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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 svou 109. aukci v Ostravě 

4. listopadu 2012 od 11 hodin 

 

 

Popis aukčních položek včetně fotografií naleznete na www.aukcnidum.cz   
 

 

ON-LINE KATALOG 

PROSPEKT 

OBSAH 

 

 
Místo konání 

HOTEL BRIONI, Ostrava, Stodolní ul. 
 
 

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

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 4. listopadu 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 

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/ov109-prospekt.pdf
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 
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OBSAH 
 

MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

 

Dražební řád 

 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

Obrazy _______________________________________________  001 - 020 

 _____________________________________________________  021 - 040 

Jiné __________________________________________________  041 - 060 

Obrazy _______________________________________________ 061 - 080 

 _____________________________________________________  081 - 100 

Jiné __________________________________________________  101 - 120 

Obrazy _______________________________________________ 121 - 140 

 _____________________________________________________  141 - 160 

Jiné __________________________________________________  161 - 180 

Obrazy _______________________________________________  181 - 200 

 _____________________________________________________  201 - 220 

Jiné __________________________________________________ 221 - 240 

Obrazy _______________________________________________ 241 - 260 

 _____________________________________________________ 261 - 280 

 _____________________________________________________ 281 - 300 

 

PROSPEKT je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie více než poloviny položek 

zařazených do aukce. Prospekty zasíláme bezplatně poštou dle naší databáze adres, ně-

které zásilky však pošta vrací jako nedoručitelné.  

 

Máte-li zájem prospekty nadále dostávat nebo jste noví zájemci, sdělte nám Vaše 

správné adresy mailem, poštou nebo osobně v našich prodejnách či na aukcích. Kon-

takty na nás jsou uvedeny na stránkách www.wukcnidum.cz  

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/ov109-prospekt.pdf
http://www.wukcnidum.cz/
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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

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

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

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

II.  Obecná ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

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

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

žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

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

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

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

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

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

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

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

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

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

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

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

narůstání příhozu vyvolávána. 

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

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

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

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

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

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

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

připočítávají dodatečná 3 %. 

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

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

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

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

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

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

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

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

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

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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Švengsbír Jiří   ..........................................................   142 

Tamás J.H. de St.   ...................................................   208 

Těšík Josef   ................................................................   24 

Tichý František   .........................................................   25 

Tkaczyk Bedřich Augustin   ......................................   247 

Tomek Antonín   .......................................................   256 

Tondl Karel   .............................................................   139 

Ulšmíd Václav F.   ...........................................   156, 187 

Urban Vladislav   ..............................................   123, 124 

Vašica Oldřich   .......................................................   134 

Veržakovský Karel   ..................................................   300 

Veselý Josef   ............................................................   215 

Vlodek Ladislav   ............................................   2 - 5, 235 

Wagner J. - Fischhof Georg   ..................................   125 

Weindlich Joža   ..........................................................   38 

Wolf H.   .......................................................................   9 

Wünsche Vilém   ...........................................   26, 95, 207 

Žák Josef František   ................................................   224 

Žižka Jiří   .................................................   276, 277, 297 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 
 

 

akryl   257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 

akvarel ..........................................................   17, 61, 185 

akvarel-kvaš .............................   26, 36, 38, 86, 183, 191 

barevný lept ............................................   68, 69, 71, 76 

biskvit .......................................................................   230 

cín ..............................................................................   53 

dřevo .........................................................................   44 

dřevo, mosaz ..............................................................   54 

dřevoryt ......................................................................   62 

dřevořez ...............................................................   80 - 82 

enkaustika ................................................................   124 

gobelín ......................................................................   20 

hlína pálená .............................................   234, 236, 237 

kamenina ...................................................................   47 

keramika .........................................................   45, 55, 60 

kombinace ................................................................   162 

kombinovaná technika .................   11, 14, 100, 131, 132,  

 ................................... 150, 151, 181, 182, 186, 202, 267 

kov..............................................................   59, 164, 171 

kresba křídou ............................................................   140 

kresba pastelkou .........................................................   64 

kresba perem ........................................................   73, 74 

kresba tuší a akvarelem ..............................   95, 198, 294 

kresba tužkou .....................................   93, 195, 199, 200 

kresba uhlem ..............................................   16, 194, 268 

kresba uhlem a bělobou ..............................................   94 

kvaš ..........................................................   10, 83, 84, 85 

lept .....................................................................   67, 135 

linoryt ...............................................................   269, 270 

litografie   7, 13, 21, 72, 77, 127, 136, 137, 141, 192, 295 

mosaz .......................................................................   43 

mosaz, dřevo .............................................................   227 

ocelorytina ...............................................................   142 

olej ............................................................................   271 

olej na desce ...............................   23, 28, 31, 33, 79, 126,  

 ................................... 154, 189, 203, 206, 207, 210, 214,  

 ............................................ 246, 249, 254, 255, 281, 298 

olej na dřevě ..........................................................   22, 63 

olej na kartonu ...............................   24, 29, 37, 128, 129,  

 .................................................... 133, 138, 153, 190, 252 

olej na lepence .....................   5, 15, 40, 89, 96, 139, 143,  

 ........................... 184, 187, 218, 241, 242, 245, 248, 250,  

 ............ 275, 276, 277, 280, 283, 284, 285, 286, 288, 297 

olej na plátně ..................   1, 2, 3, 4, 8, 30, 32, 34, 65, 66,  

 ............. 70, 78, 97, 98, 99, 121, 122, 125, 144, 145, 146,  

 ........... 147, 148, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 188, 197,  

 ........... 201, 204, 205, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216,  

 ................... 217, 219, 220, 251, 253, 272, 273, 274, 278,  

 ............................................ 279, 282, 289, 296, 299, 300 

olej na překližce ........................................   130, 160, 287 

olej na sololitu ...........   123, 134, 152, 243, 244, 247, 256 

olej-tempera ........................   6, 19, 75, 87, 88, 90, 91, 92 

pastel ......................................   12, 18, 27, 193, 196, 293 

perleť ...........................................................................   57 

podmalba na skle .......................................................   290 

polovycpávka ................................................................   9 

porcelán ........................................   42, 48, 49, 50, 51, 52,  

 ................................... 106, 107, 108, 163, 166, 167, 168,  

 ............................ 169, 170, 172, 180, 229, 231, 233, 238 

reliéf.................................................................   291, 292 

reprodukce ............................................................   35, 39 

řezba v kosti .............................................................   232 

řezba ve dřevě ...................   221, 222, 223, 224, 225, 226 

sádra .........................................................................   235 

sklo ............   161, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 239, 240 
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sklo malachitové ...............................................   105, 228 

sklo olovnaté ............................................................   178 

stříbro .............   46, 56, 58, 101, 102, 103, 104, 109, 110 

stříbro, almandin ......................................................   115 

stříbro, český granát .................................................   116 

stříbro, český granát, almandin .................................   114 

stříbro, granát ....................................................   112, 113 

stříbro, chrysopras .....................................................   111 

suchá jehla...................................................................   25 

zlato................................................................   117 - 119 

zlato, topas ................................................................   120 

 

 

 

REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 
 

 

barometr ..................................................................   225 

brož ..........................................................................   117 

cukřenka ..................................................................   175 

dóza.........................................................................   105 

fajfka ........................................................................   226 

hodiny .....................................................................   164 

karafa ......................................................................   176 

kazeta .......................................................................   227 

knoflíčky manžetové ................................................   116 

konvička ...................................................................   180 

korbel .......................................................................   240 

krabička ......................................................................   57 

mísa ..........................................   47, 101, 103, 104, 177 

miska ............................................................   50, 56, 102 

mistička ....................................................................   171 

mlýnek ..................................................................   43, 44 

náhrdelník ........................................................   114, 115 

nástolec ...................................................................   233 

náušnice ............................................................   118, 119 

pečeť ..........................................................................   41 

peněženka ..................................................................   162 

plaketa .........................................................................   59 

plastika ...............................   42, 48, 53, 55, 60, 106, 107,  

 ........................... 108, 161, 163, 221, 222, 223, 224, 229,  

 .................................... 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237 

popelníček ...................................................................   58 

prsten...............................................................   111 - 113 

řetěz .........................................................................   110 

řetízek........................................................................   109 

souprava .....................................................................   45 

souprava likérová ......................................................   239 

souprava přátelská .......................................................   51 

souprava šperků ........................................................   120 

šálek s podšálkem .   49, 52, 166, 167, 168, 169, 170, 172 

talíř .....................................................................   46, 238 

tapiserie .....................................................................   165 

telefon .........................................................................   54 

váza ..................................................   173, 174, 178, 228 

vázička ......................................................................   179 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 
 

 

ALTHEA V&B .........................................................   47 

CARLSBAD ...........................................................   172 

CF .............................................................................   166 

DITMAR-URBACH ...............................................   163 

KODAŇ .................................................................   238 

kozlík ........................................................................   116 

KRAVSKO ................................................................   55 

liška .................................................................   117, 118 

lvíček ........................................................................   119 

MÍŠEŇ .............................................................   50, 167 

MODELE DEPOSE ...................................................   45 

MOSER .....................................................................   176 

PATENT PETROGRAD ...........................................   54 

PIRKENHAMMER ..................................   168, 169, 170 

ROSENTHAL .........................................................   106 

ROYAL DUX .....................................................   48, 229 

SCHLAGGENWALD ..............................................   180 

SLAVKOV .................................................................   52 

STARÁ PRAHA .........................................................   51 

STUPAVA ..................................................................   60 

trojúhelník ................................................................   111 

zajíc ..........................................................   112, 113, 116 

 

 

 

 

 

Obsah       Rejstřík: jmenný * popisný * předmětný * značek 



 
KATALOG 109. AUKCE – OSTRAVA – 4. 11. 2012 

 

 

_ 9 _    

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
1   Dolze    

"Krajina se stromy a řekou" .........................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, velikostí a provedením reprezentativní, široký zdobný rám zlaté barvy, 

výborná cenová nabídka, 74,5 x 101 (96 x 123)  
    

    

    

2   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Ovocný sad na Hranicku" ............................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1937, 83 x 103 (102 x 121,5)  

Vlodkovy práce jsou rozebrány, na trhu se vyskytují ojediněle, výjimku tvoří naše aukce, do které nám byla nabídnuta velká 

moravská sbírka s větším počtem prací Vlodka, rozsáhlý text o umělci k nahlédnutí 
    

Vlodek Ladislav  malíř, grafik, sochař, narodil se v Ostravě, zemřel v Hranicích na Moravě, žil s rodiči ve Spojených 

státech, kde do roku 1922 studoval na Chicago Academy of Fine Arts v oddělení figurální kresby, po návratu do Čech 

studoval u Mařatky a Štipla na UMPRUM v Praze, člen ČFVU, Moravského sdružení výtvarných umělců, Spolku 

olomouckých výtvarníků (spolek založen v roce 1991), Spolku sběratelů a přátel exlibris, v Lexiconu řada výstav z období 

čtyřicátých až šedesátých let, v roce 1997 byla uspořádána posmrtná výstava v Teplicích nad Bečvou a v Hranicích 

na Moravě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Informační systém abART) 

    

    

3   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Jízda po práci - Vozka a mladá žena na fůře sena" .......................................................................................  15 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1947, skvělá práce vynikajícího umělce s více než 

osmdesáti výstavami, z toho cca padesát po celé Evropě, vzadu název, datum získání obrazu do sbírky a znovu podpis autora 

115 x 171 (131 x 187)  

 Mimořádná a skvělá nabídka 

Vlodkovy práce jsou rozebrány, na trhu se vyskytují ojediněle, výjimku tvoří naše aukce, do které nám byla nabídnuta velká 

moravská sbírka s větším počtem prací Vlodka, rozsáhlý text o umělci k nahlédnutí 
    

    

    

4   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Stojící dívčí akt s fialovým závojem" .......................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1984, 101 x 66 (114 x 77)  

Vlodkovy práce jsou rozebrány, na trhu se vyskytují ojediněle, výjimku tvoří naše aukce, do které nám byla nabídnuta velká 

moravská sbírka s větším počtem prací Vlodka, rozsáhlý text o umělci k nahlédnutí 

    

    

5   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Ostrava" ...............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1945, vzadu dedikace, kvalitní práce významného malíře s výstavami 

po celé Evropě, 22 x 26 (42 x 46,5)  

Vlodkovy práce jsou rozebrány, na trhu se vyskytují ojediněle, výjimku tvoří naše aukce, do které nám byla nabídnuta velká 

moravská sbírka s větším počtem prací Vlodka, rozsáhlý text o umělci k nahlédnutí 

    

    

6   Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Chalupa v kvetoucí krajině pod Beskydami" ......................................................................................................  5 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej - tempera, signováno, datováno 1941, obraz je rámován pod sklem, po vyčištění skla bude zářit, 

vzhledem k autentičnosti jsme nerozdělávali adjustaci, krásná reprezentativní práce, 67 x 96,5 (82,5 x 111,5)  
    

Sládek Jan Václav  malíř, grafik, spisovatel, pedagog, narozen na Hukvaldech, studium na UMPRUM v Praze u prof. 

Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní 

galerii Praha, významný malíř z Ostravska, významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale 

komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd., vydal soubor 

pohlednic z Ostravska (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

7   Dalí Salvador   (1904-1989) 

"Figurální surrealistická kompozice" .....................................................................................................................  10 000 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1969, mimořádně luxusní náročná adjustace, ve výřezu 46 x 36 (82 x 68)  
    

Dalí Salvador  španělský malíř a kreslíř, tvořil fantaskní kompozice často sexuální a protináboženské tématiky, umělecky 

působil v oblasti filmu a fotografie, tvořil i plastiky, činný ve Francii a USA, slavný surrealista (Malá čs. encyklopedie, 

Wikipedie) 
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8   Hosperger Emanuel   (1891-1984) 

"Vysokohorská letní krajina s jezerem"...................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, práce absolventa akademie v Mnichově, rámováno, pod sklem, 50 x 71 (60 x 80,5)  
    

Hosperger Emanuel  malíř, narozen v Karlíně, studia na Akademii v Mnichově u profesora Brucknera, byl velmi 

ovlivněn Benešem Knüpferem při jeho pobytu v Praze v roce 1908, proslavil se svými pracemi z francouzské a italské 

