupen ve sbírkách UPM Praha, GHMP, GVU v Chebu a jinde, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

    

235   Tácek ..............................................................................................................................................................................  1 100 Kč  
stříbro tepané, zdobené bohatými rostlinnými ornamenty, na zadní straně nápis FROM TULSIDÁS KHIMJI 1943 

značeno platnou puncovní značkou, 12 x 17  

    

    

    

236  Toaletní dámská secesní souprava ........................................................................................................................  900 Kč  
imitace ţelvoviny a perleti, bohatě zdobeno secesním dekorem, v sestavě: ruční zrcadlo, dóza s víkem na šperky,  kartáč na vlasy, 

skleněná dóza na pudr, háček na utahování šněrovaček a dva nástroje na úpravu nehtů, vše včetně víka na skleněnou dózu ,  

kolem roku 1900, průměrný stav, rarita  

 Tyto imitace byly svého času draţší neţ původní materiály 

    

    

    

237  Souprava likérová přátelská .................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené broušením a rubínovou lazurou, jemná linková řezba, Čechy, Nový Bor, Karel Palda, okolo 1935, 

ARTDEKO, luxusní provedení, v sestavě: karafa se zátkou a dvě odlivky 

výška karafy 20,5cm  

    

    

    

238  Korbel s cínovým víčkem .......................................................................................................................................  1 200 Kč  
kamenina modro-šedá, bohatě plasticky figurálně zdobená, vrchol víčka zdobený broušeným zeleným sklem, německý nápis 

kolem roku 1900, výborný stav, výška 20,5cm  

    

    

    

239   Lopatka a smetáček ....................................................................................................................................................  500 Kč  
kovový niklovaný plech zdobený rostlinným dekorem, počátek minulého století, souprava se pouţívala na smetání drobků 

při stolování, velmi dobrý stav,   

    

    

    

240   Talíř ................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán ručně malovaný zlatem a fialovou barvou, květinový dekor, značeno MÍŠEŇ - Marcolini, kolem roku 1780-1812,  

sbírkový a muzeální kus, dva drobné oklepy na okraji, jinak stav dobrý, průměr 24cm  

 

    

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 241-260 

 

241   Ovčáček Eduard   (1933-) 

"Stěna - Písmena" ...............................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná grafická technika, signováno, datováno 1982, náročná umělecká práce významného umělce, 

patrně jde o monotyp, 41 x 29,5 (50 x 35,5)  
  

Ovčáček Eduard  malíř, grafik, sochař, fotograf, ilustrátor, narozen v Třinci, studoval u profesora P. Matejky na VŠVU 

v Bratislavě a jako host v ateliéru profesora A. Kybala na VŠUP v Praze, působil jako pedagog na FF UP v Olomouci, 

od roku 1991 pedagogicky působí na Katedře výtvarné tvorby PedF Ostravské university, od 2001 profesor, zastoupen 

v mnoha galeriích včetně Národní galerie v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

    

242   Kapec Jaroslav   (1924-1998) 

"Černá diagonála" ..............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná grafická technika, signováno, datováno 1996,  název v obraze, výborná práce významného 

umělce regionu, kvalitní adjustace, ve výřezu 58,5 x 40 (76,5 x 56,5)  
  

Kapec Jaroslav  malíř, grafik, autor objektů, narozen v Ostravě, studia na AVU v Praze u Rady a Holého, čestný rok 

u profesora K. Součka, člen mezinárodního uměleckého spolku Kontrast, vyučoval malbu na výtvarném oboru Lidové 

školy umění v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU a Výtvarného centra Chagall v Ostravě, řada výstav, významný malíř, 

který výrazně přispěl k moderním směrům v českém malířství druhé poloviny minulého století (Slovník Chagall) 

    

    

    



KATALOG 100. AUKCE 18. 4. 2010 OSTRAVA 

 

 

 

_ 44 _ 

 

243   Rada Vlastimil   (1895-1962) 

"Děvčátko s medvídkem" ................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, 36 x 24,5 (46 x 35,5)  
  

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na praţské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 

ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 

v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 

dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

    

244   neurčeno    

"Postava stylizovaného vojáka" ...................................................................................................................................  1 500 Kč  
tepaný plech, vzadu uveden autor, písmo nepřečteno, datováno 1965-1975, zajímavá práce z Gruzie, 45 x 32,5  
    

    

