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

 

 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá 101. aukci v Ostravě 
 

4. července 2010 od 11 hodin 
 

 

Místo konání 

HOTEL BRIONI 

Ostrava, Stodolní ul. 
 

 

 
Předaukční prohlídka 1 – 3. července v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 

 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

Předaukční prohlídka 4. července 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, vložka 5856  IČ 46902058 



KATALOG 101. AUKCE 4. 7. 2010 OSTRAVA 

 

 

 

_ 3 _ 

 

 

 
 

 

MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

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

36 Vědecko-fiktivní bajka 
 

Wrráánn seděl na bizarním skalisku, ostatně na Marsu zcela běžném, jednu hlavičku měl na stranu, dru-

hou přemýšlel. Poslední dobou toho měl k přemýšlení hodně, proto hlavičky při přemýšlení pečlivě střídal, aby 

neopotřeboval jen jednu. 

Po červeném písku nenápadně přiklusal červený ffooxx. Zastavil pod skálou a zkoumavě pohlédl naho-

ru. Wrráánna tam spíš cítil, než viděl. Ffooxx byl velmi sečtělý. Možná proto byl i krátkozraký a možná proto, že 

byl sečtělý, nebo možná proto, že byl krátkozraký, ostatní ffooxxové v něm ctili svého vůdce. Za tu chviličku, 

kdy postál, se mu jich v patách shromáždila pěkná smečka. Všichni čekali, co udělá vůdce, aby to udělali také. 

Sečtělý vůdce z četby dobře věděl, že wrráánn mívá v zobáku nesmírně dobrý xxýýrr. Xxýýrr ovšem vi-

dět nemohl, protože byl krátkozraký a protože wrráánn žádný xxýýrr v žádném ze zobáků neměl. Vůdci šlo o to, 

aby wrráánn zobáky otevřel. 

 „Ó, skvělý wrráánne, slyšeli jsme již tolik chvály na tvůj hlas, že bychom jej rádi slyšeli. Pověz nám ně-

co moudrého, co by nás pozvedlo,“ zahovořil úlisně vůdce, jak to měl nastudováno z literatury. 

 „Hlas není tak důležitý jako myšlenky. Řeknu vám pro začátek několik svých jednodušších myšlenek, 

aby vás ty silnější nepovalily. Nuže: svoboda a pravda jsou dvě strany téže mince,“ reagoval na žádost wrráánn. 

To už ovšem vůdce ffooxx skočil tam, kam by padal xxýýrr, kdyby padal. Všichni ostatní ffooxxové 

udělali to, co udělal vůdce – skočili do téhož místa a to nemohlo projít jen tak. Strhla se strašlivá rvačka o neexis-

tující xxýýrr. Wrráánn do toho shora říkal některé jednodušší filozofické myšlenky o lásce, morálce, toleranci 

a podobně. 

 

Naučení: Ani na Marsu to není lepší. 

 

 

 

 

 

 

 
37 Hyper 5 

 
Protože se příprava Hyper 5 protáhla a mezitím byla veškerá vejce, z nichž měli přijít na svět noví anti-

hrdinové tohoto dílu, dílem sežrána gurmány, dílem použita jako bahenní lázně, je jako hlavní padouch nasazeno 

husí kůži vzbuzující cosi, které žije kdesi v jeskyni v jakémsi fiktivním pohoří. Hlavním úkolem čehosi je tropit 

lidstvu neskutečná alotria. 

Lidstvo nasazuje do boje proti čemusi naprosto neuchopitelné něco. 

Něco nebo cosi? Kdo zvítězí? Bude se muset lidstvo obejít bez něčeho nebo bude z jeho slovníků na-

vždy vymazáno cosi? Střetnutí se zostřuje prakticky každou minutu. 

Cosi přenáší boj z jeskyně do mluvnice a nasazuje různé tvary svých pádů: cosi, čehosi, čemusi, čemsi, 

čímsi. Něco na to pro začátek odpovídá rovněž svými pády měkkého skloňování. Pak už je konflikt bezbřeze 

vystupňován tím, že obě strany začínají používat nejen slova řídce užívaná, ale dokonce – jak nechutné - i slova 

mrtvá. Tak na straně něčeho bojují například Nedočech, nedověšenec, nekázanec, nechuta, několiknáctero němá-

ků, nekonec a nemír. Pro cosi se mimo jiných angažují tato slova z jeho nejbližšího abecedního okolí: coček, 

cvikaný copáč, čamburinář a čamrdář. S překvapením docházíme k tomu, že mrtvá slova nejsou po lítém boji 

ještě mrtvější, ale jako by používáním částečně oživla. 
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V závěru této v podstatě antické tragedie nastává obrovský dějový zvrat. Do příběhu je shora spuštěn ja-

ko deus ex machina Ústav pro jazyk český a ten ukáže pravý stav věcí. Cosi a něco jsou totiž v neuvěřitelném 

příbuzenstvu. Cosi je podle Ústavu totiž něco, co není blíže určitelné. Obě neurčitá zájmena se po této ústavní 

expertíze, jak se sluší a patří, sbratří, přičemž něco velkoryse pomíjí skutečnost, že ono může být i zájmenné 

příslovce.  

 

Naučení: Cosi nebo něco? Co po zájmeně! Což by něco vonělo jinak, mít jiné zájmeno? 

Polemika: Na jménech může zatraceně záležet 

Naučení: Kdyby na Komunistickém manifestu pracoval místo Karla Groucho, mohlo být 20. století 

k popukání. 
 

 
 

 

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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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

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

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

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

II.  Obecná ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

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

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

žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

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

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

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

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

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

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

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

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

500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč 
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Přesáhne-li okamžitá dražební cena více než 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva dražitelé, volí licitátor 

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

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

narůstání příhozu vyvolávána. 

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

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

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

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

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

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

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

připočítávají dodatečná 3 %. 

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

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

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

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

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

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

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

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

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

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
Jílová 2, 639 00 Brno 
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OBRAZOVÁ ČÁST  položky 1-40 

 
 

1   Zlatníková Libuše   (1931-)  viz také položky 2 - 15 

"Ptáček 1"..................................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, pastel, signováno, rok 2009, zajímavá drobná komorní práce, rámek z textilní pásky, 

rámováno pod sklem, 12 x 9 (16 x 13)  
  

Zlatníková Libuše  narozena v Praze, absolvovala Švankmajerovu odbornou školu pro aranžování a výtvarnictví, 

všestranná umělkyně, ovládá řadu výtvarných technik, připravovala reklamní šoty pro Českou televizi, navrhovala 

pro televizi dekorace, připravovala a navrhovala prezentaci módních značek u nás i v zahraničí, navrhovala interiéry 

a malovala obrazy 

    

    

    

2   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Ptáček 2"..................................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, pastel, signováno, rok 2009, zajímavá drobná komorní práce, rámek z textilní pásky, 

rámováno pod sklem, 12 x 9 (16 x 13)  

    

    

    

3   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Ptáček 3"..................................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, pastel, signováno, rok 2009, zajímavá drobná komorní práce, rámek z textilní pásky, 

rámováno pod sklem, 12 x 9 (16 x 13)  

    

    

    

4   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Ptáček 4"..................................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, pastel, signováno, rok 2009, zajímavá drobná komorní práce, rámek z textilní pásky, 

rámováno pod sklem, 12 x 9 (16 x 13)  
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5   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Ptáček 5"..................................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, pastel, signováno, rok 2009, zajímavá drobná komorní práce, rámek z textilní pásky, 

rámováno pod sklem, 12 x 9 (16 x 13)  

    

    

    

6   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Ptáček 6"..................................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, pastel, signováno, rok 2009, zajímavá drobná komorní práce, rámek z textilní pásky, 

rámováno pod sklem, 12 x 9 (16 x 13)  

    

    

    

7   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Ptáček 7"..................................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, pastel, signováno, rok 2009, zajímavá drobná komorní práce, rámek z textilní pásky, 

rámováno pod sklem, 12 x 9 (16 x 13)  

    

    

    

8   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Ptáček 8"..................................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, pastel, signováno, rok 2009, zajímavá drobná komorní práce, rámek z textilní pásky, 

rámováno pod sklem, 12 x 9 (16 x 13)  

    

    

    

9   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Ptáček 9"..................................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, pastel, signováno, rok 2009, zajímavá drobná komorní práce, rámek z textilní pásky, 

rámováno pod sklem, 12 x 9 (16 x 13)  

    

    

    

10   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Ptáček 10" ...............................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, pastel, signováno, rok 2009, zajímavá drobná komorní práce, rámek z textilní pásky, 

rámováno pod sklem, 12 x 9 (16 x 13)  

    

    

    

11   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Z herbáře 1" ...........................................................................................................................................................................  150 Kč  
umělecky aranžovaná lisovaná květina, signováno, rok 2009, pod sklem s rámečkem z textilní pásky, 11 x 5,5 (12,5 x 7)  

    

    

    

12   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Z herbáře 2" ...........................................................................................................................................................................  150 Kč  
umělecky aranžovaná lisovaná květina, signováno, rok 2009, pod sklem s rámečkem z textilní pásky, 11 x 5,5 (12,5 x 7)  

    

    

    

13   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Z herbáře 3" ...........................................................................................................................................................................  150 Kč  
umělecky aranžovaná lisovaná květina, signováno, rok 2009, pod sklem s rámečkem z textilní pásky, 11 x 5,5 (12,5 x 7)  

    

    

    

14   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Z herbáře 4" ...........................................................................................................................................................................  150 Kč  
umělecky aranžovaná lisovaná květina, signováno, rok 2009, pod sklem s rámečkem z textilní pásky, 11 x 5,5 (12,5 x 7)  

    

    

    

15   Zlatníková Libuše   (1931-) 

"Z herbáře 5" ...........................................................................................................................................................................  150 Kč  
umělecky aranžovaná lisovaná květina, signováno, rok 2009, pod sklem s rámečkem z textilní pásky, 11 x 5,5 (12,5 x 7)  
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16   Sabev Miroslav   (1952-) 

"Myšlenky baletního mistra Trotiera" ..................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 2010, vzadu reprodukce obrazu v novinách a rozhovor s malířem 

99 x 69 (100,5 x 70,5)  
  

Sabev Miroslav  malíř, kreslíř, narozen v Hukovicích na Novojičínsku, autodidakt, v jeho malbě převažuje portrétní 

a figurální tvorba, ale vytváří také imaginárně laděné krajiny a nekonvenční zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

    

17   Zbíral    

"Krajina s vodou"..................................................................................................................................................................  800 Kč  
akvarel - kvaš, signováno, kolem roku 1900, práce pod vlivem barbizonské školy, 18 x 25 (26,5 x 35)  
  

    

    

    

18   Lasák Oldřich   (1884-1968) 

"Malíři Štramberka" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská karikaturní kresba tuší, signováno, datováno 1921, práce jednoho z nejlepších malířů našeho regionu, 20 x 30 (32 x 36)  
  

Lasák Oldřich  malíř, narozen ve Zdětíně u Prostějova, zemřel v Ostravě, studoval na AVU v Praze u profesorů 

V. Bukovace, B. Roubalíka a H. Schwaigera, byl členem SVUM Hodonín, spolu s A. Kašparem restauroval obrazy 

a fresky v chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci, kromě moderních směrů v malířství byl i skvělým portrétistou, zastoupen 

ve sbírkách Národní galerie v Praze, GVU v Ostravě, MG v Brně, GVU v Olomouci (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

19   Kašpar Adolf   (1877-1934) 

"Stromy u venkovského kostelíku" .............................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší, signováno, kolem roku 1910, umělecká adjustace, na plátěné paspartě mosazná destička se 

jménem, skvělá komorní práce významného českého malíře, kreslíře a ilustrátora, vzadu poznámka: Koupeno v Choděrově galerii 

Praha, 7 x 10 (32,5 x 26,5)  

 Autor je známý především svými ilustracemi "Babičky" Boženy Němcové 
  

Kašpar Adolf  významný a slavný český malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák učitelského ústavu v Olomouci, žák specielní 

školy profesora Pirnera, další studia v Itálii, byl i v Paříži, kde poznal francouzské ilustrátory, zejména umění Daniela 

Vierge, člen SVU Mánes, autor slavné ilustrace Babičky od Boženy Němcové, Filosofské historie, F.L. Věka, široké 

zastoupení v Národní galerii Praha (v Tomanovi dlouhý text o tomto významném malíři, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

20   Kašparová - Riegerová Albína (Běla)   (1901-) 

"Dívčí poloakt s hroznem vína".................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, skvělá práce srovnatelná s těmi nejlepšími té doby 

57,5 x 48 (78 x 69,5)  
  

Kašparová - Riegerová Albína (Běla)  malířka, narozena ve Vysokém Mýtě, žákyně pražské akademie, byla figurální 

malířkou moderních směrů, její obrazy byly reprodukovány v řadě časopisů a novin, byla profesorkou kreslení na reálném 

gymnáziu v Místku (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

21   Havelka Roman   (1877-1950) 

"Na vesnickém dvorku" ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní tempera - akvarel, signováno tužkou, nedatováno, kolem roku 1940, komorní práce významného představitele 

mařákovy školy, ve výřezu 14,5 x 18 (23,5 x 26)  
  

Havelka Roman  malíř a grafik, narozen v Jemnici na Moravě, studium UMPRUM v Praze u E. C. Lišky, S. Suchardy, 

F. Jeneweina, dále AVU v Praze v Mařákově krajinářské speciálce, cestoval po Itálii, dva roky žil v Bosně, motivy z cest 

zpracovával v ateliéru v Mnichově, usadil se v Bítově nad Dyjí, kde dle Tomana namaloval 3000 obrazů, významný 

představitel mařákovy školy, bohatě zastoupen v Národní galerii, velmi žádaný malíř v období první republiky, o čemž 

svědčí i počty děl uvedené v Tomanovi (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

22   Toman František   (1886-) 

"Žena s nůší na cestičce v březovém háji" ...............................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, datováno 1915, kvalitní dobová adjustace, příjemná práce z počátku minulého století 

26 x 18,5 (46,5 x 34,5)  
  

Toman František  malíř v Praze Žižkově, absolvoval Odbornou školu tkalcovskou (Toman) 
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 23   Hajduček Adolf   (1911-1971) 

"Žně v Beskydech" .............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno vzadu 30.9.1959, 26 x 35 (34,5 x 43,5)  
  

Hajduček Adolf  malíř, narozen v Ostravě, autodidakt, žil a tvořil ve Frýdlantě nad Ostravicí, věnoval se krajinomalbě 

a také portrétům (Slovník Chagall) 

    

    

    