Riviéry, Sardinie, Korsiky a dalmatského pobřeží, významný malíř mořské tématiky (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

9   Wolf H.    

"Dvě křepelky v krajině s vodou a mlýnem" ..........................................................................................................  1 800 Kč  
dvě polovycpávky, pozadí je malováno olej-temperou, signováno H. WOLF FREIWALDAU (OW), kolem roku 1920, rámováno 

pod sklem, ve své době velmi oblíbené, velmi dobrý stav, sběratelská položka, 51,5 x 63,5 (70,5 x 81,5)  
    

    

    

10   Kurzava Josef   (1907-1984) 

"Letní krajina - Beskydy" ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
kvaš, signováno, datováno 1973, kvalitní práce žáka Držkovice a Kristina, rámováno, pod sklem, ve výřezu 40 x 58 (57 x 74,5)  
    

Kurzava Josef  malíř, soukromá studia malby u V. Držkovice a V. Kristina, tvořil kvaše a olejomalby, vystavoval 

převážně v Ostravě, zastoupen ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě a ZŠ Jiřího z Poděbrad v Ostravě, známý 

malíř Beskyd a Valašska (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

11   Romin G.    

"Krajina s vodopádem" ...................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, signováno, kolem roku 1920, kvalitní práce, 63 x 46,5 (70 x 54)  
    

    

    

12   Jícha Václav   (1874-1950) 

"Vesnice pod kopcem" .........................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovský galerijní pastel na šedém kartonu, signováno, kolem roku 1910, skvělá secesní krajinářská práce výborného autora 

s řadou výstav, 48 x 52 (54,5 x 58)  
    

Jícha Václav  výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku 

výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně 

a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha (Slovník Chagall, Toman) 

    

    

13   neurčeno    

"Z Ostravy" ..............................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská litografie kolorovaná akvarelem, signováno, kolem poloviny minulého století, pasparta, adjustováno pod sklem, luxusní 

rám, ve výřezu 23,5 x 40 (45 x 61)  

    

    

14   Fletzner C. (?)    

"Portrét mladé ženy" ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, akvarel, signováno, datováno Troppau 1910, skvělá ukázka realistické 

portrétní tvorby, původní adjustace pod sklem, 43 x 31 (65 x 51,5)  

    

    

15   neurčeno    

"Lesopark, postava na lavičce, květinami vyzdobené památeční místo  

s postavou světce v dřevěné schránce na dřevěném sloupu" ...........................................................................  1 600 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1950, široký rám, zaskleno, 30 x 42 (44,5 x 56,5)  

    

    

16   Ondrúšek František   (1861-1932) 

"Portrét mladé dívky" .........................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem a pastelkami, signováno, nedatováno, rámováno pod sklem, zčernalý a zašpiněný podklad, 

vzácná sběratelská položka, 37,5 x 29 (48 x 40)  
    

Ondrúšek František  skvělý malíř a portrétista v evropském kontextu, včelař, narozen v Bystřici pod Hostýnem, kde také 

zemřel, pocházel z chudé obuvnické rodiny, studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, absolvent Akademie v Praze, 

Vídni, Mnichově a Benátkách, pobýval v Mnichově, v roce 1920 se vrátil do Bystřice, byl vyhledávaným portrétistou 

významných osobností z celé Evropy včetně Anglie, portrétoval presidenta Masaryka, malíře Bohumíra Jaroňka, Luďka 

Marolda, Vrchlického, Hlávku, České kvarteto, Jana Kubelíka, Jiřího Lobkovice, arcibiskupa Prečana, knížete Harracha, 

Leoše Janáčka, řadu dalších světových osobností, jako bavorského krále a vladaře Luitpolda, Selone Watsona z Londýna, 

osobnosti z Peru atd., portrétoval mj. Leoše Janáčka, s nímž se později spřátelil, v muzeu Bystřice pod Hostýnem se 

dochovalo 28 dopisů a pohlednic, které napsal Janáček Ondrúškovi, v Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně je 
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uschováno 23 dopisů Ondrúškových Janáčkovi, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Moravské galerii 

v Brně, výstavy v Praze, Ostravě, Kroměříži, Štramberku, Hodoníně, Orlové, Rožnově pod Radhoštěm, Chrudimi, účastnil 

se výstav v Gentu, Bruselu, Paříži, Londýně, Petrohradu, Moskvě, Rize, Vídni, Solnohradu, Mnichově, Berlíně, 

Düsseldorfu, Kolíně, Stuttgartu, Hamburgu, Drážďanech, jeho práce jsou významnou položkou každé sbírky  

(Toman, Lexicon of the CVA, Oficiální stránky města Bystřice pod Hostýnem) 

    

    

17   Pokorný Josef   (20.2.1895-20.6.1986) 

"Z Rožnova pod Radhoštěm" (?) ....................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, datováno 1981, kvalitní adjustace pod sklem, ve výřezu 28 x 22 (46,5 x 39)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Pokorný Josef  malíř, žil a tvořil v Rožnově pod Radhoštěm, byl legionářem 

    

    

18   neurčeno    

"Dřevěnice pod Štramberskú Trúbú" .......................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datace 1909, vzadu dedikace z roku 1958, kvalitní umělecký rám, zaskleno, 32 x 23 (41 x 32)  

    

    

19   Ferco L.    

"Kachny na vodě"...............................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera a kvaš, signováno, datováno pod rámem 1918 (?), luxusní, široký dýhovaný rám, dýha je 

na několika místech zvlněná, velmi kvalitní celek, 18 x 28 (35,5 x 46)  

    

    

20   nesignováno    

"Figurální scéna z antického Říma" ...........................................................................................................................  1 200 Kč  
barevný francouzský goblének, kolem roku 1890, původní dobový zdobný rám, velmi dobrý stav, sběratelská položka 

30 x 20 (41 x 31,5)  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 

21   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Letní snění - Dívčí akt a motýl" .................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská černobílá litografie, signováno, datováno v dedikaci 2.5.1953, kvalitní umělecká adjustace, ve výřezu 20 x 14 (37 x 30)  

 Pochází z velké moravské sbírky 
    

Švabinský Max  skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříže, studia na akademii 

v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 

grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

22   Bělský František   (1884-1968) 

"Chlapcův vánoční sen" ...................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signum nenalezeno, vzadu poznámka: "Věnováno F. Bělským 11.12.1929", malba odpovídá 

Bělskému, žáku Hynaise a Brömseho, luxusní, ručně řezaný široký zlacený rám, skvělý a působivý celek, 50,5 x 45 (67 x 62,5)  
    

Bělský František  malíř, grafik, působil jako středoškolský profesor v České Třebové, studoval na Královské bavorské 

akademii výtvarných umění v Mnichově u O. Seitze a na AVU v Praze u profesorů Brömse a Hynaise, maloval motivy 

s domácími zvířaty, ale i figurální motivy a podobizny (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

23   Soukup František Ladislav   (1888-1954) 

"Kvetoucí vřesoviště u mladého lesa" .......................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na malířské desce se strukturou plátna, signováno, kolem roku 1920, z obrazu je zřejmé, že autor byl žákem 

Jaroslava Panušky, původní, široký rám, zaskleno, skvělá nabídka, 48 x 64 (64,5 x 81)  
    