    

245   Fořtová - Šámalová Pavla   (1886-1974) 

"Kytice ve dţbáně" ................................................................................................................................................................  900 Kč  
akvarel, signováno, kolem poloviny minulého století, 42,5 x 30,5 (47,5 x 36)  
  

Fořtová - Šámalová Pavla  malířka, grafička, ilustrátorka, historička umění, narozena v Praze, výtvarně se vzdělávala 

u Heleny Emingerové, Emy Krostové a Václava Jansy, řada studijních cest - Egypt, Řecko, Paříţ, Mnichov aj., vystavovala 

s Kruhem výtvarných umělkyň v Praze, zúčastnila se Zlínských salonů (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

246   Fořtová - Šámalová Pavla   (1886-1974) 

"Les u rybníka" ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
pastel, signováno, kolem poloviny minulého století, 30 x 42,5 (35 x 47,5)  

    

    

    

247   Ţák Oldřich   (1900-) 

"Tanečnice s hadem" .........................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovská podmalba pod sklem, signováno monogramem, datováno 1928, výborná práce všestranného umělce, řada světových 

ocenění, 32,5 x 15 (38 x 20)  
  

Ţák Oldřich  umělecký cizelér, umělecký průmyslový výtvarník, profesor sklářské školy v Ţelezném Brodě, ţák Em. 

Nováka a Horejce na um. prům. škole v Praze, podnikl stipendijní cesty do Švédska, Německa a Itálie, dále studijní pobyt 

v USA, řada výstav doma i v zahraničí (Toman) 

    

    

    

248   nesignováno    

"Láska na houpačce" ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
černobílý francouzský goblének, první třetina minulého století, v paspartě, rámováno, pod sklem, goblének je ve výborném stavu, 

pasparta má skvrny po vlhkosti, ve výřezu 35,5 x 19 (49 x 32)  

    

    

    

249   monogramista NF    

"Milenci v bouři" ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
černobílý francouzský goblének, signováno monogramem, první třetina minulého století, v paspartě, rámováno, pod sklem, výborný 

stav, 40 x 20 (49 x 32)  

    

    

    

250   Hawranek Bedřich (Fridrich)   (1821-1899) 

"Setkání u kašny" ............................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, kolem roku 1870, vzadu potvrzení originálu od soudního znalce Maximiliána DUCHKA 

z roku 1943, ve výřezu 23,5 x 32 (39,5 x 47)  
  

Hawranek Bedřich (Fridrich)  ţák praţské akademie u Antonína Mánesa, výstavy po celé Evropě, zastoupen v řadě 

galerií, včetně Národní galerie, v Anenském klášteře v Praze byla otevřena samostatná galerie Bedřicha Hawranka  

(v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

    

251   Podešva František   (1893-1979) 

"Pasáček krav s píšťalkou" ............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší a akvarelem, signováno, kolem roku 1940, ve výřezu 25,5 x 17,5 (43 x 33)  
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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 Paříţi, studijní cesty Florencie, Řím, Benátky, Madrid, Mnichov, vysoký 

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

(široký text v Tomanovi, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

252   Erhart Alois    

"Jízda v poušti na slonech a velbloudech" ..............................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský akvarel, vpravo dole dedikace a signatura, datováno 14. srpna 1905, 22,5 x 30 (24,5 x 32,5)  
  

Erhart Alois  Můţe se jednat pouze o shodu jmen. Ve stejném časovém období byly publikovány dvě knihy, jejichţ 

autorem byl Alois Erhart (resp. Alois A. Erhart): 

- Praktická mluvnice jazyka ruského z roku 1908,  

- Pervyj russkij putěvoditel po Čechii, Moravii i drugim Avstrijskim slavjanskim zemljam. Izdanie I.V.Alexandra. 