24   Wielgus Jindřich   (1910-1998) 

"Figura ženy" ....................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem, signováno, nedatováno, velká reprezentativní práce v náročném zlaceném ránu 

ve výřezu 60 x 34 (95,5 x 69)  
  

Wielgus Jindřich  významný malíř a sochař, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen v Karviné, vyučen řezbářem, studia 

na ŠUŘ Brno, UPŠ Praha u prof. K. Dvořáka, AVU Praha u prof. O. Španiela, 1937-38 stipendium u prof. Zanelliho - 

Academia di Belle Arti v Římě, člen SVU Aleš, SVU Mánes, Skupiny 58, Radar, Index, v Lexiconu dlouhý výčet výstav 

domácích i zahraničních, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie moderního 

umění v Roudnici nad Labem, je mu věnována monografie (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

25   nesignováno    

"Císařovna Marie Terezie" .........................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovský portrétní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1760, široký černý rám holandského typu, velká reprezentativní 

práce, sbírkový i galerijní obraz, 109 x 80,5 (126 x 101)  
  

    

    

    

26   Sabev Miroslav   (1952-) 

"Tři sudičky se zlatem" .................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2009, luxusní obraz do luxusního interiéru, nerámováno, získáno přímo z výstavy 

autora a výrazně slevněno pro aukci, 100 x 150,5  
  

Sabev Miroslav  malíř, kreslíř, narozen v Hukovicích na Novojičínsku, autodidakt, v jeho malbě převažuje portrétní 

a figurální tvorba, ale vytváří také imaginárně laděné krajiny a nekonvenční zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

    

27   neurčeno    

"Cestička v letních horách" ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, 60 x 81 (74,5 x 95)  
  

    

    

    

28   Vašíček Vladimír   (1919-2003) 

"Struktury" ........................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovská tempera, signováno, datováno 1962, práce moderního umění, která snese celoevropské srovnání, sběratelsky i galerijně 

velmi cenné, ve výřezu 42 x 58 (62 x 76,5)  
  

Vašíček Vladimír  akademický malíř, rodák z Mistřína u Kyjova, studium na AVU v Praze u Nechleby a Želibského, 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 Strážnice - zámek, v roce 

2002 obdržel 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 než 

15 obrazovek, výborný a ceněný malíř druhé poloviny 20. století (Lexicon of the CVA) 

    

  

   

29   nesignováno    

"Zátiší se džbánem, hroznovým vínem a ovocem"............................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signum nenalezeno, kolem roku 1935, velmi kvalitní obraz, který stojí za další práci s určením autora, 

původní dobový rám, 66 x 51 (73 x 57,5)  
  

    

    

30   Janoušek Josef    

"Praha - Nový Svět" .......................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, datováno 1950, luxusní práce v kvalitním původním rámu, 62 x 81 (80 x 100)  
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 31   Niestlé Henry   (1876-1966) 

"Barevné vlny za měsíční noci" .................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej - tempera na plátně, signováno monogramem vlevo nahoře a vzadu na blind rámu, datováno 1956, vzhledem 

k dataci jde o skvělou práci moderního umění, 50 x 65 (52 x 65)  
  

Niestlé Henry  Švýcar, uváděn ve světových katalozích 
    

    

    

32   Hodek Josef   (1888-1973) 

"Zátiší s ovocem" ................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovská tempera - kvaš, signováno, datováno 1933, sporadicky se vyskytující práce významného autora, vzadu na štítku razítko 

Dům umění M. Ostrava, bylo vystaveno od 1.6. do 21.6.1935, ve výřezu 36 x 49 (58 x 70)  
  

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

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

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

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

    

    

    

33   Frank Hofua (?)    

"Poutníci u stromu" ..............................................................................................................................................................  400 Kč  
kolorovaný dřevořez, přelom 17. a 18. století, poškozeno, část starého ilustrovaného textu, zarámováno pod sklem 

11,5 x 7 (20 x 15)  

 Pochází ze sbírky starých tisků 

    

    

    

34   Rodionov Nikolaj Michajlovič   (1896-) 

"Běsi při cestě ruskou zimní krajinou" ................................................................................................................  125 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1940, skvělá práce ruského malíře tvořícího v ČR, 65 x 89 (78 x 101,5)  

 Bylo vystavováno na veletrhu v Mánesu v roce 2009 
  

Rodionov Nikolaj Michajlovič  narozen v Moskvě, studoval u profesora Mako na Ukrajinské akademii v Praze, žil jako 

emigrant v Praze, měl řadu souborných výstav a je zastoupen v řadě galerií, v devadesátých letech jeho obrazy dosahovaly 

cen okolo 300 000 Kč 

    

    

    

35   Peca Josef   (1923-1982) 

"Dívka a kůň" .......................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signováno, datováno 1964, velká reprezentativní kresba, 96 x 68 (103x 74,5)  
  

Peca Josef  malíř, narozen v Klášterci u Chotěboři, žák C. Boudy a Lidického, absolvent Akademie v Praze u profesora 

Nechleby, člen skupiny Říjen a Umělecké Besedy, zastoupen v řadě galerií, řada výstav a realizací, široká literatura 

o tomto významném umělci druhé poloviny 20. století (Slovník Chagall) 
    

    

    

36   neurčeno    

"Kytice ve džbáně" ................................................................................................................................................................  600 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, příjemná komorní práce, kvalitní dobový rám, 24 x 17,5 (34,5 x 29)  
  

    

    

37   Holas Ota   (1910-1990) 

"Ostrava" ...............................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepenkové desce, signováno, datováno 1971, podpis i na zadní straně, velká reprezentativní práce malíře, 

který ve své době patřil k nejdražším malířům v České republice, 54 x 101 (67 x 114,5)  
  

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

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

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

    

    

    

38   Krátký Miloš   (1893-) 

"Z Vysočiny" .........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, kolem roku 1940, práce dlouholetého Macounova spolupracovníka, Z výstavy 

v Beaufortově síni v Praze 1943, ve výřezu 34 x 48 (63 x73,5)  
  

Krátký Miloš  malíř, žák a dlouholetý spolupracovník Gustava Macouna, soukromá studia u profesora Materny 

v Olomouci (Toman, Slovník Chagall) 
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39   Reiter G.    

"Plachetnice na moři" .......................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1939, velká reprezentativní práce, 75 x 98 (87,5 x 110)  
  

Reiter G.  malíř sice není uveden v Tomanovi, byl však reprodukován na pohlednicích i v časopisech 

    

    

    

40   Procházka Antonín   (1882-1945) 

"Antický figurální motiv" ..........................................................................................................................................  370 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - enkaustika na plátně, signováno, kolem roku 1935, skvělá práce z období malíře, v němž maloval stylem, 

který je světovou raritou a byl za něj spolu s Linkou Procházkovou oceněn v roce 1937 v Paříži, 65,5 x 81,5 (83,5 x 98,5)  
  

Procházka Antonín  malíř, kreslíř, profesor v.v., studia na UMPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce 

u Schwaigera, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna 

z nejvýznamnějších postav českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl 

za specifický způsob uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný 

a ceněný (Toman) 

    

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 41-60 

 

41  Sada sklenic na nízké patce - grogovky .................................................................................................................  700 Kč  
sklo zdobené tlačeným secesním dekorem, zlaceno, zlato částečně setřelé, šest zachovalých kusů je rarita, výška 15cm  
    

    

    

42   Bocker Jaroslav   (1940-) 

Plastika "Ženský akt v bojovém postoji" ..............................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský bronz na nízkém soklu z travertinu, signováno, datováno 2009, zajímavá práce galerijní hodnoty od sochaře 

s významnými realizacemi, výška bronzu 52,5cm, celková výška se soklem 55cm 

 Pochází přímo z rodiny autora  
  

Bocker Jaroslav  sochař, narozen v Křimicích, studoval na VŠUP u profesora Malejovského a na AVU Praha u profesora 

Hladíka a Lidického, spolupracoval s redakcemi časopisů, pro které tvořil ilustrace, věnoval se dekorativnímu a užitému 

umění, ve volné sochařské tvorbě dával přednost portrétu a komorní plastice (Slovník Chagall) 
    

    

    

43  Luxusní dóza na doutníky ........................................................................................................................................  1 600 Kč  
dřevo, dóza je v horní části prosklená a je vybavena vlhkoměrem, popelníkem na doutníky a pohlcovačem pachů, přední otevírací 

deska je zkosená, výborná práce ve dřevě, krásný dárek, výška 14,5cm, základna 30 x 23,5  
    

    

    

44   nesignováno    

Plastika reliéfní závěsná "Světská madona"...........................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská řezba v lipovém dřevě, signum nenalezeno, kolem roku 1970, 50,5 x 22  

    

    

    

45   Kutálek Jan   (1917-1987) 

Plastika "Don Quijote" ........................................................................................................................................................  500 Kč  
keramika glazovaná, ručně malovaná, podle návrhu proslulého umělce bylo vyráběno v omezených sériích spolu se Sancho Pan-

zem, výška 24,5cm, délka 27,5cm  
  

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) 

    

    

    

46  Váza na nízké patce ........................................................................................................................................................  900 Kč  
keramika tvarovaná a malovaná soustřednými pásy podél svislé osy, dlouhé rozevírající se hrdlo má z profilu linii vlnovky, 

ARTDEKO, kolem roku 1925, do sbírky moderního designu, výška 44,5cm  
    

    

    

47   Lampa petrolejová stolní .........................................................................................................................................  1 200 Kč  
spodní část kov bohatě reliéfně zdobený a patinovaný na zlacenou měď, stínítko mléčné sklo, kruhový knot, kolem roku 1890, 

luxusní provedení, funkční, výška 61cm  
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48   Luxusní karetní hra "Žolíků" ..................................................................................................................................  450 Kč  
56 karet s modrým reversem, 56 karet s růžovým reversem, v počtu karet jsou zahrnuty i náhradní, značeno PIATNIK Praha, hra je 

uložena v luxusní kazetě ze dřeva zdobené kováním, asi rok 1920, výborný stav, karty 7 x 4,5, kazeta 13 x 9,5cm, výška 5,5cm  

    

    

    

49  Miniaturní karetní hra - mariáš ...............................................................................................................................  150 Kč  
32 karet, kolem roku 1920, velmi dobrý stav, POZOR: rozměr 2 x 1,4  

    

    

    

50   Plastika - socha "Svatý Josef s Ježíškem" ....................................................................................................  29 000 Kč  
dřevo na podstavci s nápisem S. Joseph, barevně vyvedeno, vrcholné BAROKO, Čechy, kolem roku 1730, odborně restaurováno, 

mimořádná kvalita, nádherný sběratelský i muzeální kus, příležitost, výška figury 44cm, celková výška s podstavcem 64cm  

Pochází ze sbírky sakrálních předmětů 

VYHLÁŠENO KULTURNÍ PAMÁTKOU ČR, MŮŽE KOUPIT POUZE OBČAN ČR PROTI PODPISU 
    

    

    

51  Plastika "Útočící kobra" .............................................................................................................................................  200 Kč  
řezba ve tvrdém orientálním dřevě, kolem roku 1950, velmi kvalitní práce, výška 18cm, šířka 12,5cm  
    

    

    

52    Plastika "Sedící Buddha" ......................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská práce ve dřevě, polychromie a mistrovské povrchové barevné laky, vespod razítko, jde o Čínu, první polovina minulého 

století, luxusní práce, unikátní sbírkový kus, výška 13cm, šířka 14cm  
    

    

    

53   Plastika "Buddhistický mnich" ............................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská práce ve dřevě, polychromie a mistrovské povrchové barevné laky a zlacení, Čína, první polovina minulého století, 

luxusní práce, unikátní sbírkový kus, výška s podstavcem 22,5cm  
    

    

    

54   "Český lev se slovenským znakem na prsou" ...................................................................................................  250 Kč  
bronzový znak kruhového tvaru, nápis "PETROF", profesionální práce z 1. republiky, průměr 16,5cm  
    

    

    

55    Plastika "Poutník a žáby" ..................................................................................................................................  26 000 Kč  
mistrovská řezba ve slonové kosti, na spodní straně značeno stylizovanou šachovnicí, Japonsko, přelom 19. a 20. století, luxusní 

sběratelský i muzeální kus, výška 20cm  
    

    

    

56   Plastika "Socha svobody" ..........................................................................................................................................  250 Kč  
litá cínová kompozice patinovaná na měď, nápis "Statue of Liberty New York", umělecký suvenýr z první poloviny minulého 

století, výška 20,5cm  
    

    

    

57  Sklenice - grogovka ........................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo bohatě zdobené modrou lazurou, malbou bílým a zeleným emailem a zlacením, sběratelský kus z druhé poloviny 19. století, 

výška 13,5cm, horní průměr 7,5cm  
    

    

    

58  Talíř .......................................................................................................................................................................................  180 Kč  
keramika ručně malovaná květinovým dekorem a obilnými klasy, značeno DITMAR - URBACH, typická práce z Chodska, první 

polovina minulého století, průměr 23,5cm  
    

    

    

59  Plastika reliéfní nástěnná "Čert a ženský akt" .................................................................................................  900 Kč  
profesionální řezba ve dřevě, reliéf obtočen věncem chmelu, polychromováno a povrchově barevně upraveno, kolem roku 1920 

34 x 23  
    

    

    

60   Plastika "Rituální sezení" .......................................................................................................................................  4 500 Kč  
řezba ve dřevě na kruhovém podstavci, práce afrického kmene DOGONŮ, minulé století, sběratelská i muzeální položka, UNIKÁT 

výška 30cm, průměr 30cm  



KATALOG 101. AUKCE 4. 7. 2010 OSTRAVA 

 

 

 

_ 18 _ 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 61-100 

 

61   Procházka A.    

"Usedlost v horách" ...........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, velká dekorativní malba, 67 x 97 (86 x 115,5)  

    

    

    

62   nesignováno    

"Zámořské parníky v přístavu" ...................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1930, 51 x 61 (62 x 71,5)  

    

    

    

63   Janoušek Josef    

"Ze staré Prahy" ..............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1940, luxusní rám francouzského typu, mistrovská, galerijní práce, 70 x 54 (89 x 72)  

    

    

    

64   Janoušek Josef    

"Krajina u Lužnice" ..........................................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1940, luxusní rám francouzského typu, výborná práce české 

krajinářské školy, 51 x 76 (69 x 94)  

    

    

    

65   Schmidt Oskar    

"Husův pomník a Staroměstská radnice" ................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, signováno, nedatováno, luxusní adjustace, galerijní práce, ve výřezu 44 x 31,5 (64 x 54,5)  

    

    

    

66   Kupka Karel   (1905-1971) 

"Zátoka v Supetaru" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1969, vzadu štítek ČSFVU, práce žáka Aloise Kalvody, 34 x 88 (45,5 x 98)  