Soukup František Ladislav  malíř, malbu studoval u Panušky a Jansy, věnoval se krajinomalbě, byl členem SVU Aleš, 

s nímž vystavoval (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

24   Těšík Josef   (1904-) 

"Českomoravská Vysočina" ...........................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1949, u signatury uveden název obrazu, vzadu štítek z výstavy SVU Mánes, široký 

ručně řezaný rám francouzského typu ve stříbro-zlaté barvě, zaskleno, 35,5 x 50 (50,5 x 65)  
    

Těšík Josef  malíř, grafik, narozen v Brně, vzdělával se soukromě u grafika V. Röhlinga, věnoval se užité grafice a malbě 

(Toman, Slovník Chagall) 
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25   Tichý František   (1896-1961) 

"Commedia dell´arte I" .................................................................................................................................................  18 500 Kč  
mistrovská galerijní tříbarevná kolorovaná suchá jehla, signováno, datováno 1943, adjustace v textilní paspartě pod sklem, 

rámováno, sběratelský kus, ve výřezu 33 x 42 (55 x 63,5)  
    

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

26   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Studie havíře" ....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, signováno, kolem poloviny minulého století, kvalitní adjustace pod sklem, sběratelská položka, 

ve výřezu 38 x 28 (50,5 x 40)  
    

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

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

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

umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů našeho regionu  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

27   Jícha Václav   (1874-1950) 

"Zima na Českomoravské Vysočině" .........................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, kolem roku 1910, adjustováno pod sklem, krásná sbírková práce, 28 x 35 (50,5 x 53,5)  
    

Jícha Václav  výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku 

výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně 

a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha (Slovník Chagall, Toman) 
    

    

28   Jambor Josef (?)   (1887-1964) 

"Tůňka v jehličnatém lese" .........................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno prakticky nečitelně, majitel tvrdí, že jde o práci Jambora, kvalita a styl práce tomu 

nasvědčuje, luxusní, široký rám zlaté barvy, 32,5 x 46 (52 x 66)  
    

Jambor Josef (?)  malíř a grafik, narodil se na Vysočině, pražská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka 

u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, 

ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských 

zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku života v Praze odešel do Nového Města 

na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci života odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika 

obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních 

sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehož práce jsou stále ceněny  

(Toman, Slovník Chagall, Wikipedie, www stránky města Tišnova) 
    

    

29   Herot Bohumír   (1914-1976) 

"Na návsi s kostelem" ...........................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem roku 1950, zaskleno, 32 x 44 (39 x 51)  
    

Herot Bohumír  malíř z Frýdlantu nad Ostravicí, autodidakt, ve třech letech ztratil sluch a řeč, v devatenácti letech se 

začal věnovat malířství (Slovník Chagall) 
    

    

30   Sabevová Lucie   (1980-) 

"Dívčí akt v modrém se svým stínem" .......................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně, navíc zdobený reflexní skleněnou drtí, velmi zajímavá a působivá práce malířky a výtvarnice, která má za sebou již 

řadu výstav a ilustrací, svou velikostí reprezentativní, nerámováno, 150 x 90  
    

Sabevová Lucie  ostravská výtvarnice, výstava v Domě knihy Librex, Ostrava, srpen 2011, kresbami vyzdobila knihu 

veršů V bílém - autorka Blanka Fišerová, Ostrava, PPS Advertising, 2010 
    

    

31   monogramista    

"Velká kytice ve váze" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno monogramem JK (HK?), kolem roku 1930, ručně řezaný rám francouzského typu 

70 x 100 (86 x 116,5)  
    

    

32   Duetsch E.    

"Liška na stopě ve sněhu" ...............................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1957, kvalitní práce rakouského (?) autora, široký rám zlaté barvy 

56 x 76 (74 x 94)  
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33   Dobeš Josef   (1898-1974) 

"Zátiší se zajícem a bažantem" .....................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na desce, signováno, kolem roku 1935, ručně řezaný zlacený rám francouzského typu, výborná práce 

významného malíře, který namaloval poslední portrét Josefa Čapka v Oranienburgu, 66 x 50 (80 x 64,5)  
    

Dobeš Josef  malíř, ilustrátor, malířství studoval soukromě, byl vězněn spolu s Josefem Čapkem v Oranienburgu, kde 

namaloval jeho poslední portrét, výrazný malíř regionu, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava (Toman, Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 
    

    

34   Kramoliš Slavomil   (1924-) 

"Z Vítkovických železáren"............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1962, původní dobový rám, sběratelská položka, 45 x 80 (59 x 94)  
    

Kramoliš Slavomil  malíř, kreslíř, narozen v Plzni, studoval večerní výtvarné kurzy u J. Kapce, M. Karpaly, L. Ruska, 

O. Ciencialy, V. Varmuži na LŠU v Ostravě, věnuje se krajinomalbě, v kresbě se zabývá geometrickou abstrakcí  

(Slovník Chagall) 
    

    

35   Saudek Jan   (1935-) 

"Plakát k výstavě" ..............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
umělecká reprodukce fotografie Jana Saudka k výstavě jeho prací v Olomouci z počátku devadesátých let, rámováno, zaskleno, 

81,5 x 62,5 (83,5 x 65)  
    

Saudek Jan  současný pražský výtvarník, světově proslulý český fotograf, od roku 1983 fotograf ve svobodném povolání, 

fotografií se zabývá od patnácti let, zabývá se také malířskou tvorbou, jeho snímky byly publikovány v řadě zahraničních 

odborných časopisů, patří mezi nejuznávanější současné světové fotografy zabývající se aranžovanou fotografií, nositel 

řady ocenění, od roku 1990 nositel francouzského řádu Rytíř umění a literatury, v českých zemích od konce devadesátých 

let vystavuje pouze své obrazy (Slovník Chagall) 
    

    

36   Jícha Václav   (1874-1950) 

"Vesnice na Českomoravské Vysočině" ....................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, signováno, kolem roku 1910, adjustováno pod sklem, sbírková práce, ve výřezu 36 x 42 (60 x 64)  
    

Jícha Václav  výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku 

výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně 

a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha (Slovník Chagall, Toman) 
    

    

37   Herot Bohumír   (1914-1976) 

"Kostel na návsi" ...................................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem roku 1950, zaskleno, 30,5 x 43,5 (36,5 x 49)  
    

Herot Bohumír  malíř z Frýdlantu nad Ostravicí, autodidakt, ve třech letech ztratil sluch a řeč, v devatenácti letech se 

začal věnovat malířství (Slovník Chagall) 
    

    

38   Weindlich Joža    

"Žena v kroji v zimě" a "Muž v kroji v zimě" ......................................................................................................  5 500 Kč  
dva akvarely - kvaše, signovány, datovány 1951, v paspartě pod sklem, rámovány, každý 42 x 29 (66,5 x 53)  

 Cena za oba kusy 
    

    

39   Drtikol František   (1883-1961) 

"Klečící akt s drapérií" ....................................................................................................................................................  2 900 Kč  
umělecká reprodukce staré fotografie - příležitostný tisk k výstavě Fr. Drtikola v Umělecko průmyslovém muzeu v Praze v roce 

1972, signováno v tisku Drtikol, dále razítko Umělecko průmyslového muzea Praha Grafická sbírka, rámováno, zaskleno 