Slavjanskaja Praha - Moskva, 1904-5 

    

    

    

253   Rolín Viktor   (1887-1942) 

"Panorama Hradčan z Novotného lávky" ..................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem roku 1930, autorovým rukopisem uveden název obrazu, původní adjustace 

37 x 44,5 (39 x 47)  
  

Rolín Viktor  malíř a grafik, narozen ve Varšavě, studia na malířské akademii v Petrohradě a v Mnichově u profesora 

Sambergera, zastoupen v řadě významných sbírek, zemřel v koncentračním táboře Mauthausenu (Toman) 

    

    

    

254   Rolín Viktor   (1887-1942) 

"Praha - Karlův most s Malostranskou věţí" ...........................................................................................................  900 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem roku 1930, autorovým rukopisem uveden název obrazu, původní adjustace 

44,5 x 37 (47 x 39)  

    

    

    

255   Rolín Viktor   (1887-1942) 

"Praha - Melantrichova ulice, v pozadí věţ Staroměstské radnice" ..............................................................  900 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem roku 1930, autorovým rukopisem uveden název obrazu, původní adjustace 

44,5 x 37 (47 x 39)  

     

    

    

256   neurčeno    

"Schodiště v historickém městě" ..................................................................................................................................  2 600 Kč  
mistrovský galerijní lept na hedvábí, ručně kolorovaný akvarelem, signováno, datováno 1897, patrně rakouský autor, umělecká 

adjustace, 34 x 21 (43 x 29,5)  

    

    

    

257   Rolín Viktor   (1887-1942) 

"Praha - Karlův most s Mosteckou věţí" ....................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem roku 1930, autorovým rukopisem uveden název obrazu, původní adjustace 

44,5 x 37 (47 x 39)  

 

 

    

258   nesignováno    

"Zátiší s bílou dýmkou" ...................................................................................................................................................  1 500 Kč  
tempera na lepence, nedatováno, 22 x 22 (29,5 x 29,5)  

    

    

    

259   Hýţová Jaroslava   (1915-1992) 

"V přírodě" .........................................................................................................................................................................  23 000 Kč  
olejomalba, signováno, nedatováno, rámováno, symbol jara a mládí v podání Jaroslavy Hýţové, 100 x 40  

Tímto obrazem chceme upozornit na prodejní výstavu cca 100 prací významné malířky Valašska Jaroslavy Hýžové a její vnučky 

Martiny Trefilové. Výstava se uskuteční v galerii vedle naší prodejny na Českobratrské ještě v prvním pololetí tohoto roku  
  

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

a Lieslera, členka SČSVU, ţila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá 
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a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě, na trhu se objevuje ojediněle  

(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

    

260   Hýţová Jaroslava   (1915-1992) 

"Zimí povečer" ..................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
tempera, signováno, datováno 1978, rámováno, kousek Valašska v nastávajících tajuplných dlúhých nocích očima a rukou 

Jaroslavy Hýţové, 42 x 67  

Tímto obrazem chceme upozornit na prodejní výstavu cca 100 prací významné malířky Valašska Jaroslavy Hýžové a její vnučky 

Martiny Trefilové. Výstava se uskuteční v galerii vedle naší prodejny na Českobratrské ještě v prvním pololetí tohoto roku 

  

    

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 261-302 

 

261   Handzel Augustin   (1896-1952) 

Plastika "Horník v rubání" ............................................................................................................................................  4 500 Kč  
sádra patinovaná, signováno, kolem poloviny minulého století, mistrovská galerijní práce významného sochaře figuralisty 

výška 24cm, délka 32cm  
  

Handzel Augustin  sochař, narozen v Moravské Ostravě, studoval v Praze u profesora Drahoňovského, z existenčních 

důvodů však po roce odešel do Vídně, kde pracoval u firmy Goldscheider vyrábějící fajánsového zboţí, v roce 1920 zaloţil 

sochařský závod v Ostravě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

262  Váza "Velké vinobraní" .........................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo zelené jadeitové, tělo kuţelovité na nízké patce, po obvodu reliéf tančících dívčích aktů a vinné révy, firma Curt Schlevogt 

Jablonec/N., design František Pazourek, kolem roku 1935, velmi dobrý stav, výška 22 cm  

    

    

    

263   Lörnai    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
keramika glazovaná, rozpíjená zeleno-bílá lazura, signováno, výška 22,5 cm  

 Pochází ze sbírky moderního umění ze šedesátých let minulého století 

    

    

    

264   Pastika "Sedící Buddha" ......................................................................................................................................  4 500 Kč  
dutá socha, patrně dřevo, zlacená a zdobená barevnými skly, dřevěná podstava, patrně 19. století (Indie ?), zajímavý sběratelský 

artefakt, výška 46 cm  

    

    

    

265   Dezsertní souprava ve stylu Lobmayera ........................................................................................................  4 500 Kč  
sklo bohatě zdobené broušením, leptem a zlacením, kolem roku 1930 