Supetar - městečko s 3500 obyvateli - vstupní brána na ostrov Brač, přístaviště trajektů ze Splitu,  

rozkládá se podél zátoky Sv. Petra 
  

Kupka Karel  malíř, studoval v krajinářské škole Antonína Kalvody, mařákova škola, člen SČVU, samostatně vystavoval 

od 1929 (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

67   Horňák Josef   (1891-) 

"Slezské Beskydy" ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na tvrzené desce, signováno, datováno 1931, dobový rám, 49 x 65 (58 x 74)  
  

Horňák Josef  malíř, divadelní výtvarník, narozen ve Vyškově, studoval soukromě u Václava Jansy v Praze a u Pirchana 

ve Vídni, převážně se věnoval krajinářství (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

68   Janovská Ludmila   (1907-) 

"Měsíční večer v Praze" ......................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 8/25, vzadu štítek Díla, v rohu prasklé sklo 

ve výřezu 48,5 x 35 (64,5 x 51,5)  
  

Janovská Ludmila  malířka, narozena ve Splitu, studovala v letech 1929 - 1935 na akademii v Praze u Nechleby, členka 

skupiny Tvorba (Slovník Chagall) 

    

    

    

69   neurčeno    

"Kytice tulipánů" ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, 53 x 34 (64 x 44,5)  
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 70   Pelc Antonín   (1895-1967) 

"Karikatura diktátora" .................................................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší, signováno monogramem, datováno 1934, skvělá práce vynikajícího malíře, satirika a karikaturisty, 

sbírková, galerijní i muzeální kresba, ve výřezu 39 x 46 (57,5 x 63)  
  

Pelc Antonín  malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, pedagog, soukromá studia u Reisnera, na pražské akademii 

u Bukovace a Pirnera, později sám profesorem na akademii, v letech 1939-1945 tvořil ve Francii a USA, člen SVU Mánes, 

široké zastoupení v Národní galerii Praha a v dalších galeriích po celém světě, vystavoval v Praze, Brně, New Yorku, 

Montrealu, Bělehradě, Berlíně atd., Národní umělec, významný moderní malíř (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

71   Winckel Van    

"Borovice u jezera" ............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevný lept, signováno, nedatováno, počátek 20. století, číslováno 22/100, výborná práce z období secese, 73,5 x 48 (77 x 52)  

    

    

    

72   nesignováno    

"Portrét mladého muže" ...............................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní tempera, signum nenalezeno, kolem roku 1925, skvělá práce, určitě stojí za další určení, 45 x 32,5 (60 x 46)  

    

    

    

73   Pavlík Václav   (1901-1966) 

"Krajina s vesnickým kostelem" .....................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signováno, nedatováno, 49,5 x 68,5 (55 x 74)  
  

Pavlík Václav  malíř, grafik, scénograf, studium na odborné škole pro umělecko-průmyslové zpracování kovů v Hradci 

Králové, dále na pražské akademii u prof. Drahoňovského, Mařatky, Bendy, Španiela, Brunnera, člen UB, Sdružení 

výtvarníků v Praze, účastnil se zlínských salonů, významný malíř, jehož práce jsou umístěny v Národní galerii Praha, 

v Musée Jeu de Paume v Paříži, GHMP, ve Východočeské galerii v Hradci Králové, Krajské galerii ve Zlíně a dalších, 

za obraz Slunečnice z roku 1937 obdržel v roce 1938 Výroční cenu České akademie věd a umění, vynikající malíř květin 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

74   Čermáková Alena   (1926-) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovská galerijní olejová tempera, signováno, datováno 1971, krásná velká reprezentativní malba, 96,5 x 69 (114 x 86,5)  
  

Čermáková Alena  malířka, grafička, studia na Akademii v Praze v ateliéru monumentální malby u profesora Obrovského 

a Mináře, figuralistka, maluje také krajinu, později zátiší, její téměř výhradní technikou je olejová malba (Slovník Chagall) 

    

    

    

75   nesignováno    

"Průhled z lesa do krajiny" ............................................................................................................................................  9 500 Kč  
umělecká reprodukce z období Rakouska - Uherska lepená na plátně, luxusní ručně řezaný rám, vzadu štítek Franz Jankowsky 

Troppau - Erste Österisches Rahmen, tento značkový secesní rám je UNIKÁT, 70 x 90 (98 x 121)  

    

    

    

76   Rybář K.    

"Kytice zahradních květin ve váze" ..............................................................................................................................  800 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, na plátně dvě poškození, tomu odpovídá i cena, 50,5 x 70,5 (63,5 x 83,5)  

    

    

    

77   Janoušek Josef    

"U Vltavy v Praze - Čertovka" .....................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1940, luxusní rám francouzského typu, 53 x 68 (70,5 x 86)  

    

    

    

78   Lískovec A.    

"Arabští prodejci melounů" ...........................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1945, 52 x 64 (66,5 x 78)  
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79   Kolář Josef   (1913-) 

"Život na návsi" ...................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, datováno 1944, ve výřezu 42 x 57,5 (70 x 82,5)  
  

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) 

    

    

    

80   Holejšovská Zdeňka   (1950-) 

"Zelený večer" ...................................................................................................................................................................  75 000 Kč  
olej na desce, signováno, datováno 2010, mimořádně kvalitní práce současné malířky, která má zastoupení v galeriích ve světě, 

zejména v Tokiu, dosahuje cen okolo 400 000 Kč a ve světě je daleko známější než doma, 80 x 60 (90 x 70)  
  

Holejšovská Zdeňka  malířka, učila se u malířů L. Musila, L. Laitgeba a J. Peci, vystavuje v Argentině a Japonsku, 

s rodinou založila firmu na výrobu zrcadel (Slovník Chagall) 

    

    

    

81   Skála Vít   (1883-1967) 

"Krajina ve žních" .............................................................................................................................................................  4 300 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1940, velká reprezentativní práce, luxusní ručně řezaný rám, 

zaskleno, 74 x 105 (93 x 120)  
  

Skála Vít  malíř krajinář a figuralista, scénograf, narozen v Praze, pochází z význačné malířské rodiny, studia na pražské 

akademii u prof. Pirnera, výstavy v Londýně, Kodani a po republice (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

82   Hinčica Jan   (1905-1982) 

"Milenci".................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na desce, signováno, kolem roku 1968, práce galerijní úrovně, 90 x 60,5 (93 x 64)  
  

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) 

    

    

    

83   Šebestík René   (1914-1964) 

"Kolem potoka" ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno 1952, ve výřezu 33 x 45 (63 x 73)  
  

Šebestík René  malíř, pedagog, narozen v Praze, žák Bendy a Karla Špillara na UMPRUM v Praze, řady výstav, mimo jiné 

v Topičově salonu, vydal soubor pohlednic Zimní Liberec (Toman, Slovník chagall) 

    

    

    

84   Holas Ota   (1910-1990) 

"Beskydská krajina" .........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, velká reprezentativní práce malíře, jehož obrazy patřily v minulosti mezi 

nejdražší v republice, 66 x 120 (83 x 137,5)  
  

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

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

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

    

    

    

85   neurčeno    

"Šeříky ve váze" ..................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1957, velká profesionální práce, 70 x 100 (86,5 x 117)  

    

    

    

86   nesignováno    

"Podzimní krajina" ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na malířské desce, kolem poloviny minulého století, kvalitní profesionální práce, 68 x 100,5 (79 x 110,5)  

    

    

    

87   Holas Ota   1910-1990) 

"Mořské pobřeží" ...............................................................................................................................................................  2 600 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, velká reprezentativní práce v minulosti velice ceněného malíře, 50 x 120 (68 x 136)  
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 88   neurčeno    

"Kytice lučních květů ve váze" .....................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, luxusní rám francouzského typu, 80 x 60 (100 x 80)  

    

    

    

89   nesignováno    

"Koňský trh" ......................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, první čtvrtina minulého století, široký černý rám z masivu, 59 x 79 (81 x 101)  

    

    

    

90   Schlosser Robert   (1880-1943) 

"Zamyšlená dívka s růžovým kloboukem" ..............................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, datováno 1920, paspartováno v oválné vyřezané paspartě, luxusní práce skvělého autora 

v luxusní dobové adjustaci, 77 x 57 (109 x 87)  
  

Schlosser Robert  malíř a ilustrátor v Praze, výborný portrétista, žák Lišky, Schikanedera a Preislera, maloval pastelové 

portréty, knižní obálky, plakáty, lunety, diplomy atd. (Toman) 

    

    

    

91   Hrnčárek Jan   (1918-) 

"Konec zimy na Prostřední Bečvě" ............................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, datováno 1971, vzadu štítek autora, název a znovu datace, sběratelský i galerijní 

obraz, 50 x 88 (67 x 105)  
  

Hrnčárek Jan  malíř, kreslíř, grafik, věnuje se převážně krajinomalbě, narozen ve Fryčovicích, soukromá studia u Otty 

Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, pražská akademie u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera, a Tittelbacha, od roku 1948  

žije a tvoří ve Frenštátě pod Radhoštěm, zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. 

Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu 

malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, v roce 1983 titul zasloužilý umělec 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

92   nesignováno    

"Portrét mladého šlechtice" ...........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, přelom 18. a 19. století, restaurační zásahy, zdobný rám z 19. století, řada drobných poškození, 80 x 60 (95,5 x 75,5)  

 Párová k následující položce č. 93 

    

    

    

93   nesignováno    

"Portrét mladé šlechtičny" .............................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, přelom 18. a 19. století, restaurační zásahy, zdobný rám z 19. století, řada drobných poškození, 80 x 60 (95,5 x 75,5)  

 Párová k předcházející položce č. 92 

    

    

    

94   nesignováno    

"Portrét muže v černém".................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, období biedermeieru, kolem roku 1840, poškozeno, vyžaduje restaurování, biedermeier rám 

85 x 65 (97 x 76,5)  
  

    

    

    

95   Živný Karel   (1899-1973) 

"Zima na Valašsku" ...........................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1955, luxusní široký zlacený rám, vysoce reprezentativní celek, 52 x 70 (75 x 92,5)  
  

Živný Karel  malíř, krajinář a grafik, narozen v Plzni, žák pražské akademie u profesora Obrovského a Švabinského 

v grafické speciálce, od roku 1931 působil jako korektor ve firmě Baťa ve Zlíně (Toman) 

    

    

    

96   Procházka    

"Zimní krajina" ...................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej - tempera, signováno, datováno 1947, ve výřezu 50 x 65 (74 x 87)  
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 97   Drha Josef   (1912-2009) 

"Ostrava" ...............................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, kolem roku 1980, sběratelská i galerijní hodnota, 48,5 x 80 (64 x 94)  
  

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) 

    

    

    

98   Flaková Veronika   (1930-) 

"Zátiší I" .................................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1963, vzadu štítek ČSFVU, výborná ukázka mistrovství první poloviny 

šedesátých let, 60 x 75 (63 x 78)  
  

Flaková Veronika  malířka, studovala na Škole užitých umění v Praze, v 1961 se zúčastnila 1. výstavy mladých 

v Ostravě, vystavuje se skupinou Kontrast v Brně a Praze (Slovník Chagall) 

    

    

    

99   Málek  

"Věšení prádla" ................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno MÁLEK, datováno 1963, čištěno, skvělá práce skvělého autora, 54,5 x 69 (64,5 x 80)  
  

Málek Antonín, malíř, grafik, narozen v Plzni v roce 1937, studoval na Výtvarné škole v Praze a u profesorů V. Rady a K. Součka na AVU tamtéž, v roce 

1968 emigroval do Švédska, od roku 1979 žije v Kolíně nad Rýnem (Slovník Chagall), NENÍ AUTOREM TOHOTO DÍLA 

    

    

    

100   Souček Karel   (1915-1982) 

"Ve večerní pasáži" .........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1970, autorova reminiscence na čtyřicátá léta, 60 x 50,5 (75 x 65)  
  

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) 

    

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 101-120 

 

101  Koberec orientální.....................................................................................................................................................  6 700 Kč  
ručně vázaný, perský, květinový motiv, dovoz kolem roku 1930, schází třásně, 80 x 100  

    

    

    

102  Umývadlo ......................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
porcelán zdobený malbou květin, značeno modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ, kolem roku 1900, v této velikosti velmi vzácné, 

sbírkový kus, 52,5 x 29,5 x 11,5  

    

    

    

103   Nástolec na čtyři druhy delikates ......................................................................................................................  2 400 Kč  
majolika zdobená modrými květy a malbou zlatých linek, na spodní straně značeno ALTHEA V-B, kolem roku 1850, jedna dobová 

prasklina a několik oklepů, výška 11 cm,  základna 35 x 35 cm  

    

    

    

104   Rámeček s fotografií dvou děvčátek ................................................................................................................  2 900 Kč  
mosaz zdobená rostlinným motivem, doplněno konvalinkami, kolem roku 1900, celkový rozměr v nejširším místě 23 x 17 cm, 

vnitřní rozměr cca 14,5 x 10,5  

    

    

    

105   Psací souprava stolní...............................................................................................................................................  5 000 Kč  
zelený onyx v bronzové montáži, v sestavě kalamář s pantovým víčkem, stojánek na zápalky, kolébka a nůž na dopisy, období 

1. republiky, luxusní zpracování a stav, kalamář 21 x 15, stojánek 14 x 12, kolébka 16 x 9, délka nože 31cm  



KATALOG 101. AUKCE 4. 7. 2010 OSTRAVA 

 

 

 

_ 23 _ 

 

  

106   Talíře párové závěsné .............................................................................................................................................  1 900 Kč  
majolika zdobená plastickými loveckými motivy, značeno made in Austria, kolem roku 1920, dva kusy, průměr 35cm  

 Cena za oba kusy 

    

    

    

107  Džbán s cínovým víkem...........................................................................................................................................  2 000 Kč  
kamenina s šedým jemně strukturovaným povrchem, na podkladové struktuře je výrazný modrý dekor rozvilin a dalších vzorů, 

značeno vtlačovanými čísly, počátek minulého století, výška 35cm  

    

    

    

108  Talíř závěsný "Děčínský zámek" ..........................................................................................................................  900 Kč  
kamenina, značeno J.M - Johann Maresch, kolem roku 1890, průměr 35cm  

    

    

    

109  Pohár ...............................................................................................................................................................................  2 400 Kč  
sklo kobaltové po obvodu fasetované, doplněné oroplastikou, značeno MOSER, kolem roku 1930, výška 21,5cm  

    

    

    