40,5 x 28,5 (43 x 31)  
    

Drtikol František  světově proslulý český fotograf první poloviny 20. století, znám je i jako malíř, v roce 1935 prodal svůj 

fotoateliér a začal se plně věnovat malování, jeho práce jsou v Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně, 

Muzeu v Benátkách nad Jizerou, Národním muzeu či Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ve výčtu v Lexiconu jsou 

další galerie v městech Chicago, Paříž, Kolín nad Rýnem, New York, Rochester, Houston, San Francisco, Vídeň, 

Amsterdam, Tokyo (Slovník Chagall) 
    

    

40   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Krajina s rybníky, vřesovištěm a bílými ptáky" .............................................................................................  39 000 Kč  
mimořádný mistrovský a galerijní olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, nedatováno, honosný, luxusní pravým 

zlatem zlacený rám francouzského typu, zaskleno, naprosto skvělý celek reprezentující Mařákovu školu, 51,5 x 71,5 (64,5 x 84,5)  
    

Panuška Jaroslav  malíř, kreslíř, ilustrátor, narozen v Hořovicích, pražská akademie u Pirnera, v letech 1891-1896 žák 

krajinářské školy J. Mařáka, člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

41  Soubor městských a rodových pečetí ..................................................................................................................  3 000 Kč  
Čechy, na výstřižcích z listin s dobovými popisy, např. Slaný, Hradčany, Březnice, Kozlany, Louny, Chomutov, Friberk, Schönfeld, 

Žebrák, N. Strašecí, Čistá, Třebenice, Plzeň, Rakovník, Nosticové, Vít Vok, Bittner, Jednota sladovníků a sedlářů v Praze, vše 

převážně 17. století, celkem 33 kusů, na trhu vzácné  
    

    

42  Plastika "Kominík a dívka sedící na komíně" ................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno tištěnou značkou made in USSR, druhá polovina minulého století, nepoškozeno, výška 31,5cm  
    

     

43  Mlýnek na kávu ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mosaz, tělo po stranách zdobeno loveckými výjevy, kolem roku 1900, čištěno, funkční, výška 22cm  
    

    

44   Mlýnek .............................................................................................................................................................................  2 400 Kč  
dřevo v rozích intarzované, ručka mosazná s výjevem lva, 19. století, výška 22cm  
    

     

45  Souprava dvou váz a žardiniéry............................................................................................................................  1 700 Kč  
keramika s oranžovou glazurou, na každém kusu dvě tvarovaná ucha, modrou barvou jsou zvýrazněna ucha a dekorační plastické 

proužky, značeno MODELE DEPOSE a čísly, výška váz 26cm, mísy 12cm  
    

     

46  Talíř ....................................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
stříbro, okraj zdobený proužkem plastických květů, značeno puncovní značkou, Německo, Augšpurk, přelom 18. a 19. století , 

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 262,30g, průměr 23cm  
    

     

47  Mísa až na čtyři druhy oříšků nebo jiných delikates ...................................................................................  1 900 Kč  
majolika, úložná část je rozdělena na čtyři části, uprostřed ouško, povrch bohatě zdobený podglazurní modří s květy a zlacením, 

značeno ALTHEA V&B, Villeroy & Boch, 19. století, zespodu oklep, výška 11 cm, základna 35 x 35 cm  
    

    

48  Plastika "Dva chrti" ......................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, v dolní části zdobený modrou a zlatou linkou, značeno velkým růžovým porcelánovým trojúhelníkem 

s písmenem E, ROYAL DUX, výška 15cm  
    

     

49  Šálek s podšálkem ...........................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán zdobený modrým pruhem a zlatým ozdobným proužkem, značeno nečitelně tištěnou značkou s textem Czechoslovakia, 

na hraně nepatrný oklep, výška 6cm  
    

     

50  Miska ....................................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán zdobený malbou červených květů a jemně prolamovaným okrajem, značeno modrými meči - MÍŠEŇ 

výška 4cm, délka 23cm, šířka 15cm  
    

    

51  Souprava přátelská .....................................................................................................................................................  2 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený zlatou linkou, značeno STARÁ PRAHA a čísly, druhá polovina 19. století, sbírková položka, 

výška konvice 19cm, konvičky 14,5cm, cukřenky 12,5cm, šálků 7cm  

v sestavě: konvice, konvička, cukřenka a dva šálky s podšálky 
    

    

52   Šálek s podšálkem ..........................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bílý, zdobený vedutou města, značeno SLAVKOV, 19. století, výška 7cm  

    

    

53  Plastika "Fotbalista" .....................................................................................................................................................  500 Kč  
cínová kompozice na mramorovém podstavci, první polovina minulého století, výška 19,5cm  

    

     

54  Telefon ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
dřevěná skříňka se třemi řadami spínačů a mosazným sluchátkem včetně instalace, PATENT PETROGRAD, text azbukou, kolem 

roku 1900, dekorativní, sbírková položka, 24 x 26 x 18cm  

    

     

55  Plastika "Galantní pár" ............................................................................................................................................  1 300 Kč  
keramika ručně malovaná, značeno KRAVSKO, první polovina minulého století, výška 26cm  
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56  Miska na oříšky .............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
stříbro zdobené prolamovaným okrajem, značeno puncovní značkou, období 1. Republiky 

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 117,60g, průměr 15cm  
    

    

57   Krabička na zápalky ....................................................................................................................................................  400 Kč  
perleť, kolem roku 1900, 6 x 3,5cm  
    

     

58  Popelníček ........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
stříbro zdobené plastickým okrajem, značeno puncovní značkou, kolem roku 1930 

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 60,70g, délka 12,5cm  
    

     

59  Plaketa ..................................................................................................................................................................................  600 Kč  
kov bílý na dřevěné desce, motiv dvou vítkovických kováků při obrábění obří hřídele, štítek s věnováním 17.6.1911 - 1946 

35 x 35cm  
    

    

    

60   Kostka Josef   (1912-1996) 

Plastika "Bača s ovečkami" ............................................................................................................................................  2 800 Kč  
keramika glazovaná, barevně malovaná, signováno v dolní části monogramem JK, značeno S.K.M 151 (STUPAVA), padesátá léta 

minulého století, výška 32cm  
    

Kostka Josef  narozen ve Stupavě na Slovensku, studia u Mařatky a poté na École des Beaux Arts v Paříži a u Františka 

Kupky, profesor v Bratislavě, člen sdružení Generácia 1909, názorově byl spřízněn s tvorbou C. Majerníka, zastoupen 

v Národní galerii Praha, SNG Bratislava, v Puškinově muzeu v Moskvě, v Egyptském muzeu v Káhiře, ve Skopji atd., 

prohlášen Národním umělcem 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

61   Šrůtek    

"Krajina s řekou a mostem - Bohumín ?" ..................................................................................................................  350 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1959, vzadu evidenční číslo Železáren a drátoven Bohumín - ŽDB, ve výřezu 28 x 36,5 (44 x 53,5)  

    

    

62   Fajkus Jaromír   (1924-) 

"Mečíky" - na pozadí pracovní motiv...........................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský dřevoryt, signováno v desce i tužkou, datováno 1964, číslováno 36/100, skvělá práce absolventa Akademie v Praze 

a Rjepinova institutu v Leningradě, kvalitní umělecká adjustace, plátěná pasparta, pod sklem, ve výřezu 43 x 30 (68 x 50)  
    