V SESTAVĚ: velký talíř a pět dezertních talířků, jeden z malých talířků má několik oklepů 

průměr velkého talíře 31,5cm, talířku 17cm  

    

    

    

266  Souprava šperků - přívěs a broţ .........................................................................................................................  3 200 Kč  
zlato, okraje prolamované, přívěs ve tvaru trojúhelníka, broţ obdelník, uprostřed kaţdého zelený beryl - smaragd s tabulkovým 

brusem, kámen na broţi je v okraji uštípnutý, druhá polovina 19. století 

PŘÍVĚS:  ryzost zlata 18K, ouško 14K, smaragd cca 0,15ct, hmotnost 2,40g btto 

BROŢ :  ryzost zlata 18K, zapínání 6K, smaragd cca 0,30ct, hmotnost 5,65g btto 

Šperky jsou opatřeny OSVĚDČENÍM PUNCOVNÍHO ÚŘADU o ryzosti zlata  

    

    

    

267  Náhrdelník .................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
platina osazena brilianty, krásná zlatnická práce ve stylu ARTDEKO 

brilianty cca 1x 0,20, 2x 0,05, 8x 0,02, 22x 0,01, 1x 0,001, celkem cca 0,681ct 

ryzost platiny 750, hmotnost 5,11g btto 

 Přiloţeno OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU  o ryzosti platiny  
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268   Plastika "Lední medvěd" ......................................................................................................................................  2 500 Kč  
kov silně stříbřený, umístěný na destičce malachitu, příjemná a kvalitní komorní práce, výška 8cm, šířka 11,5cm  

    

    

    

269   Plastika "Dívčí hlava" ...............................................................................................................................................  780 Kč  
sádra patinovaná, upravovaná a ručně malovaná, na dřevěném podstavci, signum nenalezeno, originální práce, druhá polovina 

minulého století, výška 20cm  

    

    

    

270   Plastika "Mojţíš s deskami desatera přikázání" .......................................................................................  1 500 Kč  
stříbrná postava na podstavci z kamene, na kameni je stříbrná destička s nápisem I. YEHESKEL ISRAEL, konec minulého století, 

výška 8cm, spodstavcem 11cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

    

    

    

271  Nástolec na široké patce ............................................................................................................................................  800 Kč  
sklo bezbarvé čiré s rubínovou lazurou, probrušovaný a řezaný bohatý dekor, Egermann, Čechy, kolem roku 1960 

velmi dobrý stav, výška 17cm, horní průměr 20cm  

    

    

    

272  Váza na nízké patce ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo bezbarvé čiré s rubínovou lazurou, probrušované a řezané, Egermann, Čechy, kolem roku 1960, velmi bohatý dekor včetně 

figurálního zdobení, velmi dobrý stav, výška 32cm, horní průměr 14,5cm  

    

    

    

273   Nástolec na nízké mosazné patce ..........................................................................................................................  700 Kč  
horní část sklo bezbarvé čiré s rubínovou lazurou, probrušované a řezané, Engermann, Čechy, kolem roku 1960, bohatý dekor 

velmi dobrý stav, výška 10,5cm, horní průměr 25cm  

    

    

    

274   Dóza - váza s víkem ....................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo bezbarvé čiré s rubínovou lazurou, probrušované a řezané, Engermann, Čechy, kolem roku 1960,  bohatý dekor 

velmi dobrý stav, výška 29cm  

    

    

    

275   Popelník ...........................................................................................................................................................................  250 Kč  
sklo bezbarvé čiré s rubínovou lazurou, probrušované a řezané, ornamentální i figurální dekor, Engermann, Čechy, kolem roku 

1960, dobrý stav, výška 6cm, průměr 11cm  

    

    

    

276  Karafa se zabrušovanou zátkou.............................................................................................................................  700 Kč  
sklo bezbarvé čiré s rubínovou lazurou, probrušované a řezané, ornamentální i figurální dekor, Engermann, Čechy, kolem roku 

1960, velmi dobrý stav, výška 24cm  

    

    

    

277   Dva ozdobné závěsné objekty .............................................................................................................................  3 500 Kč  
figurální řezba v bambusu, patrně Čína, druhá polovina minulého století, velmi kvalitní práce, výška 94,5cm, šířka 18cm 

 Cena za oba kusy  

    

    

    