110   Dva hranoly - váza a popelník ............................................................................................................................  4 500 Kč  
sklo umělecké vrstvené, kobaltové, jantarové a čiré se stříbrnými body v mlhovině, neznačeno, ateliérová práce, osmdesátá - 

devadesátá léta minulého století, váza 18,5 x 6,5 x 6,5, popelník 7,5 x 9 x 9  

 Cena za oba kusy 

    

    

    

111   Korbel s cínovým víčkem ......................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán zdobený kolorovaným sedícím párem, ve dně litofanie - průsvitka s motivem tance, kolem roku 1890, bezvadný stav, 

výška 21cm, objem 0,5l  

    

    

    

112   Kruk Gregor - Grigorij Jakovič Kruk   (1911-1988) 

Plastika "Ženy se džbány" ..............................................................................................................................................  8 000 Kč  
bronz, signováno, nedatováno, dvě plastiky na společné plintě, samostatná varianta sedící ženy byla nabízena 13.10.2008 na aukci 

ve Stutgartu pod názvem "Schlafende mit Krug - Spící se džbánem", 15 x 21, výška 15 cm  
  

Kruk Gregor - Grigorij Jakovič Kruk   

sochař, pracoval s bronzem, hlínou a kamenem, narodil se na Ukrajině v rodině hrnčíře, na doporučení ředitele místní 

školy, který u mladého Kruka rozpoznal talent, vystudoval střední školu umění a řemesla, pokračoval na škole 

dekorativního umění ve Lvově, v roce 1937 byl přijat ke studiu na akademii v Krakově, od roku 1940 studoval 

na akademii v Berlíně, zde pedagogové Alfred Focke a Otto Hitzberger. Po ukončení druhé světové války se usadil a tvořil 

v Mnichově, prvky z rodného prostředí vnášel do tvorby plastik sedláků, kozáků, pracujících žen, tanečníků, hráčů 

na ukrajinský národní nástroj bandura (ARTPRICE, články na www) 

    

    

    

113  Plastika "Rokoková dáma" ..................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán zdobený kobaltem a zlacením, značeno ROYAL DUX, Czechoslovakia, export, výška 30cm  

    

    

    

114   Plastika "Rokokový kavalír" ..............................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán zdobený kobaltem a zlacením, značeno ROYAL DUX, Czechoslovakia, export, výška 33cm  

    

    

    

115    Přívěs "Kleopatra" na profilovaném řetízku .............................................................................................  8 900 Kč  
zlato, nové, nepoužité, přiloženy paragony z roku 2008 na celkovou cenu vyšší než 15 000 Kč 

ryzost zlata 585, hmotnost 16,78g btto  

    

    

    

116   Secesní kolier s ornamentem a třemi ověsky .............................................................................................  14 000 Kč  
zlacený tombak, velký symetrický ornament osazený českými granáty a středovým almandinem je zavěšen uprostřed řetízku, šest 

oček řetízku po každé straně a ověsky jsou rovněž osazeny, mistrovská zlatnická práce, kolem roku 1900, délka 52cm  
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117   Náušnice ........................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
zlato, každá náušnice osazena briliantem a briliantovou routou, značeno prvorepublikovou puncovní značkou, bezvadný stav, 

ryzost zlata 585, hmotnost 2,25g btto, brilianty 2x 0,05ct  
    

    

    

118   Náušnice ........................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
zlato, každá náušnice osazena velým modrým safírem lemovaným bílými safírky, značeno prvorepublikovou puncovní značkou, 

bezvadný stav, ryzost zlata 585, hmotnost 8,95g btto  
    

    

    

119  Přívěs ...............................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
vltavín ve zlaté montáži, nový umělecký, nepoužívaný šperk, ryzost zlata 585, hmotnost 5,41g btto  
    

    

    

120   Jaurignauc    

Plastika "Hlava krásné mladé ženy s mašlemi ve vlasech" ..............................................................................  9 000 Kč  
kamenina, signováno, vzadu značka dílny Fritz Kochendörfer a datace 10.12.04, jedná se o rok 1904, secesní provedení, krásný 

sbírkový kus, výška 44cm  
  

Fritz Kochendörfer (1871-?)  

sochař, studoval na akademii v Mnichově, v Mnichově v roce 1891 obdržel Art Medal, v roce 1896 se připojil 

ke společnosti SCHUMACHER & Co. v Osterode (Harz / Hannover, Germany). Vlastní firmu založil v roce 1899, v roce 

1927 měla 80 zaměstnanců, dle záznamu fungovala do roku 1928 (články na www) 

    

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 121-160 

 

121   Holas Ota   (1910-1990) 

"Maják" ..................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na malířské desce, signováno slabě vpravo dole, nedatováno, 71 x 50 (81 x 62)  
  

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

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

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

    

    

    

122   Sychra Vladimír   (1903-1963) 

"Dívčí akt s červenou ponožkou" ................................................................................................................................  2 000 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1961, číslováno 172/200, původní umělecká adjustace, známý reprezentativní grafický list 

významného autora, 49 x 56 (68 x 74)  
  

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

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

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

    

    

    

123   Toman Karel   (1988-) 

"Varna u Černého moře" ................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem a akvarelem, signováno, datováno 1940, umělecká adjustace - plátěná pasparta, rám a sklo, 

ve výřezu 49 x 36 (68,5 x 53)  
  

Toman Karel  malíř a grafik, narodil se v Příboře, grafice se vyučil v Gorici, věnoval se zejména malbě krajin a pohledů 

na moravská města, dle údajů na zadních stranách obrazů byla jeho raná umělecká tvorba spojena s Užhorodem, byl 

členem Spolku výtvarných umělců v Užhorodě a členem Spolku nezávislých umělců v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

124   Hlavica František   (1885-1952) 

"Sedící dívka v kroji" ........................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský kvaš, signováno, datováno 1944, skvělá práce výborného autora, kvalitní umělecká adjustace, galerijní práce 

37 x 29 (69 x 56)  
  

Hlavica František  malíř ze Vsetína, ilustrátor, studia u Schwaigera, byl významnou osobností v Brně, profesor kreslení 

na VUT v Brně, později děkan fakulty architektury a pozemního stavitelství, účastnil se na Zlínských salonech, obdržel 

stříbrnou medaili v Barceloně v roce 1911 (Slovník Chagall) 
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125   Hegenbart Emanuel   (1868-1923) 

"Zátiší s ovocem a květinami" ..........................................................................................................................................  900 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1900, práce absolventa mnichovské akademie, profesora v Drážďanech, maloval 

stylem starých mistrů, 35 x 50 (39 x 54)  
  

Hegenbart Emanuel  malíř a kreslíř, absolvent mnichovské akademie, profesor na Akademii v Drážďanech (Toman) 

    

    

    

126   Hajduček Adolf   (1911-1971) 

"Ostrava - Černá louka, lanovka" ..............................................................................................................................  2 200 Kč  
mistrovský komorní olej na malířské lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, velmi kvalitní veduta Ostravy, 

sběratelská i galerijní hodnota, ve výřezu 17 x 28 (35 x 45)  
  

Hajduček Adolf  malíř, narozen v Ostravě, autodidakt, žil a tvořil ve Frýdlantě nad Ostravicí, věnoval se krajinomalbě 

a také portrétům (Slovník Chagall) 

    

    

    

127   Kučera Marcel    

"Temná oslava" ...................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
olej - akryl na sololitu, značeno vzadu, datováno rovněž vzadu 2010, 28 x 48,5 (31 x 52)  

    

    

    

128   Dvorský Bohumír - Olšák Jaroslav    

"Constanza" ..........................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 18.5.1955, kvalitní práce z cest významného moravského malíře a kreslíře, luxusní 

adjustace od OLŠÁKA z roku 1979, rám signován Olšákem, skvělý celek, 26 x 46 (42 x 61)  
  

Dvorský Bohumír (1902-1976) 

malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen 

Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých 

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

po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, 

národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

 

Olšák Jaroslav (1914-1995) 

malíř, grafik, umělecký knihvazač, narozen ve Vsetíně, malbu studoval soukromě u malíře J. Kobzáně ve Zlíně, od roku 

1936 měl vlastní knihařskou dílnu v Místku (Slovník Chagall) 

    

    

    

129   Malý Václav   (1874-1935) 

"Chodská dívka" .................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno, kolem roku 1910, vzadu dlouhé povídání o významném umělci, žáku Brožíka 

a Schwaigra, dále vzadu pozůstalostní razítko, sběratelský i muzeální obraz, 50,5 x 33 (57,5 x 40)  
  

Malý Václav  pražská akademie u Brožíka, Schwaigera, přítel J. Š. Baara, jemuž ilustroval Chodskou madonu, obrazy 

Malého visí v galeriích po celé Evropě (Toman) 

    

    

    

130   Kečíř B.    

"Kytice ve váze" ...............................................................................................................................................................  26 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, práce malíře, o němž se prakticky nic neví, přesto bylo z jeho obrazů 

realizováno několik výstav a na aukcích u Hampla v Mnichově dosahoval cen až přes 9000 eur, umělecký rám z masivu 

49,5 x 40 (66 x 56,5)  

 Obraz byl vystavován na výstavě prací Kečíře v roce 1999 v Galerii Vincenta Kramáře v Dejvicích  

    

    

    

131   Witt B.    

"Kvetoucí vřesoviště u lesa"...........................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1918, kvalitní dobový rám, 21 x 32 (36,5 x 47)  

    

    

    

132   Salichová Helena   (1895-1975) 

"Zátiší s červeným jablkem a rozkrojeným citronem" ......................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1960, práce vynikající malířky, která patří mezi nejlepší umělce našeho regionu 
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minulého století, vzadu štítek autorky, 34 x 44 (43 x 52,5)  
  

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

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

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

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

    

    

    

133   Čekan Václav   (1905-) 

"Z Ostravy" ...........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, patrně kolem poloviny minulého století, luxusní rám z dubového masivu, 

kvalitní do sbírky obrazů Ostravy, 25 x 50,5 (38,5 x 63)  
  

Čekan Václav  textilní výtvarník, narozen v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

    

134   Novák Jiří K.   (1912-) 

"Pohled na Prahu" (?) ......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, výborná moderní krajinářské práce absolventa Akademie v Praze 

u J. Obrovského, nerámováno, 54 x 77,5  
  

Novák Jiří K.  malíř, narozen v Praze, studoval u profesora J. Obrovského na AVU v Praze, člen JUV s níž vystavoval, 

zúčastňoval se Zlínských salonů (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

135   Veržakovský Karel   (1924-1963) 

"Surrealistická žena" .....................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej - tempera, signováno, datováno 1953, vynikající práce patřící mezi skvosty druhé vlny surrealismu 

62 x 49 (66,5 x 52)  
  

Veržakovský Karel  malíř, sochař ruského původu, narodil se v Tyvrově na Ukrajině, žil a tvořil v Praze, studium 

na pražské akademii u profesora Obrovského, vynikající moderní malíř druhé třetiny minulého století, věnoval se 

surrealisticky a abstraktně laděné malbě, řada výstav a zastoupení v galeriích, v posledních letech realizovány samostatné 

výstavy v Galerii Paidea, Praha 1994 a Galerii Růžový kopeček, Cheb 1995  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

136   Blažíček Oldřich   (1887-1953) 

"Orání koňmi" .....................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - malba tuší, pastelem a temperou, signováno, datováno 1919, krásná komorní práce 

významného malíře, 17,5 x 27 (35 x 45)  
  

Blažíček Oldřich  malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce H. Schwaigera, v roce 1913 získal 

Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie, od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, člen SVU Mánes, 

krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů, zastoupen v Národní galerii Praha, 

řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

137   Surůvka Jiří   (1961-) 

"Bez názvu" ........................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2008, skvělý autoportrét jednoho z představitelů našeho současného moderního umění, 

nerámováno, 80 x 60  
  

Surůvka Jiří  malíř, performer, multimediální umělec, pedagog, narozen v Ostravě, studoval na FF Ostravské university, 

na 49. bienále v Benátkách zastupovali s Ilonou Németh ve společném pavilonu Českou republiku a Slovensko, v roce 

1997 obdržel Zvláštní cenu poroty I. Zlínského salonu, člen skupiny KOK, MALAMUT, PŘIROZENÍ, SCA, zastoupen 

ve sbírkách Národní galerie Praha, KGVU ve Zlíně, GVU v Ostravě, Galerie F. Jeneweina v Kutné Hoře a v dalších 

galeriích u nás i v cizině, účastník řady domácích a zahraničních výstav (Slovník Chagall) 

    

    

    

138   Surůvka Jiří   (1961-) 

"Tak šel čas" .......................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem, datováno 2009, skvělá práce jednoho z představitelů současného 

moderního umění, získáno přímo od autora na jeho výstavě, 50 x 80 (52 x 82,5)  
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139   Lasák Oldřich   (1884-1968) 

"Textilní stav - přádelna"................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, datováno 1927, práce vynikajícího malíře našeho regionu, sbírková položka, vzadu 

řada poznámek a texty o malíři, 26 x 33 (37 x 44,5)  
  

Lasák Oldřich  malíř, narozen ve Zdětíně u Prostějova, zemřel v Ostravě, studoval na AVU v Praze u profesorů 

V. Bukovace, B. Roubalíka a H. Schwaigera, byl členem SVUM Hodonín, spolu s A. Kašparem restauroval obrazy 

a fresky v chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci, kromě moderních směrů v malířství byl i skvělým portrétistou, zastoupen 

ve sbírkách Národní galerie v Praze, GVU v Ostravě, MG v Brně, GVU v Olomouci (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

140   Vyčítal Jan   (1942-) 

"Poslední medvěd v Čechách" ......................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, koláž, signováno, nedatováno, pohodová práce vynikajícího malíře, karikaturisty, 

zpěváka, hudebníka atd., ve výřezu 34 x 47 (51 x 62,5)  
  

Vyčítal Jan  výtvarník, karikaturista, textař, zpěvák, narozen v Praze, studoval obor propagační grafika u R. Pípala 

na Průmyslové škole bytové tvorby v Praze, pracoval jako výtvarník a grafik v ČST Praha, tvůrce kresleného humoru 

(Slovník Chagall) 

    

    

    

141   Vyčítal Jan   (1942-) 

"Slavík - loupežník" ...........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, koláž, signováno, nedatováno, pohodová práce vynikajícího malíře, karikaturisty, 

zpěváka, hudebníka atd., ve výřezu 31,5 x 44 (48,5 x 59,5)  

    

    

    

142   Vyčítal Jan   (1942-) 

"Zajíc a myslivec" ...............................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, nesignováno, nedatováno, zajíc předává myslivci opičku na gumě s textem: 

"Jelikož se Vám jako každoročně nepodařilo nic trefit, dovolte, abych Vám daroval aspoň tuto opičku" 

ve výřezu 25,5 x 31,5 (40 x 44)  

 Vhodné pro sběratele kreseb, kreslených vtipů i pro nimrody 

    

    

    

143   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 

"Bohatý rostlinný dekor" ...................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský grafický list - dřevoryt, signováno, nedatováno, neuvěřitelně bohatý florální dekor skvělé umělkyně, 30 x 21 (40 x 34)  
  

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

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

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

    

    

    

144   nesignováno    

"Portrét muže s knihou" ..................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1830, velmi kvalitní portrétní práce z období biedermeieru, dobový rám, nevelké 

poškození rámu i obrazu, 48 x 39,5 (58 x 50)  

    

    

    

145   neurčeno    

"Čtenářka v interiéru" .....................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, datováno 1920, velmi zajímavá práce, vyžaduje restaurování, 48,5 x 41 (56,5 x 49,5)  

    

    

    

146   Špingl V.    