Fajkus Jaromír  malíř, grafik, narodil se ve Pstruží, působí v Havířově, studia na AVU v Praze u profesora J. Želibského 

a K. Mináře, dále na Rjepinově institutu v Petrohradě, středem jeho malířského zájmu byla krajinomalba, portrétní tvorba 

a kytice, člen UVU a Oslava, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

63   Fiala Josef   (1882-1963) 

"Krajina s ženou v březové aleji" ................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno, kolem roku 1925, luxusní rám francouzského typu, 44 x 54 (55 x 65)  
    

Fiala Josef  malíř, žák Hynaise, později studoval na Akademii v Mnichově u profesora Janka, obdržel Hlávkovo 

stipendium, které mu umožnilo studijní pobyty v Itálii, Paříži a Londýně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

64   monogramista JV    

"Tři ženské akty - Tři Grácie" .........................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská kresba modrou a fialovou pastelkou, signováno monogramem JV, signatura odpovídá Josefu Váchalovi (?), kvalitní 

adjustace, zaskleno, ve výřezu 27,5 x 27,5 (48,5 x 46,5)  

    

    

65   nesignováno    

"Krajina pod Vesuvem s figurální stafáží" ..........................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1820, kvalitní rám zlaté barvy, čištěno a restaurováno, skvělá nabídka 

do sbírky obrazů 19. století, 41,5 x 56 (54 x 68)  

    

    

66   Reisinger M.    

"Pohled z květinového ostrova na moře při východu slunce" ........................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, kvalitní práce insitního umění, 40 x 40 (43,5 x 43,5)  
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67   Bierer    

"Život ve městě" .....................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský lept, signováno, datováno 1925, polsky a německy uvedeno určení místa - čteno: Bazar Krakowski Lwowsk / Lein... 

Krakauer Bazar, původní adjustace pod sklem, sbírková grafika, ve výřezu 15 x 20 (27,5 x 29)  

    

    

68   Schindler    

"Wien - Amerlings Geburtshaus 7. Stiftgasse" ........................................................................................................  600 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem roku 1910, původní adjustace, může se jednat o rodný dům rakousko - uherského malíře 

Friedricha von Amerlinga, 30 x 22 (32 x 24)  

    

    

69   Schindler    

"Wien - Beethovens Wohnhaus 19. Proburgasse" ..................................................................................................  600 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem roku 1910, dům, kde dle autora, žil Beethoven, 30 x 22 (32 x 24)  

    

    

70   Souček Karel   (1915-1982) 

"Život ve městě v zimě" .................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1964, skvělá práce významného malíře, člena skupiny 42 

50,5 x 70 (60,5 x 80,5)  
    

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) 

    

    

71   Schindler    

"Wachau, Motiv aus Laaben"..........................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský barevný lept (radierung), signováno, kolem roku 1910, motiv Rakouska, 25 x 34 (28 x 37,5)  

    

    

72   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"Zátiší s kyticí a knihami - ČS" .......................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská dvoubarevná litografie, signováno monogramem v desce a tužkou vpravo dole, nedatováno, vzácně se vyskytující 

grafika výborného autora, 29 x 18 (31,5 x 20,5)  
    

Bouda Cyril  vynikající malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, během tvůrčího života působil rovněž 

pedagogicky, v letech 1929-1935 jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl 

asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 

1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným 

umělcům, člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 

poštovních známek. V Lexiconu je uveden dlouhý výčet výstav individuelních a kolektivních a dlouhý výčet ocenění. Jen 

pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 

1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní 

ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena 

nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978 (Toman, Slovník Chagall,Lexicon of the CVA) 

    

    

73   Křídlo J.    

"Z Prahy 1" ...........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba perem, tuší a akvarelem, signováno, kolem roku 1920, s vynikajícími pracemi tohoto autora se již naše 

společnost setkala, stále o něm však nemáme žádné informace, 33 x 24,5 (37 x 29,5)  

    

    

74   Křídlo J.    

"Z Prahy 2" ...........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní perokresba tuší a akvarelem, signováno, kolem roku 1920, s vynikajícími pracemi tohoto autora se již naše 

společnost setkala, stále o něm však nemáme žádné informace, 33 x 24,5 (37 x 29,5)  

    

    

75   Koula Jan   (1896-1975) 

"Krajina s říčkou" .................................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovská olej - tempera, signováno, nedatováno, výborná komorní práce, kvalitní stříbrný rám, zaskleno, 24 x 33,5 (32 x 41)  
    

Koula Jan  architekt a historik architektury, narozen v Praze, studoval architekturu a pozemní stavitelství na ČVUT 

v Praze, syn architekta Jana Kouly (Slovník Chagall) 
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76   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Sedící dívčí akt" .................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno tužkou monogramem O.J., umělecká adjustace s textilní páskou, rámováno pod sklem, 

ve výřezu 30 x 20 (45 x 34)  
    

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

77   Lasák Oldřich   (1884-1968) 

"L.N. Tolstoj" ..........................................................................................................................................................................  500 Kč  
dvoubarevná mistrovská litografie, tužkou signováno a datováno 1920, sbírková práce, 50 x 27 (55 x 32)  
    

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) 

    

    

78   Botero Fernando - kopie   (1932-) 

"Archanděl Gabriel (?)" ..................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, po roce 2000, jde o kopii obrazu slavného malíře, originály tohoto malíře dosahují cen i několika 

milionů českých korun, napnuto na blind rámu, nerámováno, 60 x 50  

    

    

79   Raška - Raszka Pavel   (1907-1979) 

"Panoráma Beskyd" ..........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno, kolem poloviny minulého století, velká reprezentativní práce malíře z dynastie 

Rašků, jeden z nejzdařilejších obrazů beskydské krajiny na našich aukcích, 50 x 130 (62 x 142)  
    

Raška - Raszka Pavel  malíř z rodu Raszků, jeho otec i strýc byli výbornými malíři, studoval ve Francii staré techniky 

malby, trvale se usadil v Beskydech, od 13 let pracoval u svého strýce slezského malíře Josefa Raszky, dále vedl více než 

dva roky ateliéry profesora Sokiranského v Petřvaldě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

80   Kuniyoshi Utagawa   (1798-1861) 

"Kaosho Rochishin" a "Populární hrdinové" ....................................................................................................  75 000 Kč  
dva vrcholné mistrovské galerijní japonské barevné dřevořezy, signováno, kolem roku 1835-1840, koupeno na aukci v Londýně 

1932, oba dřevořezy jsou v jednom rámu. Stav dobrý, senzační nabídka pro sběratele. Jeden dřevořez, publikovaný v "DARUMA, 

Japanese Art Antiques Magazine, Autumn 1999, je z cyklu "108 hrdinů románu Suikoden po jednom", druhý z cyklu "Populární 

hrdinové z Historie tří království", původní stav, 37 x 25 a 36,5 x 24 (67 x 68,5)  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