278   Paraván oboustranně malovaný  

"Páv se sakurou a květy" a "Krajina s čínskými pavilóny" ........................................................................  17 000 Kč  
černě lakované dřevo ručně malované, velký luxusní čtyřdílný reprezentativní paraván, lehce rozloţitelný na čtyři části, Čína 

kolem roku 1960, sběratelský i funkční unikát, výška 183cm, šířka jednoho dílu 48cm, celkem 192cm  

    

    

    

279   Květinový sloup URBINO .................................................................................................................................  68 000 Kč  
majolika bohatě ručně malovaná figurálními motivy z antické historie, Itálie, patrně 19. století, naprosto ojedinělý, unikátní luxusní 

a reprezentativní kus, výška 99 cm  
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280   VELKÝ jedenáctikilogramový svícen pětiramenný ............................................................................  390 000 Kč  
stříbrný, korpus i ramena bohatě tvarované, provedení v rokokovém stylu, 20. století, svícen této hmotnosti je unikátem na trhu 

vůbec, vysoká reprezentativní hodnota, výška 117 cm, hmotnost 11 100g, tj. 11,1kg, ryzost 959 

 ATEST na stříbro, vydaný Puncovním úřadem, Expozitura Olomouc, přiloţen  

    

    

    

281  Koberec - spací pytel ................................................................................................................................................  4 900 Kč  
ručně vázaný vlněný orientální koberec dvouvrstvý, dá se naplnit zboţím nebo měkkým materiálem - např suchou trávou, slouţí k 

sezení nebo ke spaní, práce nomádů, typ BOLEŠT PAŠTÚN MALDÁR, Afghánistán  (?), kolem roku 1960, výborný stav, 114 x 63  

 Původní cena 11 400 Kč 

    

    

    

282  Koberec - spací pytel ................................................................................................................................................  4 600 Kč  
ručně vázaný vlněný orientální koberec dvouvrstvý, dá se naplnit zboţím nebo měkkým materiálem – např. suchou trávou, slouţí k 

sezení nebo ke spaní, práce nomádů, typ BOLEŠT PAŠTÚN MALDÁR, Afghánistán  (?), kolem roku 1960, výborný stav, 95 x 66  

 Původní cena 10 400 Kč 

    

    

    

283  Koberec orientální.....................................................................................................................................................  7 900 Kč  
ručně vázaný vlněný orientální koberec, BALÚČ, skvělý vzor, práce nomádů, kolem roku 1980, luxusní stav, 197 x 108  

 Původní cena 18 000 Kč 
    

    

    

284  Koberec orientální.....................................................................................................................................................  7 900 Kč  
ručně vázaný vlněný orientální koberec, BALÚČ, skvělý vzor, práce nomádů, kolem roku 1980, luxusní stav, 208 x 112  

 Původní cena 18 000 Kč 
    

    

    

285  Koberec orientální.....................................................................................................................................................  6 900 Kč  
ručně vázaný vlněný orientální koberec, BALÚČ, skvělý vzor, práce nomádů, kolem roku 1980, luxusní stav, 193 x 105  

 Původní cena 14 400 Kč 
    

    

    

286   Kleště na cukr ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
stříbro, mistrovská filigránská práce, luxusní provedení, v jednom místě odborně opravované, ryzost stříbra 800, hmotnost 26,11g  

    

    

    

287  Luxusní lţíce ...................................................................................................................................................................  450 Kč  
stříbro zdobené rytinou, rukojeť ukončena motivem růţe s listy, značeno mistrovskou značkou, mistrovské zpracování 

ryzost stříbra 800, hmotnost 39,00g, délka 18,5cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

Pochází ze sbírky stříbrných příborů s motivem růže 
    

    

    

288    Luxusní kulatá prolamovaná lţíce .....................................................................................................................  550 Kč  
stříbro ryté, při okraji zdobené plastickými růţemi, plasticky zdobená rukojeť rovněţ ukončena motivem růţe s listy 

ryzost stříbra 800, hmotnost 43,50g, délka 19,5cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

Pochází ze sbírky stříbrných příborů s motivem růže 
    

    

    

289   Luxusní dvojzubá vidlička ......................................................................................................................................  130 Kč  
stříbro, plasticky zdobená rukojeť ukončena motivem růţe s listy, značeno mistrovskou značkou 

ryzost stříbra 800, hmotnost 10,10g, délka 12cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