"Kytice žlutých růží ve džbánu" .....................................................................................................................................  900 Kč  
olej na dřevě, signováno, kolem roku 1935, 44,5 x 34 (55 x 45)  

    

    

    

147   neurčeno    

"Zpěv u mikrofonu" ...........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
domalba na reprodukovaném podkladu, signum v reprodukci, kolem roku 1935, 46,5 x 37 (50 x 40)  
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 148   nesignováno    

"Zátiší s dýmkou, váčkem na tabák a nápisem AHOJ" ....................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, kolem roku 1935, skvělá komorní práce, 25 x 30 (33,5 x 38,5)  

    

    

    

149   Janke W.A.    

"Rybář s dýmkou" ..............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, kvalitní komorní portrétní práce, široký dobový rám, 24 x 20,5 (38 x 35)  

    

    

    

150   Göttlich Miroslav   (1954-) 

"Vzpomínka na kubistické zátiší ...............................................................................................................................  29 000 Kč  
olej-tempera na desce, signováno, datováno 1972, skvělá práce skvělého moderního malíře, tento ovál je z umělcova dřívějšího 

období, přesto již nese znaky mistrovské výbavy malíře, ovál 62 x 48 (74,5 x 60)  
  

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 koláží - asambláží ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez umělcovou 

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

    

    

    

151   Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"V arabském městě" ..........................................................................................................................................................  3 900 Kč  
barevný lept, signováno, nedatováno, kolem roku 1935, vzadu razítko a poznámka Bankovní dům Prostějov, původní adjustace 

49 x 40,5 (52,5 x 43,5)  
  

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

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

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

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

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

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

    

    

    

152   Hrubeš    

"Hlavní brána hradu Jesenova" ..................................................................................................................................  1 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1934, vzadu podrobnější popis místa a věnování, kromě umělecké i dokumentační hodnota  

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

    

    

    

153   Wágner Richard    

"Děvčátko a chlapec v kroji" .........................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovský olej - tempera na malířské lepence, signováno, datováno Wien 1918, velmi působivá práce, 41 x 26 (53 x 37)  

    

    

    

154   Prihel Bohumír   (1926-) 

"Variace zo Slovenska II" ...............................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno, datováno 1969, autorský list, velká reprezentativní grafika, umělecká adjustace 

50 x 40 (55,5 x 46)  
  

Prihel Bohumír  sochař, restaurátor, narozen v Bratislavě, studoval figurální sochařství u profesora J. Kostky a R. Pribiše 

na VŠVU v Bratislavě, věnuje se komornímu a monumentálnímu sochařství a restaurátorské práci (Slovník Chagall) 

    

    

    

155   Prihel Bohumír   (1926-) 

"Variace zo Slovenska III" .............................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno, datováno 1972, autorský list, velká reprezentativní grafika, umělecká adjustace 

40 x 50 (46 x 55,5)  
  

Prihel Bohumír  sochař, restaurátor, narozen v Bratislavě, studoval figurální sochařství u profesora J. Kostky a R. Pribiše 

na VŠVU v Bratislavě, věnuje se komornímu a monumentálnímu sochařství a restaurátorské práci (Slovník Chagall) 
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156   Dobrinov Alex    

"Malíř Ostravy" ..................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
mistrovská kresba kombinovanou technikou - tužka, lavírovaná kresba tuší, akvarel, signováno, datováno 1932, autor byl Bulhar 

žijící v Ostravě, v karikatuře je zřejmě zachycen mladý Vilém Wünsche, 50 x 32 (52,5 x 35,5)  
    

    

    

157   neurčeno    

"Jízda na slonu" ..................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
kombinovaná technika - kvaš, zlacení, koláž, písmo na reklamním papíře, signováno arabským písmem, technicky velmi dobře 

zvládnutý orientální motiv, 32,5 x 22,5 (34,5 x 25)  
    

    

    

158   neurčeno    

"Orientální motiv" .............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
kombinovaná technika - kvaš, zlacení, koláž, písmo, signováno arabským písmem, technicky velmi dobře zvládnutý orientální 

motiv, 32,5 x 22,5 (34 x 25,5)  
    

    

    

159   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Sen z galerie Pitti" ............................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, datováno 1993, vydala Lyra Pragensis, vzadu štítek, mimořádně velká, vysoce 

reprezentativní grafika, rámováno textilní páskou, ve výřezu 52 x 41 (75 x 57)  
  

Liesler Josef  ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha 

u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí 

skupiny 58 (1958), skupiny Radar, Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie 

(1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy 

v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

160   Jenewein Felix   (1857-1905) 

"Maří Magdalena" .............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
goblén podle práce slavného Jeneweina, ruční práce z manufaktury ve Valašském Meziříčí, značeno J a v druhém rohu MGM, 

přelom 19. a 20 století, drobná poškození, sběratelský i muzeální kus, 80 x 57  
  

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

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

dva celostránkové sloupce o tomto vynikajícím českém a evropském malíři 

doplněno 25.6.2007 z webových stránek galerie v Kutné Hoře: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 161-180 

 

161   Stojan na vánoční stromek "Chaloupka - dřevěnice se stromem" ....................................................  1 900 Kč  
těžká keramika glazovaná a malovaná, původně bylo elektrifikováno, okna chaloupky svítila, z bezpečnostních důvodů přívod 

odpojen, lze lehce obnovit, původní výrobní štítek, první polovina minulého století, funkční rarita 

výška 21cm, průměr podstavy 34cm 

stabilní stojan pro průměr kmene stromku 4,2 cm  

    

    

    

162   neurčeno    

Miniatura drážďanského typu "Mladá žena s bohatými vlasy" ...................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej - kvaš na slonové kosti, rámeček rovněž slonová kost, vnitřní ovál v bronzovém rámečku, děláno podle Russela, 

signováno, minulé století, luxusní provedení i stav, vnitřní ovál 9 x 7 (14 x 12)  

 Pochází ze sbírky miniatur 
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163  Miniatura "Mladá žena s tmavými vlasy" .....................................................................................................  4 500 Kč  
olej - kvaš na porcelánu, dřevěný černý rámeček ve stylu biedermeier, přelom 19. a 20. století, luxusní provedení i stav 

vnitřní ovál 8,5 x 7 (14 x 11)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

164   Miniatura drážďanského typu "Mladá šlechtična" .................................................................................  4 500 Kč  
olej - kvaš na slonové kosti, rámeček pokrytý destičkami slonové kosti s rytým květinovým dekorem, kraj po obvodu vyložený 

ebenem, počátek minulého století, vnitřní ovál 7 x 6 (11,5 x 10)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

165   Schmatz F.    

Miniatura drážďanského typu "Etuda" ...................................................................................................................  4 500 Kč  
olej - kvaš na slonové kosti, signováno, zpracováno podle Fragonarda, minulé století, dřevěný rámeček stylu biedermeier, vnitřní 

ovál v bronzovém rámečku, luxusní provedení i stav, vnitřní ovál 9 x 7 (15,5 x 13)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

166   Miniatura "Maří Magdalena" ...........................................................................................................................  4 900 Kč  
olej - kvaš na porcelánu, podle velké světově proslulé předlohy, rámeček zlacený bronz, 19. století, oválný tvar miniatury 

i rámečku, 8,5 x 6,5 (11 x 8)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

167  Miniatura drážďanského typu "Amalia" ......................................................................................................  4 500 Kč  
olej - kvaš na slonové kosti, podle Stielese, rámeček rovněž ze slonové kosti, vnitřní ovál v bronzovém rámečku, minulé století, 

luxusní provedení, mírně odchlíplé plátky slonové kosti na rámečku, vnitřní ovál 6 x 4,5 (11 x 10)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

168    Miniatura drážďanského typu "Žena v červených šatech" ................................................................  3 900 Kč  
olej - kvaš na slonové kosti, rámeček rovněž ze slonové kosti, vnitřní ovál v bronzovém rámečku, minulé století, luxusní provedení, 

mírně odchlíplé plátky slonové kosti na rámečku, vnitřní ovál 5,5 x 4,5 (11 x 10)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

169   Miniatura drážďanského typu "Mladá žena s náhrdelníkem" ..........................................................  3 900 Kč  
olej - kvaš na slonové kosti, rámeček z kosti, vnitřní ovál v bronzovém rámečku, minulé století, luxusní provedení i stav 

vnitřní ovál 5,5 x 4 (10 x 8,5)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

170  Miniatura drážďanského typu "Císařovna Sisi - Elisabeth" ................................................................  4 500 Kč  
olej - kvaš na slonové kosti, rámeček z kosti, vnitřní ovál v bronzovém rámečku, minulé století, luxusní provedení i stav 

vnitřní ovál 5,5 x 4 (10,5 x 9)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

171  Miniatura drážďanského typu "Helena" .......................................................................................................  4 500 Kč  
olej - kvaš na slonové kosti, signováno, rámeček rovněž ze slonové kosti, vnitřní ovál v bronzovém rámečku, minulé století, luxusní 

provedení i stav, vnitřní ovál 5,5 x 4 (11 x 10)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

172  Miniatura drážďanského typu "Lola Montez" ...........................................................................................  3 900 Kč  
olej - kvaš na slonové kosti, oválný rámeček z kosti, vnitřní ovál v bronzovém rámečku, minulé století, luxusní provedení i stav, 

vnitřní ovál 5,5 x 4,5 (9 x 8)  

 Pochází ze sbírky miniatur 
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173   Miniatura drážďanského typu "Amálie" .....................................................................................................  4 500 Kč  
olej - kvaš podle Stielera, signováno, oválný kovový zlacený rámeček v empírovém stylu, minulé století, luxusní provedení i stav 

9 x 7 (10 x 7,5)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

174   Miniatura "Mrs. Siddons" ...................................................................................................................................  5 600 Kč  
olej - kvaš na slonové kosti, bronzový empírový rámeček, 19. století, mistrovská práce, luxusní provedení, 7,5 x 6 (9,5 x 7)  

 Pochází ze sbírky miniatur 

    

    

    

175  Váza válcovitá silnostěnná.....................................................................................................................................  3 800 Kč  
sklo bezbarvé čiré, bohatě řezané a broušené krásným květinovým dekorem, jedinečná luxusní práce, Čechy, kolem poloviny 

minulého století, svou velikostí a provedením výrazně REPREZENTATIVNÍ, výška 40cm, průměr 14,5cn  

    

    

    

176   Lauda Jan   (1896-1959) 

Odkládací nástolní miska na široké noze .....................................................................................................................  350 Kč  
keramika malovaná, nohu tvoří tělo ledního medvěda, signováno, prémie pro členy Mánes 1933, v jednom místě na okraji 

restaurováno, výška 20cm, průměr 19cm  
  

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

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

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

    

    

    

177   Kuřácká špička na doutníky ..................................................................................................................................  350 Kč  
náustek z rohoviny, tělo pálená mořská pěna, v samostatné etuji, kolem roku 1860, sběratelský kus, délka i s pouzdrem 15,5cm  

    

    

    

178   Kuřácká špička na doutníky ..................................................................................................................................  350 Kč  
náustek z jantaru, tělo pálená mořská pěna, v samostatném původním pouzdře - etuji, kolem roku 1860, sběratelský kus 

délka i s pouzdrem 14cm  

    

    

    

179   Karafa se zabrušovanou zátkou ...........................................................................................................................  250 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobeno horizontálními zlatými, bílými a matnými pruhy, ARTDEKO, kolem roku 1935, používalo se na likéry, 

při stolování na ocet apod., výška 22,5cm  

    

    

    

180  Velký oválný servírovací tác se zdobenými úchopy ................................................................................  19 000 Kč  
stříbro, značeno rakouskou a polskou puncovní značkou, kolem roku 1925, luxusní, reprezentativní provedení, velmi dobrý stav, 

ryzost stříbra 800, hmotnost 2142,60 g, délka 72cm, šířka 46cm  

 Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu České republiky o ryzosti stříbra 

    

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 181-220 

 

181   Kučera Marcel    

"Květy ve váze" ......................................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na lepence, signováno a datováno vzadu 2008, 27 x 13,5 (29 x 15,5)  

    

    

    

182   Demel Karel   (1942-) 

"Ticho" ....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná grafická technika, signováno, nedatováno, číslováno 84/130, luxusní adjustace 

ve výřezu 18,5 x 17 (37,5 x 34,5)  
  

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

Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav u nás 
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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) 

    

    

    

183   Brožík Václav   (1851-1901) 

"Figurální studie" ...............................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovská kresba tužkou, značeno na štítku na rámu, sběratelská, muzeální i galerijní kresba, ve výřezu 14 x 18,5 (31,5 x 33,5)  

 Pochází z kvalitní sbírky 
  

Brožík Václav  studium na pražské a drážďanské akademii, byl členem výtvarné generace Národního divadla, v roce 1884 

obdržel v Paříži kříž Čestné legie, stal se jejím důstojníkem, dále byl členem francouzské akademie, členem České 

akademie věd a umění atd. (Toman) 

    

    

    

184   neurčeno    

"Květy ve váze" ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, zdobný rámeček, příjemná miniaturní práce, 13 x 8 (24 x 19,5)  

    

    

    

185   nesignováno    

"Dáma v černé toaletě s růží ve vlasech" ..............................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovská galerijní malba kombinovanou technikou - kvaš, olej na kartonu, signum nenalezeno, kolem roku 1820, mimořádně 

luxusní dubový zlatem zdobený rámeček, skvělá kvalitní práce, luxusní celek, 20,5 x 14 (24,5 x 17,5)  

    

    

    

186   Váchal Josef   (1884-1969) 

"Spisovatel a jeho múza" .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevný dřevoryt, signováno, kolem roku 1940, Ex libris Josef Kašpar, sběratelská položka, ve výřezu 18 x 10,5 (33 x 23)  
  