81   Kuniyoshi Utagawa   (1798-1861) 

"108 hrdinů románu Suikoden" ................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský galerijní japonský barevný dřevořez, signováno, kolem roku 1840, koupeno na aukci v Londýně 1932, výborná 

adjustace, velmi dobrý stav, skvělá sběratelská nabídka., z cyklu "108 hrdinů románu Suikoden ve skupinách." Restaurováno 

v dílnách Národní galerie Praha, 34 x 24 (62 x 51)  

 Párová k položce 82 

    

    

82   Kuniyoshi Utagawa   (1798-1861) 

"108 hrdinů románu Suikoden" ................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský galerijní japonský barevný dřevořez, signováno, kolem roku 1840, koupeno na aukci v Londýně 1932, výborná 

adjustace, velmi dobrý stav, skvělá sběratelská nabídka., Z cyklu "108 hrdinů románu Suikoden ve skupinách." Restaurováno 

v dílnách Národní galerie Praha, 34 x 24 (62 x 51)  

 Párová k položce 81 

    

    

83   neurčeno    

"Figurální scéna s jeřábem 1" ....................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní kvaš na plátně z Číny, signováno, signatura je ze 14. století, patrně však 19. století, kvalitní adjustace, velmi 

dobrý stav, sbírková práce, 48,5 x 15,5 (66,5 x 24)  

 Párová k položkám č. 84 a 85 
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84   neurčeno    

"Figurální scéna s jeřábem 2" ....................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní kvaš na plátně z Číny, signováno, signatura je ze 14. století, patrně však 19. století, kvalitní adjustace, velmi 

dobrý stav, sbírková práce, 48,5 x 15,5 (66,5 x 24)  

 Párová k položkám č. 83 a 85 
    

    

85   neurčeno    

"Dvě postavy na cestě" ..................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní kvaš na plátně z Číny, signováno, signatura je ze 14. století, patrně však 19. století, kvalitní adjustace, velmi 

dobrý stav, sbírková práce, 48,5 x 15,5 (66,5 x 24)  

 Párová k položkám č. 83 a 84 
    

    

86   neurčeno    

"Mudrc a chlapec u brodu" ........................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, kvaš na plátně z Číny, signováno, 18. století, drobně restaurováno, v pravém dolním rohu prasklé sklo, 

jinak stav velmi dobrý, krásná sběratelská položka, ve výřezu 34 x 39 (46 x 51)  
    

    

87   Blažek Jan   (1920-1981) 

"Personifikace války - Únor 1945" ..........................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej, tempera a kvaš, datováno 1945, skvělá práce v autorském rámu, vynikající celek, vzadu název a na rámu 

razítko, "Výstavy školy umění ve Zlíně", na druhé straně výborné zátiší "Jablka a hrušky", olej - tempera, vysoké galerijní hodnoty 

37,5 x 51 (56 x 70)  
    

Blažek Jan  malíř, narozen v Křídlech na Vysočině, studoval na zlínské Škole umění u Wiesnera a Gajdoše, později 

na stejné škole působil a zůstal na ní i po jejím přestěhování do Uherského Hradiště, jako pedagog vychoval celou řadu 

výtvarníků, kteří dnes patří k významným umělcům (Slovník Chagall) 
    

    

88   Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"Podzimní záření ve Stanovnici" .................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera, signováno, datováno 1978, nádherně zachycená barevnost podzimu na Valašsku od skvělé 

malířky, skvělá nabídka, 35 x 90 (46,5 x 101,5)  
    

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

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

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

(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 
    

    

89   Babraj Bořivoj    

"Ostravská zima" ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno vpravo dole a vzadu na štítku Svazu výtvarných umělců, 37 x 51 (52 x 66)  
    

    

90   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Barevné hory" .................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mimořádně mistrovská galerijní olej - tempera, signováno, kolem roku 1925, naprosto bravurní malířská práce, kvalitní, původní 

široký rám, zaskleno, 34 x 44 (45 x 55)  
    

Schneiderka Alois  významný moravský malíř, narozen v Křivém - okres Vsetín, žák Hynaise a Obrovského, studia 

na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále v Paříži u prof. Debaque, 

člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

91   monogramista VL    

"Kubistické zátiší s kytarou" ......................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní olejová tempera, signováno monogramem, datováno 1958, vzadu kovový inventární štítek České akademie 

věd, zajímavá sběratelská práce, rámováno, zaskleno, 62,5 x 37,5 (71,5 x 46)  
    

    

92   Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"Žena v zimním večeru" ..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera, signováno, datováno 1984, skvělá práce skvělé autorky, umělecká adjustace, zaskleno 

ve výřezu 26,5 x 15 (50,5 x 37,5)  
    

    

93   neurčeno    

"Dívčí akt" .............................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská kresba modrou tužkou, signováno značkou, datováno 1918, zajímavá práce v dobovém dubovém rámku, pod sklem 

40 x 26 (42,5 x 29)  
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94   Schwaiger Hanuš   (1854-1912) 

"Dojení krávy na pastvě" ................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovská kresba uhlem a bělobou, signováno značkou, kolem roku 1985, mimořádná umělecká adjustace ve zdobné dřevěné 

paspartě a velmi zdobném vyřezávaném a zlaceném rámku, zaskleno, ve výřezu 12,5 x 22 (24 x 34)  
    

Schwaiger Hanuš  malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii 

v Praze, významný a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - 

nejznámější gobelíny valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky 

Oldřich Blažíček, Jaroslav Grus, František Hanuš Hérink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, 

Oldřich Lasák, Josef Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín 

Procházka, František Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie (v Tomanovi více než čtyři 

celostránkové sloupce) 
    

    

95   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Kocour v botách" .............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kresba tuší a akvarelem, signováno, nedatováno, komorní práce skvělého malíře, rámováno, zaskleno 

18 x 24 (21 x 27,5)  
    

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

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

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

umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů našeho regionu (Toman, Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 
    

    

96   Gaus Leonie (?)    

"Domy na pobřeží zálivu" ............................................................................................................................................  16 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1930, bravurní malířská práce, která stojí za přesnější 

určení, původní širší rám, 39 x 48,5 (50 x 59)  
    

    

97   Mundt Emilie   (1842-1922) 

"Alpská krajina - Interlaken" ....................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 14.9.1912 s udáním místa, práce dánské malířky, dobový 

zdobný zlacený rám, 23 x 34 (37,5 x 48)  

Srovnatelné obrazy autorky se pohybují v částkách 3000 - 4000 eur, její olej na plátně velikosti 29 x 41 byl prodán 1999 

ve Stockholmu za 4 212 dolarů (US) 
    

Mundt Emilie  dánská malířka, uváděna ve světových katalozích 
    

    

98   Eeckhout    

"Lodě v přístavu" ............................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1942 (1972), velká reprezentativní práce jmenovce slavného Gerbrand van 

den Eeckhouta, holandského malíře 17. století, ve velmi kvalitním rámu, 80 x 100 (100 x 119)  
    

    

99   Bakala Jiří    

"Modrá v černém - Rapsodie v modrém" ................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu datováno 16.4.2009 a poznámka, že jde o originál, který byl vystavován, 100 x 65 (102 x 67)  
    

Bakala Jiří  zlínský malíř 
    

    