Pochází ze sbírky stříbrných příborů s motivem růže 

    

    

    

290   Luxusní dvojzubá vidlička ......................................................................................................................................  150 Kč  
stříbro, plasticky zdobená rukojeť ukončena motivem růţe s listy, značeno mistrovskou značkou 

ryzost stříbra 800, hmotnost 12,80g, délka 13cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

Pochází ze sbírky stříbrných příborů s motivem růže 
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291   Luxusní dvojzubá vidlička ......................................................................................................................................  180 Kč  
stříbro, rytá a plasticky zdobená rukojeť ukončena motivem růţe s listy, značeno mistrovskou značkou 

ryzost stříbra 800, hmotnost 16,50g, délka 14cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

Pochází ze sbírky stříbrných příborů s motivem růže 

    

    

    

292   Luxusní lţička ...............................................................................................................................................................  180 Kč  
stříbro, rytá a plasticky zdobená rukojeť ukončena motivem růţe s listy, značeno mistrovskou značkou 

ryzost stříbra 800, hmotnost 14,50g, délka 12cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

Pochází ze sbírky stříbrných příborů s motivem růže 

    

    

    

293  Luxusní lţička ................................................................................................................................................................  200 Kč  
stříbro, rytá a plasticky zdobená rukojeť ukončena motivem růţe s lístky, značeno platnou puncovní značkou 

ryzost stříbra 800, hmotnost 16,50g, délka 10,5cm  

Pochází ze sbírky stříbrných příborů s motivem růže 

    

    

    

294  Luxusní kleště na cukr ...............................................................................................................................................  200 Kč  
stříbro zdobené plastickým dekorem růţí s listy, značeno mistrovskou značkou, ryzost stříbra 800, hmotnost 18,50g, délka 9cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

Pochází ze sbírky stříbrných příborů s motivem růže 

    

    

    

295  Sada deseti kusů lţiček ............................................................................................................................................  1 400 Kč  
stříbro bohatě plasticky zdobené, v horní části rukojeti na kaţdé erb s korunkou, většina erbů s motivem lva, na zadní straně erbu 

název města, jehoţ erb je pouţit - Utrecht, Drenthe, Limburg, Groningen atd., stejná práce, tvoří soupravu 

ryzost stříbra 833, celková hmotnost 120,00g, délka kaţdé cca 10cm  

    

    

    

296  Lţička .................................................................................................................................................................................  250 Kč  
stříbro, na konci rukojeti zdobené barevným emailovým erbem města "San Remo", značeno mistrovskou značkou 

ryzost stříbra 800, hmotnost 7,40g btto, délka 10cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

    

    

    

297   Lţička ................................................................................................................................................................................  250 Kč  
stříbro, na konci rukojeti zdobené barevným emailovým erbem města "Romanshorn", značeno mistrovskou značkou 

ryzost stříbra 800, hmotnost 7,50g btto, délka 10cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

    

    

    

298  Lţička .................................................................................................................................................................................  200 Kč  
stříbro, na konci rukojeti zdobené barevným emailovým erbem města "Brasil", značeno mistrovskou značkou 

ryzost stříbra 800, hmotnost 6,80g btto, délka 8cm 

Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

    

    

    

299  Lţička .................................................................................................................................................................................  200 Kč  
stříbro, na konci rukojeti zdobené barevným emailovým erbem města "Berlín", značeno mistrovskou značkou 

ryzost stříbra 800, hmotnost 7,40g btto, délka 9cm 

 Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

    

    

    

300   Lţička ................................................................................................................................................................................  250 Kč  
stříbro, na konci rukojeti zdobené barevným emailovým erbem města "Kärnten", značeno mistrovskou značkou 

ryzost stříbra 835, hmotnost 10,10g btto, délka 10,5cm 

 Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  
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301   Lţička ................................................................................................................................................................................  280 Kč  
stříbro, na konci rukojeti zdobené barevným emailovým erbem města "Bad Aibling", značeno mistrovskou značkou 

ryzost stříbra 800, hmotnost 11,80g btto, délka 11cm 

 Přiloţen ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU na stříbro  

    

    

    

302   Souprava plochých orientálních loutek .......................................................................................................  18 000 Kč  
kombinace různých materiálů, převaţuje textil, v soupravě je 10 větších a 10 menších kusů, ČÍNA - JAPONSKO, 19. století 

 

 

 

 

 
 

 