Váchal Josef  malíř, grafik, řezbář, mystik, ilustrátor, kreslíř, typograf, tvůrce ex libris, významný, svérázný umělec 

20. století, studium v soukromé krajinářské škole A. Kalvody, člen sdružení SURSUM (Toman) 

    

    

    

187   Sábavá (?)    

"Plachetnice na moři" ..........................................................................................................................................................  400 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1940, dobový rámeček, 14 x 14 (21 x 21)  

    

    

    

188   Kahovcová Vlasta   (1944-) 

"Fajfka starého Pávíčka" ................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, datováno 1985, spolu s rámem velmi působivý celek, 20,5 x 25 (32,5 x 37)  
  

Kahovcová Vlasta  zpěvačka, malířka, narozena v Praze, vystudovala SUPŠ v Praze obor propagační a výtvarnictví, 

zobrazuje staré předměty, jako jsou mlýnky, hmoždíře, staré hrnce, vázičky, fajfky, svícny aj., které maluje technikou 

starých mistrů, z těchto maleb pak vznikají různá zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

    

189   Čech František Ringo   (1943-) 

"Tatínek podává daňové přiznání" ............................................................................................................................  3 900 Kč  
umělecký tisk, signováno, datováno 2009, vzadu dedikace, 35 x 28,5 (47 x 40)  
  

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

(Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

    

190   Dyck Anthonis van   (1599-1641) 

"Podobizna anglického Krále I. a jeho ženy Henriety" .................................................................................  99 000 Kč  
olej na plátně, kopie z počátku minulého století podle originálu van Dycka na zámku v Kroměříži, malovala hraběnka Marie 

Bertoldová - Schnöblingová, hraběnka na zámku v Kroměříži, kopie byla dělaná v měřítku 1:1, 104 x 176  

 Kopie je velmi zdařilá, není vystavená, případnému zájemci bude vydána v Praze 
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191   neurčeno    

"Bedřich Smetana" ...............................................................................................................................................................  400 Kč  
grafický list, signováno, nedatováno, kvalitní práce i adjustace, 31,5 x 22,5 (34 x 25)  

    

    

    

192   Baar Hugo   (1873-1912) 

"Na Sázavě" ...........................................................................................................................................................................  7 200 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1900, velmi kvalitní krajinářská práce významného 

malíře, luxusní široký zlacený rám francouzského typu, 24,5 x 34,5 (40 x 49)  
  

Baar Hugo  malíř, narozen v Novém Jičíně, debutoval na výstavě slavného Hagenbundu ve Vídni, zemřel v Mnichově 

při práci na litografickém kameni "Zima v Beskydech", řada výstav, svými obrazy byl zastoupen i na Ministerstvu kultury 

ve Vídni za Rakouska - Uherska, dobrý přítel malíře B. Jaroňka (Toman) 
    

    

    

193   Jaroš M.    

"Stromy kolem řeky" ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1939, krajinářské pojetí vycházející z imprese Radimského, velké reprezentativní plátno, 

původní dobový rám, 92 x 120 (106 x 135,5)  
    

    

    

194   Wagner Helene   (1878-1956) 

"V přístavu" ..........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, zachovala se pouze část signatury, kolem roku 1930, kvalitní práce, 52 x 79 (66 x 92,5)  
  

Wagner Helene  uváděna ve světových katalozích, prodeje jejích obrazů zaznamenány v ARTPRICE 
    

    

    

195   Kaltenbachar P.    

"Dáma s vějířem" .............................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno (kolem roku 1860 ?), nerámováno, pouze na blind rámu, 55 x 40  
    

    

    

196   Kohoutek K.    

"Krajina u břízového lesa" .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, ručně řezaný rám, 55 x 77,5 (69 x 92)  
    

    

    

197   Kohoutek K.    

"Krajina s řekou" ...............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, ručně řezaný rám, 39 x 57 (50 x 67,5)  
    

    

    

198   Polách    

"Černé světlo" .........................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, datováno duben 1994, 57 x 41,5 (58,5 x 43)  
    

    

    

199   Horáková Marta   (1911-) 

"Cesta mezi stromy" .............................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, moderní práce absolventky Akademie v Praze, 

žačky Sychry a Nejedlého, 34 x 45 (39 x 50)  
  

Horáková Marta  malířka a učitelka, narozena v Chrudimi, absolvovala kurs školy umění ve Zlíně a malířskou školu 

Sychrovu (Toman) 

    

    

    

200   Svoboda Josef   (1901-) 

"Plachetnice u pobřeží" ................................................................................................................................................  69 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, Svoboda se proslavil reprezentativními obrazy v luxusních 

rámech, nabízený obraz spolu s rámem patří mezi jeho nejluxusnější práce, velký reprezentativní obraz i celek, jedinečná nabídka, 

89 x 88 (113 x 112)  

 Jen cenu rámu lze odhadnout na 35 000 Kč 
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Svoboda Josef  malíř a grafik, narozen v Mariánských Lázních, učil se u malíře E. Čiháka a v grafickém kurzu 

u Alexandra de Piana, absolvoval zahraniční studijní cesty - severní Afrika, Balkán, Itálie atd., věnoval se krajinomalbě 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

201   neurčeno    

"Zátiší se džbánkem, ovocem a houbami" ..................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, kvalitní široký zlacený rám, 44 x 96 (58,5 x 109,5)  

    

    

    

202   monogramista Fr. J.    

"Kytice gladiol" ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno monogramem, kolem roku 1960, 75 x 60 (87,5 x 73,5)  

    

    

    

203   Slíva Antonín   (1919-1989) 

"Krajina s břehem rybníka" ..........................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně lepeném na desce, signováno, kolem roku 1965, 50 x 70,5 (64,5 x 84,5)  
  

Slíva Antonín  malíř, narozen v Ostravě - Muglinově, dlouholetý pracovník v propagaci VŽKG, vytvořil spousty portrétů 

pracovníků VŽKG, samostatné výstavy i ceny, věnoval se především krajině Ostravska, Beskyd a Jeseníků  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

204   Fritzová    

"Krajina se stromy a vodou" .........................................................................................................................................  1 100 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, 60 x 81 (68,5 x 88,5)  

    

    

    

205   Drha Josef   (1912-2009) 

"Tání" .......................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, práce významného malíře ostravského regionu 

49,5 x 70 (63,5 x 83,5)  
  

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) 

    

    

    

206   Bártek    

"Statek v horách" ...............................................................................................................................................................  4 400 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, práce frekventovaného malíře, o němž nemáme 

informace, ale přesto má řadu sběratelů, 49,5 x 69,5 (63 x 83)  

 Vížka na hřebeni střechy ukazuje na alpskou krajinu 
  

Bártek  malíř, pocházel z Novojičínska, zabýval se malbou obrazů z Jižní Evropy a Orientu 

    

    

    

207   Weber K.    

"Dům u horského potoka" ..............................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, kvalitní zlacený a stříbřený rám, jde patrně o práci Kurta Webera 

(1893-1964), 54,5 x 82 (66,5 x 93,5)  

    

    

    

208   Pospíšil Boh. (Bohumil ?)    

"Krajina s rybníkem - Kamenice u Jihlavy" .............................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej - tempera na malířské lepence, signováno, datováno 1942, velmi kvalitní práce, která vyžaduje jiný rám 

 49,5 x 69,5 (62 x 82)  

 Párová k následující položce č. 209 
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209   Pospíšil Boh. (Bohumil ?)    

"Krajina s říčkou - Kamenice u Jihlavy" ...................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej - tempera na malířské lepence, signováno, datováno 1942, velmi kvalitní práce, která vyžaduje jiný rám 

49,5 x 69,5 (62 x 82)  

 Párová k předcházející položce č. 208 

    

    

    

210   nesignováno    

"Kristus na kříži - Golgota" ........................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1770, původní dobový rám, obraz je restaurován a nažehlen 

na nové plátno, skvělá příležitost, 56 x 47 (66 x 56)  

 Pochází ze sbírky sakrálních obrazů  

 OBRAZ JE PROHLÁŠEN ZA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR 

    

    

    

211   Drha Josef   (1912-2009) 

"Pod Beskydami" ................................................................................................................................................................  4 600 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1970, práce významného malíře ostravského regionu, kvalitní 

adjustace, ve výřezu 27 x 59 (56 x 86,5)  
  

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) 

    

    

    

212   Röhling Vladislav   (1878-1949) 

"Pražský orloj" .......................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno v desce i tužkou, kolem roku 1925, velmi kvalitní grafický list na ručním papíře od 

významného malíře a grafika, 50 x 43 (57 x 50)  
  

Röhling Vladislav  malíř, velmi významný grafik, rodák z Prahy, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška, tvořil 

zejména obrazy z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, 

na Zlínských salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v pražském Obecním 

domě, v roce 1942 Národ svým výtvarným umělcům III. v Mánesu (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

213   neurčeno    

"Podhorská krajina" .........................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, signováno, nepřečteno, datováno 1954, kvalitní rám i celek, 50 x 70 (61,5 x 81,5)  

    

    

    

214   Cion V. - Cionová    

"Kytice růží ve skleněné váze" ......................................................................................................................................  2 200 Kč  
profesionální olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, luxusní dobový rám, 66 x 78 (86 x 97)  
  

Cion V. - Cionová  za první republiky byla malířkou v Ostravě, později emigrovala do Kanady, malovala zejména 

reprezentativní květinová zátiší 

    

    

    

215   neurčeno    

"Chrám sv. Mikuláše od Vltavy" .................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo dole špatně čitelně, kolem poloviny minulého století, netradiční pohled na Malou 

Stranu, 42 x 60 (52 x 70)  
  

    

    

    

216   Hála Antonín   (1895-1993) 

"Polní cesta v krajině o žních" ......................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno, kolem roku 1930, kvalitní dobový rám, 50,5 x 41 (64 x 54,5)  
  

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

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

pro noviny (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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 217   nesignováno    

"Světec s dítětem" ...............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, druhá polovina 19. století, nový rám, 85 x 62,5 (99 x 76,5)  

Pochází ze sbírky sakrálních obrazů  

OBRAZ JE V ŘÍZENÍ NA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR 

    

    

    

218   nesignováno    

"Nanebevzetí Panny Marie" .......................................................................................................................................  27 000 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1840, kvalitní a působivá práce, drobná poškození, 91 x 65 (97,5 x 71,5)  

Pochází ze sbírky sakrálních obrazů  

OBRAZ JE V ŘÍZENÍ NA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR 

    

    

    

219   nesignováno    

"Panna Maria" ..................................................................................................................................................................  12 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1820, kvalitní práce, kterých je dnes na trhu málo, nový rám, obraz vyžaduje čištění 

a restaurování, 61 x 47 (73,5 x 61)  

Pochází ze sbírky sakrálních obrazů  

OBRAZ JE V ŘÍZENÍ NA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR 

    

    

    

220   nesignováno    

"Madona s dítětem - Panna Maria s Ježíškem" .................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1750, mimořádně kvalitní práce z období baroka, restaurováno, 

nažehleno na nové plátno, 86 x 66 (92,5 x 72,5)  

Pochází ze sbírky sakrálních obrazů 

 OBRAZ JE PROHLÁŠEN ZA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR 

    

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 221-240 

 

221   Kniha "Vltava" ............................................................................................................................................................  300 Kč  
druhý svazek z 15ti svazkového souboru "Čechy", vycházel v letech 1883-1908 nákladem J. Otty v Praze, vyzdobeno řadou rytin 

od předních umělců - Liebscher Karel i Adolf, Levý A., Brechler V., Hawranek B. a dalších, původní luxusní červená zlatem 

zdobená vazba podle návrhu Viktora Olivy, stav průměrný, 227 stran,  40 x 30  
 

CITOVÁNO: 

"V posledním desetiletí minulého století rakousko-uherský mocnář František Josef rád přispíval na rozsáhlé geografické 

a národopisné publikace, které popisovaly podunajskou monarchii jako nejzajímavější kout světa zejména s ohledem na její 

bohatou historii a přírodní krásy, zároveň však uváděly statistická data o prudce se rozvíjejícím průmyslu a stále rostoucí životní 

úrovni poddaných jeho veličenstva. Vrcholem těchto snah byla rozsáhlá edice "Rakousko-uherská monarchie slovem i obrazem", 

na které pracovaly ty největší kapacity vídeňských universit. Císař byl oslněn tou dlouhou řadou, krásně vypravených knih 

a nešetřil odměnami a to jak finančními, tak i formou šlechtických predikátů.  

 

V té samé době se skupina českých intelektuálů, která se vytvořila kolem několika pražských nakladatelů a knihkupců, rozhodla, 

že se pokusí vydat ještě monumentálnější dílo a to bez podpory dvorské kanceláře ve Vídni. Zpočátku jim nikdo nevěřil. Popsat tak 

malý kousek monarchie, jakým byla tehdejší země česká na větší ploše, než kterou použili slovutní vídenští vědátoři se zdálo téměř 

nemožné. Avšak když se do tohoto projektu vložil vlastenecký nakladatel Jan Otto, známý svojí odvahou, pílí a obchodnickým 

talentem, práce na tomto veledíle začala. Koordinací byl pověřen František Šubert, který však narazil na velký problém. Vědci 

zabývající se českým zeměpisem, historií či národopisem často nedokázali poutavě psát a velice často neuměli psát česky. Proto 

přizval k práci české spisovatele a básníky a to se ukázalo jako dobrá volba. Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický, Eliška Krásnohorská, 

Adolf Heyduk či Jakub Arbes dokázali velmi rychle, zajímavě a beletristický poutavě popisovat jednotlivá území a skloubit 

zeměpisné informace se svými znalostmi historie, lidových zvyků a s úchvatným popisem přírodních krás.  

 

Nebylo by to pompézní dílo, kdyby nebylo bohatě ilustrováno. Jan Otto se obrátil na většinu tehdejších českých malířů a nutno říci, 

že málokterý odmítl. Pro toto dílo připravili přesně 3.695 kreseb a akvarelů, které popisovaly text a dalších 305 obrazů bylo použito 

jako samostatné přílohy. Nejvíce obrázků dodal Karel Liebscher a jeho bratr Adolf. Téměř do všech dílů přispěl i Anton Levý. 

Mnoho kreseb dodali takový mistři štětce, jakými jsou Mikoláš Aleš, Antonín Chittusi, Václav Jansa, Ota Bubeníček, Jaroslav 

Šetelík, Jaroslav Panuška, Edvard Herold či František Ženíšek. Všichni tito umělci se toulali po Čechách a kreslili paláce, hrady, 

zříceniny, přírodní scenérie i chudé chaloupky a městské tržnice. Práce na tomto díle měla i opačný dopad. Slavní výtvarníci 

objevovali a poznávali krásy své vlasti a kdyby bratři Liebscherové žili, dnes určitě by zvítězili v soutěžích typu "O poklad Anežky 

České".  

 

Ve velmi krátké době již Jan Otto mohl expedovat první sešit tohoto díla. V letech 1883 až 1908 pak celkem vyšlo 253 sešitů po 

necelých dvou korunách. Později se celé dílo prodávalo v 15 rozměrných svazcích v červené bohatě zlacené lipské vazbě. Málokdo 

si je však koupil všechny. Proto zde uvádím soupis jednotlivých dílů:  
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I. Šumava,  

II. Vltava,  

III. Praha 1. část,  

III. Praha 2. část,  

IV. Polabí,  

V. Hory Orlické. Stěny, 

VI. V Jihovýchodních Čechách  

VII. Středohoří,  

 

VIII. Táborsko,  

IX. Západní Čechy,  

X. Krušné Hory a Poohří,  

XI. Rakovnicko, Slansko a Středočeské meziříčí,  

XII. Severní Čechy. Pojizeří,  

XIII. Východní Čechy,  

XIV. Severní Čechy. Krkonoše." 

 

  

Uvedené texty lze citovat pouze s uvedením zdroje a autora. 

© Milo Burdátš 1999 

© Naše Rodina 1999 

 

    

    

    

222   Kniha "Šumava" .........................................................................................................................................................  400 Kč  
první svazek z 15ti svazkového souboru "Čechy", vycházel v letech 1883-1908 nákladem J. Otty v Praze, vyzdobeno řadou rytin 

od předních umělců - Liebscher Karel i Adolf, Levý A., Brechler V., Hawranek B. a další, původní luxusní červená zlatem zdobená 

vazba podle návrhu Viktora Olivy, stav průměrný, 268 stran,  40 x 30  

 viz popis předchozí položky 221 

    

    

    

223  Kniha "Paleček - Humoristický týdeník nepolitický" .................................................................................  200 Kč  
příloha Šotek, ročník dvanáctý 1884, 208 stran, poškozená vazba, potrhané okraje, 36 x 27  

    

    

    

224  Kniha "Památník Světozora na IX, všesokolský slet v Praze 1932" .....................................................  350 Kč  
bohatá obrazová dokumentace, 104 stran, stav průměrný, 32,5 x 25,5  

    

    

    

225   Lampa stolní elektrická .........................................................................................................................................  4 500 Kč  
ve tvaru tříplamenného svícnu, sklo lité a broušené, stínítka na svíčkové žárovky rytá a řezaná, Čechy, kolem poloviny minulého 

století, luxusní provedení, výška 61cm, šířka 36cm 

 Nutno provést revizi elektrického vedení  

    

    

    

226  Cedule smaltovaná .......................................................................................................................................................  800 Kč  
reklama na světlé tyrolské pivo PAULANER, značeno výrobní firmou BLEKOTEC, oválný tvar, oboustranný smalt, luxusní 

provedení, kolem roku 1960, velmi dobrý stav, 52 x 34  

    

    

    

227   Lampa stolní elektrická .........................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, stínítko původní - pergamenové, tělo lampy tvořeno plastikou "Klečící ženský akt s vázou na hlavě", 

kolem roku 1930, reprezentativní lampa na psací stůl, velmi náročné provedení, stínítko je na několika místech poškozené 

výška 57cm, průměr 39cm 

 Nutno provést revizi elektrického vedení  

    

    

    

228   nesignováno    

Plastika "Golfista" ..............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
bronz, druhá polovina minulého století, výška 66cm  

    

    

    

229   Váza "Velké vinobraní" ........................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo zelené jadeitové, tělo kuželovité, vzhůru rozevřené, 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  

    

    

    

230   Nástolec – váza se skleněnou vložkou na květiny při stolování ...........................................................  2 500 Kč  
kov silně stříbřený, zdobený motivem růží ve stylu rokoka, kolem roku 1890-1900, výška 45cm  
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231  Svícen tříplamenný ......................................................................................................................................................  900 Kč  
keramika glazovaná barevně zdobená, značeno písmeny AK, luxusní provedení, sběratelský i funkční kus, výška 24cm, šířka 30cm  

 Pochází ze sbírky designu 20. století 

    

    

    

232  Mohutný popelník na doutníky ...........................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo jantarové barvy, zdobené po obvodu reliéfy šesti jdoucích slonů, základna je ve tvaru pravidelného osmiúhelníku 

výška 7,5cm, průměr 18cm  

    

    

    

233   Velká reprezentativní karafa s pěti odlivkami ............................................................................................  1 800 Kč  
sklo citronově žluté, mistrovsky broušené do faset, přední část karafy i zabrušovaná zátka jsou zdobeny reliéfem ženy s lyrou, 

karafa výška 29cm, šířka 16cm  

    

    

    

234   Luxusní stolní elektrická lampa s medailony "Personifikace léta" ...................................................  3 900 Kč  
tělo majolika, přední i zadní strana zdobená ručně malovaným plastickým medailonem, po stranách dvě plastické lví hlavy jako 

úchopy, původní stínítko z růžového hedvábí, vše v rokokovém stylu, Čechy, kolem roku 1920, zdobné a reprezentativní 

výška 62,5cm, průměr stínítka 46,5cm  

    

    

    

235   Mocca souprava šestiosobní ...................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bílý zdobený širokým kobaltovým pásem a zlacením, Čechy, kolem roku 1940, v sestavě: konvice s víčkem, cukřenka 

s víčkem a šest šálků s podšálky, výška konvice 15cm, šálku 5cm, průměr podšálku 10cm  

    

    

    

236   Nástolec na servírování cukru nebo bonbonů ................................................................................................  500 Kč  
sklo mléčné ručně malované červeno modrým dekorem a zlacením, Čechy, konec 19. století, sběratelský i funkční kus 

výška 16cm, průměr 14,5cm  

    

    

    

237  Dvojmiska odkládací ...................................................................................................................................................  450 Kč  
keramika barevně zdobená, úchopy - zkroucené proužky - upevněny v podélné ose, styl vrcholné ARTDEKO, značeno BIHL, 

Čechy, kolem roku 1930, délka 26,5cm  
    

    

    

238  Miska odkládací ............................................................................................................................................................  400 Kč  
keramika barevně malovaná, úchyt tvoří reliéf hrušek a hroznů, značeno ÖSTERR EDELKERAMIK - Made in Austria, vrcholné 

ARTDEKO, kolem roku 1935, výška 8cm, průměr 21cm  
    

    

    

239   Váza kulovitá .................................................................................................................................................................  300 Kč  
keramika ručně malovaná, úchopy tvoří plastické květy hořce a protěže, značeno GERMANY, kolem poloviny minulého století, 

ARTDEKO v moderním designu, výška 15,5cm, průměr 16cm  
    

    

    

240   Dvě luxusní secesní vázičky...............................................................................................................................  16 000 Kč  
kov s bronzovou patinou, horní část štíhlé vázy je z obou stran zakončena hlavou dívky s malovanýma očima, po stranách jsou dvě 

rostliny s bohatým listnatým zakončením v horní části, SECESE, kolem roku 1900, sběratelský i muzeální unikát, značeno B G 

IMPÉRIAL, mezi písmeny B a G je královská koruna s křížkem, patrně Francie, výška 21,5cm  

 Cena za obě vázičky 

    

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 241-280 

 

241   Havlík Jan   (1915-1995) 

"Život na vesnici"................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1945, luxusní rám francouzského typu, práce významného malíře, který 

je zastoupen ve sbírkách po celém světě, 65,5 x 81 (81 x 98)  
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Havlík Jan  malíř, restaurátor, narozen ve Vídni, po 2.světové válce studoval na VŠUP v Praze u profesorů J. Nováka a J. 

Baucha, aspiranturu u E. Filly a na Ecole des Arts et métier v Paříži u profesora Narbona, začínal jako krajinář 

a portrétista, později se věnoval sakrální tématice, tvořil protiválečné cykly, byl jmenován asistentem VŠUP v Praze, 

později tam vedl školu figurální kresby (Slovník Chagall) 

    

    

    

242   Beran J.    

"Postavy na cestě v kopcovité krajině" .....................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 40 x 50 (50,5 x 60)  

    

    

    

243   Bauch Jan   (1898-1995) 

"Hlava" .................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
kombinovaná technika - pastel, tempera, kvaš, signováno, datováno 1980, ve výřezu 38 x 24 (55,5 x 41)  
  

Bauch Jan  významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka 

u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých 

malířů 20. století (Slovník Chagall) 

    

    

    

244   Pezellen Tina   (1897-1979) 

"Sedící rodina" .....................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
kombinovaná technika, nesignováno, práce z dvacátých let minulého století, paspartováno, galerijní práce německé exprese, 

unikátní sbratelská položka, 46 x 31,5 (62 x 47,2)  
  

Pezellen Tina  vynikající německá expresionistická malířka a ilustrátorka, uváděna ve světových katalozích, 

v devadesátých letech bylo její dílo významným objevem, v roce 2000 byla uspořádána výstava jejích prací na německém 

velvyslanectví v Praze 

    

    

    

245   Dědina Jan   (1870-1955) 

"Odpočinek na plese" .....................................................................................................................................................  17 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1903, současná umělecká adjustace, nistrovská galerijní práce srovnatelná 

s vynikajícími pracemi MAROLDA, 46 x 34 (64,5 x 51,5)  
  

Dědina Jan  významný český malíř, studia u profesora Františka Ženíška a Josefa Myslbeka, na akademii u profesora 

Pirnera, s Maroldem a Muchou pracoval v Paříži, ilustroval časopis "Monde illustré," zdobil stropy v Malém paláci 

v Champs Elysées, ilustroval spolu s Alfonsem Muchou a Maroldem a dosáhl rovněž vysoké a uznávané úrovně, řada 

ocenění a vyznamenání (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

246   Mathauser Josef   (1846-1917) 

"Prchající stádo koní - Hořící pampa" ..................................................................................................................  34 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, počátek minulého století, luxusní široký zlacený rám, jen rám lze hodnotit částkou 

15 000 Kč, vysoce reprezentativní obraz do galerie, paláce i do soukromé sbírky, 61 x 95 (84 x 120)  
  

Mathauser Josef  narozen ve Staňkově, zemřel v Praze, malíř historických a žánrových maleb i oltářních obrazů v Praze, 

žák pražské akademie za ředitele Krist. Rubena (Toman) 

    

    

    

247   nesignováno    

"Horská louka" ....................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně, galerijní práce, kolem roku 1920, krásný ručně řezaný rám, 40 x 50 (53,5 x 63,5)  

    

    

    

248   monogramista JŽ    

"Zátiší s loutnou a melounem" ...................................................................................................................................  12 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem J.Ž, podle našeho názoru jde o reminiscenci na kubistické období kolem poloviny 

20. století, po technické a kompoziční stránce jde o velmi dobře zvládnutý obraz, prospěla by mu změna rámu, 50 x 40,5 (61 x 51)  

    

    

    

249   Hawranek Fridrich (Bedřich) - připsáno   (1821-1899) 

"Chalupa v horách" ........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na lepence, signováno, konec 19. století, i přes jasnou signaturu připojujeme poznámku připsáno, 24 x 20 (35,5 x 31,5)  
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Hawranek Fridrich (Bedřich) - připsáno  žák pražské akademie u Antonína Mánesa, V Anenském klášteře v Praze byla 

otevřena samostatná galerie Bedřicha Hawranka (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

    

250   Livora Rudolf   (1884-1958) 

"Bosá dívka v kroji" ..........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina 20. století, zachycení krásy lidového kroje, mistrovská malba, 47,5 x 32,5 (53,5 x 38)  
  

Livora Rudolf  malíř, grafik, narozen v Bakově nad Jizerou, studia na UMPRUM v Praze, maloval krajiny, figurální 

obrazy, zabýval se lidovou ornamentikou a národopisem moravského Slovácka (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

251   Wirth Eduard - připsáno   (1870-1935) 

"Ovocný sad" ........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno špatně čitelně tužkou, čteno jako Wirth, patrně jde o významného malíře 

Eduarda Wirtha, profesora na Akademii v Káhiře, 50 x 70 (57 x 77)  
  

Wirth Eduard - připsáno  malíř krajinář, narozen v Chotěboři, zemřel v Brně, malířskou akademii absolvoval 

v Benátkách, v Káhiře byl povolán za profesora na Akademii, egyptská vláda ho pověřila výzdobou řady veřejných budov 

i měst, po roce 1920 se vrátil do republiky a usadil se v Brně (Toman) 

    

    

    

252   Malínský Jaroslav   (1897-1979) 

"Společnost u stolu" ...........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kresba tuší, signováno, datováno 1944, mistrovská práce, 27 x 36 (48 x 56)  
  

Malínský Jaroslav  malíř krajinář a figuralista, vynikl i jako portrétista, studia na AVU v Praze u Hynaise a Nechleby, 

stipendijní cesty s přítelem Multrusem po Jugoslávii a v roce 1923 po Itálii, pobyty v Paříži, Vídni, Holandsku, věnoval se 

malbě krajin a květin v duchu francouzského impresionismu, později v jeho malbě sílila exprese, pracoval v redakčním 

klubu výtvarníků časopisu Dílo, byl předsedou Jednoty umělců výtvarných v Praze, řada výstav, zastoupen v Národní 

galerii (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

253   Parma Leopold   (1891-1968) 

"Kvetoucí keř" .....................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1948, zajímavá a působivá práce, 46 x 40 (55 x 50)  
  

Parma Leopold  malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, narozen v Tiché u Frenštátu, studium na učitelském ústavu v Příboře, 

působil pedagogicky na různých školách regionu, ve Frenštátě pod Radhoštěm, ve Frýdlantu nad Ostravicí atd., člen 

sdružení Koliba a MSVU v Ostravě, řada výstav se zaměřením na propagaci krás Beskyd (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

254   Král M.D. (?)    

"Chalupy v letní krajině" ................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, velmi kvalitní práce české krajinářské školy, 47 x 64 (60,5 x 78)  

    

    

    

255   Holý Miloslav   (1897-1974) 

"Praha - Malá Strana" .....................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, tempera, akvarel, signováno, datováno 1967, skvělá práce významného malíře, 

50 x 55 (61 x 66)  
  

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

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

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

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

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

    

    

    

256   Myslikovjan Karel   (1911-1961) 

"Večer" ....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1954, vzadu štítek Svazu československých výtvarných umělců krajské 

pobočky Ostrava, 35,5 x 48,5 (40 x 55)  
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Myslikovjan Karel  malíř, soukromá studia u O. Nejedlého na AVU v Praze, věnoval se malbě beskydských krajin, 

zastoupen ve sbírkách Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, žil ve Frýdlantě nad Ostravicí (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

257   Martinek    

"Z Valašska" .........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na malířské desce, signováno, nedatováno, kvalitní velká práce české krajinářské školy, 72 x 92 (86 x 106)  
    

    

    

258   neurčeno    

"Krajina s topoly" ..............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 70 x 98 (83,5 x 113)  
    

    

    

259   neurčeno    

"Moře s racky".....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, drobná poškození rámuá a drobné poškození plátna při okraji 

45,5 x 90,5 (59,5 x 103,5)  
    

    

    

260   Molnár Karol   (1903-1981) 

"Sedící" ....................................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na kartonu, signum nenalezeno, kolem roku 1950, 42,5 x 35 (61 x 53,5)  
  

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

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

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

(Slovník Chagall) 

    

    

    

261   Vrbová - Štefková Miroslava   (1909-1991) 

"Zima ve vesnici" ................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, paspartováno, výrazný rám, 24 x 36,5 (51 x 61)  
  

Vrbová - Štefková Miroslava  malířka, narozena v Žinkovech u Nepomuku, studovala u profesora Kulce na Ukrajinské 

akademii v Praze, u M. Švabinského na pražské akademii a dále v Paříži, byla členkou SVU Aleš Praha  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

262   neurčeno    

"Lokomotiva" .......................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, mistrovská práce, 48 x 68 (67 x 86)  
    

    

    

263   Kvíčala J.    

"Modrá symfonie" ..............................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej - tempera na překližce, signováno, druhá polovina minulého století, kvalitní komorní práce, 50 x 39 (63 x 52,5)  
    

    

    

264   Kovář Václav   (1900-) 

"Rýmařovský motiv" .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, datováno špatně čitelně, luxusní široký zlacený rám francouzského typu, 47 x 63 (60 x 76)  
  

Kovář Václav  malíř, narozen v Říčkách u Ústí nad Labem, studoval večerní kurzy Školy uměleckých řemesel v Brně 

a soukromě u R. Stejskala, věnoval se krajinomalbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

265   Koudelka Joža   (1877-1960) 

"Muž s fajfkou" ...................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, kolem roku 1940, umělecký rám, ve výřezu 43 x 31 (78 x 69)  
  

Koudelka Joža  malíř, narozen v Kloboukách u Brna, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka a Schwaigera, 

studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převážně na Horňácku spolu s Františkem Uprkou, člen SVU 

Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích, včetně galerie Národní, patřil vedle Úprky a Frolky k předním folklórním 

malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka již za svého života (Toman, Slovník Chagall) 
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 266   neurčeno    

"Kytice aster ve džbánu".................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1947, kvalitní dobový rám, 60 x 50 (70 x 60)  
    

    

    

267   Pospíšil Boh    

"Světlo v lese s vodou" .........................................................................................................................................................  800 Kč  
olej - tempera, signováno, datováno 1942, 50 x 60 (56 x 66)  

 Párová k položce č. 269 
    

    

    

268   Rottr Leo    

"Z Valašska" .........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, dobový rám, 40 x 48 (47 x 56)  
    

    

    

269   Pospíšil Boh    

"Z Beskyd" ................................................................................................................................................................................  800 Kč  
olej - tempera, signováno, datováno 1942, 50 x 60 (56 x 66)  

 Párová k položce č. 267 
    

    

    

270   Militký Antonín   (1901-) 

"Honosná kytice" .............................................................................................................................................................  27 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, vysoce kvalitní práce, umělecký rám, reprezentativní celek, jedna z nejpůsobivějších kytic za patnáct let 

na našich aukcích, 73,5 x 53,5 (84 x 64)  
  

Militký Antonín  malíř, narozen v Kotzmanech v Bukovině, studoval na UMPRUM v Praze, na FF UK a na ČVUT 

v Praze, byl profesorem na reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí, maloval krajiny, květiny a figurální obrazy  

(Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

271   nesignováno    

"Rudolfínské zátiší s květy" ...........................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na plátně, nedatováno, druhá polovina minulého století, vysoce dekorativní obraz malovaný stylem starých mistrů z doby 

Rudolfa II, nerámováno, 63 x 44  
    

    

    

272   Göttlich Miroslav   (1954-) 

"Hra na klavír" ....................................................................................................................................................................  3 700 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - akvarel, kvaš, tuš, nesignováno, kolem roku 1980, výborná práce skvělého malíře 

41 x 29 (46 x 34)  
  

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 koláží - asambláží ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez umělcovou 

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

    

    

    

273   Bílský    

"U Lomonosovovy univerzity" ......................................................................................................................................  2 500 Kč  
uhel a akvarel, signováno, datováno 1953, dokumentační práce své doby, 31 x 44 (33,5 x 47)  

    

    

    

274   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Letní kytice ve váze" ....................................................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno v dedikaci novomanželům 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 
  

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

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

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

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

Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 
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 275   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, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, 

v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky 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) 

    

    

    

276   Čuda Josef    

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - kvaš, tempera, pastel, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století, mistrovská práce galerijní 

hodnoty, 53 x 46 (61 x 53)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
  

Čuda Josef  malíř, který žil a tvořil v Otrokovicích 

    

    

    

277   Baran Otakar   (1905-1986) 

"Symboly Ostravy - horník, hutník, těžní věže" ...................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1947, typická kvalitní práce významného umělce našeho regionu 

100 x 69 (104,5 x 74)  
  

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) 

    

    

    

278   Bartek    

"Moře" .....................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, kolem roku 1935, příjemná komorní práce malíře o němž nejsou známa data, přesto má široký okruh 

sběratelů, 18,5 x 23,5 (27 x 31,5)  
  

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

    

    

    

279   Hájek František   (1889-) 

"Kříž u horské stezky" ........................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na plátně lepeném na dřevěné desce, signováno, datováno 1951, působivá komorní práce, kvalitní široký dobový zlacený rám, 

23 x 17 (33,5 x 27)  
  

Hájek František  malíř, člen sdružení výtvarných umělců ve Znojmě, vystavoval v lázeňských městech  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

280   Salichová Helena   (1895-1975) 

"Zátiší s jablky" ...................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1953, luxusní adjustace v dřevěné paspartě a stylovém rámku, 

vzadu štítek Fondu, 15 x 31 (40 x 55)  
  

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

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

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

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

    

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 281-301 

 

281  Tác servírovací oválný ...............................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán zdobený plastickým dekorem, zlacením a motivem květů, signováno modelérem, značeno SORAU CARSTENS 

PORZELLAN - CARMEN, kolem roku 1935, průměr 33cm  
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282  Váza kulovitá ..................................................................................................................................................................  300 Kč  
keramika bohatě ručně malovaná květinovým dekorem, kolem roku 1930, výška 25cm, průměr 24cm  

    

    

    

283   Váza ...................................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán zdobený japonskými figurálními motivy, značeno, patrně Čechy - Viktoria, kolem roku 1935, výška 22cm  

    

    

    

284  Souprava šesti dezertních talířků ..........................................................................................................................  600 Kč  
porcelán zdobený japonskými figurálními motivy, značeno VICTORIA Czecho-Slovakia, průměr 15,5cm  

    

    

    

285  Váza ....................................................................................................................................................................................  250 Kč  
sklo mléčné, ručně malované motivem růží a ARTDEKO ornamenty, Čechy, kolem roku 1935, výška 25,5cm  

    

    

    

286  Dóza s víkem ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán zdobený japonskými figurálními motivy, značeno japonským znakem a černou růží, patrně Viktorie - Čechy, kolem roku 

1935, výška 10cm, průměr 17cm  

    

    

    

287   Plastika "Klečící dívčí akt" ....................................................................................................................................  800 Kč  
keramika bíle glazovaná, umělecká krakeláž, signum nenalezeno, Čechy, minulé století, podle Štursy, výška 29cm  

    

    

    

288   Váza ...................................................................................................................................................................................  250 Kč  
keramika glazovaná, ručně malovaná motivem hořce a protěže, značeno DITMAR - URBACH, luxusní provedení, výška 20cm  

    

    

    

289  Lampa podlahová elektrická ................................................................................................................................  1 500 Kč  
tři kovové pruty ukotvené v kruhovém podstavci, každý zakončen stínítkem z bílého matného skla, vše moderní design pod vlivem 

EXPO 58, Čechy, šedesátá léta minulého století, katalogový sbírkový i funkční kus, výška 160cm 

 Elektrické zapojení vyžaduje revizi 

    

    

    

290   Stolek odkládací dvoupatrový ............................................................................................................................  1 500 Kč  
kruhový, dřevo středně hnědé, vrchní plocha krytá sklem, ARTDEKO, kolem roku 1940, výška 61cm, průměr 60cm  

    

    

    

291  Lampička na noční stolek .........................................................................................................................................  900 Kč  
tělo kovové chromované, stínítko malované, sešívané z imitace pergamenu, ARTDEKO, kolem roku 1935, luxusní provedení, 

elektrická šňůra je odstřižena, jde lehce opatřit nové vedení, výška 19cm  

    

    

    

292   Souprava nápojová šestiosobní ..........................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno LILIEN PORZELLAN AUSTRIA HANDGEMALT INGLASUR, jedna z nejlepších rakouských 

porcelánek, luxusní výborný stav, v sestavě: džbán a šest pohárků, výška džbánu 19,5cm, pohárků 7,5cm  

    

    

    

293  Plastika "Kachna" .......................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán malovaný, značeno ROSENTHAL SELB - BAVARIA, kolem roku 1935, výška 6,5cm, délka 11cm  

    

    

    

294   Haškovec František   (1879-) 

Miska odkládací ...................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
bronz figurálně zdobený jedním mužským a dvěma ženskými akty, 2 protilehlé postranní úchopy, signováno, luxusní provedení, 

průměr 8 cm, s úchopy 11cm  
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Haškovec František  výborný sochař a medailér, žák odborné školy keramické v Bechyni a umělecko průmyslové školy 

v Praze (Toman) 

    

    

    

295  Vázička "Malé vinobraní" .......................................................................................................................................  800 Kč  
sklo rubínové barvy, tělo kuželovité, dole na nízké patce, nahoře sevřené do kruhového otvoru lemovamého reliéfem vinné révy,  

po obvodu reliéf šesti tančících dívčích aktů trhajících hroznové víno, Čechy, kolem roku 1935, sběratelský kus, výška 13cm  

 Design František Pazourek, firma Curt Schlevogt Jablonec/N. 

    

    

    

296  Budíček cestovní JUNGHANS .............................................................................................................................  1 600 Kč  
plášť kovový s patinou v barvě mědi, kolem roku 1920, luxusní, funkční, výška 9cm  

 Pochází ze sbírky budíků 

    

    

    

297  Budíček cestovní JUNGHANS .............................................................................................................................  1 600 Kč  
plášť kovový s patinou v barvě mědi, kolem roku 1920, luxusní, funkční, výška 5cm  

 Pochází ze sbírky budíků 

    

    

    

298   Sada šesti barokních jídelních lžic ....................................................................................................................  8 900 Kč  
cín, rukojeti zakončeny postavou muže a ženy, 18. století, velmi dobrý stav, šest kusů se zachovalo jen výjimečně, sběratelský 

i muzeální UNIKÁT, poprvé na našich aukcích, délka 18,5cm  

 Pochází ze zámecké sbírky 

    

    

    

299  Talíř ....................................................................................................................................................................................  750 Kč  
keramika glazovaná ručně malovaná florálním motivem, značeno vtlačovanou značkou LONGWY, přelom 18. a 19. století, 

muzeální kus, průměr 23,5cm  

 Pochází ze zámecké sbírky 

    

    

    

300   Velký sálový EDISONŮV FONOGRAF .....................................................................................................  49 000 Kč  
značeno THOMAS A. EDISON, et als, at ORANGE N.J. USA, kovový štítek se značením patentů použitých při výrobě z roku 

1906, fonograf je ve velmi dobrém stavu, funkční, ozvučná trouba stříbro 

ryzost stříbra 800, hmotnost 78,70g, délka trouby 18cm, výška fonografu 30cm, délka 41cm, hloubka 23,5cm  

 Stříbrná ozvučnice jasně ukazuje unikátnost nabízeného fonografu 

 Přiložen atest na stříbro 

    

    

    

301   Honosná reprezentativní váza ............................................................................................................................  7 000 Kč  
keramika ručně malovaná bohatými figurálními motivy, zlaceno, kromě malby i plastické reliéfní zdobení, Japonsko 

přelom 19. a 20. století, sběratelský i muzeální kus, výška 57cm  
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DODATEK - OBRAZOVÁ ČÁST  položky 302-306 

 

302   Chagall Marc   (1887-1985) 

"Cirkus" ..................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
barevná litografie, nesignováno, nedatováno, luxusní adjustace, 31,5 x 24 (53,5 x 43,5)  
  

Chagall Marc  židovský bělorusko-francouzský malíř, představitel surrealismu, místo narození Ljosna, Bělorusko, zemřel 

v Paříži 

    

    

    

303   Slíva Antonín   (1919-1989) 

"Z Taškentu" (?)..................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, datováno 1959, 26 x 36,5 (33 x 43,5)  
  

Slíva Antonín  malíř, narozen v Ostravě - Muglinově, dlouholetý pracovník v propagaci VŽKG, vytvořil spousty portrétů 

pracovníků VŽKG, samostatné výstavy i ceny, věnoval se především krajině Ostravska, Beskyd a Jeseníků  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

304   Jágr Bohuslav   (1907-1996) 

"Praděd s rozhlednou" (?) .................................................................................................................................................  600 Kč  
originální barevný dřevoryt, signováno, datováno 1945, v desce značeno monogramem JB, umělecká adjustace 

27,5 x 22,5 (45 x 35)  
  

Jágr Bohuslav  grafik, řezbář, studium na ŠUŘ Brno, soukromě u F. Podešvy, J. Ondry, působil v Brně - Líšni, kde řídil 

noviny, kino, vedl a režíroval divadlo (Katalog vědecké knihovny v Olomouci, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

305   nesignováno    

"Psi a dům u horské řeky" .................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na lepence, signum nenalezeno, kolem roku 1880, kvalitní zdobný zlacený rám, typická práce středoevropské romantické školy, 

20 x 27 (26 x 33,5)  

 Párový k následující položce 305 

    

    

    

306   nesignováno    

"Vysokohorské jezero s loďkou" ....................................................................................................................................  900 Kč  
olej na lepence, signum nenalezeno, kolem roku 1880, kvalitní zdobný zlacený rám, typická práce středoevropské romantické školy, 

20 x 27 (26 x 33,5)  

 Párový k předcházející položce 307 

    

    

    

 

 

 

 