100   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Duch lesní skály" ...........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
velká mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel a sytý akvarel, signováno vpravo dole písmenem P, kolem roku 1900, toto 

mistrovské dílo spadá do období tajuplných pohádkových (či strašidelných) motivů. Nádherná práce do sbírky, řada sběratelů 

považuje právě toto období Panušky za nejlepší. Mimořádná nabídka. Pro srovnání uvádíme Panuškovu práci se signaturou P 

z knihy Jaroslava Panušky "Letní noc" vydanou J. Kočím v Praze roku 1905 

45 x 71  
    

Panuška Jaroslav  malíř, kreslíř, ilustrátor, narozen v Hořovicích, pražská akademie u Pirnera, v letech 1891-1896 žák 

krajinářské školy J. Mařáka, člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 101 - 120 

 

101  Mísa na nízké nožce s patkou ............................................................................................................................  12 000 Kč  
stříbro, značeno německou puncovní značkou a puncovní značkou pro cizí zboží platnou od roku 1920  

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 576,00g, výška 13,5cm, průměr 25cm  
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102  Miska - cukřenka na čtyřech kulatých nožkách ..........................................................................................  4 500 Kč  
stříbro zdobené zvlněným a prolamovaným okrajem, dále rytým německým nápisem a monogramem A.L, datováno 1897, značeno 

německou puncovní značkou a puncovní značkou pro cizí zboží, ryzost stříbra 800/1000 

hmotnost 250,40g, výška 6,5cm, průměr 11cm  

    

    

103  Mísa předkládací na třech kulatých dřevěných nožkách ........................................................................  6 500 Kč  
stříbro, značeno puncovní značkou platnou od roku 1941, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 398,28g btto 

výška 6,5cm, průměr 25cm  

 Párová k položce č. 104 

    

     

104  Mísa předkládací na třech kulatých dřevěných nožkách ........................................................................  6 500 Kč  
stříbro, značeno puncovní značkou platnou od roku 1941, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 393,25g btto 

výška 6,5cm, průměr 25cm  

 Párová k položce 103 

    

     

105  Dózička s víkem .............................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo malachitové, zelené, na víku zdobené plastickým ženským aktem, Jablonec nad Nisou, ARTDEKO, třicátá léta minulého 

století, výška 3,5cm, 9 x 9,5cm  

    

     

106  Plastika "Turek s šavlí" ..........................................................................................................................................  4 900 Kč  
porcelán, signováno modelérem, značeno ROSENTHAL - SELB BAVARIA, výška 14,5cm  

    

     

107  Plastika "Taneční pár" ...........................................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán glazovaný, značeno Německo, třicátá léta minulého století, výška 20cm  

    

     

108  Plastika "Dívka s chrtem a zlatým jablkem" ................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán glazovaný, barevná varianta, velká verze, model Duchcov, ROYAL DUX, neznačeno, padesátá léta minulého století, 

výška 37cm, délka 27cm  

Podle původního návrhu Elly Strobach Königové (1908-2002), návrhářky duchcovské porcelánky, absolventky Státní odborné 

keramické školy v Teplicích) 

    

     

109  Řetízek ke kapesním hodinkám ..............................................................................................................................  500 Kč  
stříbro, značeno puncovní značkou platnou od roku 1860, ryzost stříbra 750/1000, hmotnost 17,11g, délka 27cm  

    

     

110  Řetěz ke kapesním hodinkám ...............................................................................................................................  1 800 Kč  
stříbro s přívěskem ve tvaru kruhového rámečku na fotografii, konec 19. století, ryzost stříbra 750/1000 

hmotnost 84,51g, délka 32cm  

    

     

111  Prsten dámský ................................................................................................................................................................  500 Kč  
stříbro zdobené rytým motivem, osazeno zeleným kamenem - chrysoprasem obdélníkového tvaru, značeno platnou puncovní 

značkou trojúhelník, třicátá léta minulého století, velikost 53, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 4,52g btto  
    

     

112  Prsten dámský ................................................................................................................................................................  500 Kč  
stříbro, oválná hlava stupňovitě osazena granáty, práce družstva Granát, značeno platnou puncovní značkou zajíc 3, druhá polovina 

minulého století, velikost 56, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 4,17g btto  
    

    

113   Prsten dámský ...............................................................................................................................................................  400 Kč  
stříbro, kruhová hlava stupňovitě osazena granáty, práce družstva Granát, značeno platnou puncovní značkou zajíc 3, druhá 

polovina minulého století, velikost 55, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 2,98g btto  
    

    

114  Náhrdelník .......................................................................................................................................................................  900 Kč  
stříbro, české granáty a almandin, druhá polovina minulého století, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 9,24g btto, délka 46cm  
    

     

115  Náhrdelník ....................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
stříbro, čtrnáct článků ve tvaru půlměsíce, každý zdoben pěti almandiny, ryzost stříbra 835/1000 

hmotnost 27,88g btto, délka 43cm  
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116  Knoflíčky manžetové ................................................................................................................................................  1 500 Kč  
stříbro pozlacené, ozdobné části čtvercové, každá osazena 4 řadami po 4 českých granátech, výrobek družstva Granát, značeno 

platnými puncovními značkami zajíc 3 a kozlík 2, druhá polovina 20. století, ryzost stříbra 900/1000 u jednoho knoflíčku, 

925/1000 u druhého, celková hmotnost 11,26g btto  

    

     

117  Brož oválného tvaru .................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinace žlutého a červeného zlata, oválná placka zdobená rytým motivem, v navršeném reliéfu osazen modrý kámen, značeno 

mistrovskou značkou KS a rakouskouherskou puncovní značkou liška, puncovní úřad Vídeň 

ryzost zlata 14K, hmotnost 3,26g btto  

    

     

118  Náušnice dámské - butonky ..................................................................................................................................  3 300 Kč  
kombinace žlutého a bílého zlata, osazeny leukosafíry, značeno platnou rakouskouherskou puncovní značkou liška, puncovní úřad  

Vídeň, ryzost zlata 14K, hmotnost 2,51g btto  

    

     

119  Náušnice dámské ........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
kombinace žlutého a červeného zlata, osazeno zelenými kameny - syntetické olivíny, značeno puncovní značkou lvíček 4, třicátá 

léta minulého století, ryzost zlata 14K, hmotnost 5,24g btto  

    

     

120  Souprava šperků - prsten, náušnice a přívěs ................................................................................................  6 900 Kč  
zlato osazeno syntetickými topasy medově žluté barvy, velmi pěkná zlatnická práce z druhé poloviny minulého století vycházející 

ze vzorů třicátých let, ze stylu ARTDEKO, velikost prstenu 51, ryzost zlata 14K, hmotnost 10,74g btto  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 121 - 140 

 

121   Firlinger Eda    

"Gejša hrající na hudební nástroj" ............................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1937, 60 x 50 (74,5 x 64,5)  

    

    

122   Schneiderka Josef   (1899-1945) 

"Zátiší s kdoulemi" ..........................................................................................................................................................  18 000 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 33,5 x 47,5 (48 x 63,5)  
    

Schneiderka Josef  narozen v Křivém u Valašského Meziříčí, zemřel v Uherském Hradišti, studoval ve Vídní 

a na Akademii v Praze u Nechleby, prostřední se slavné trojice bratrů Schneiderků, zemřel mladý, jeho práce jsou vzácné 

(Toman) 

    

    

123   Urban Vladislav   (1937-) 

"V zákoutí" ............................................................................................................................................................................  3 300 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 2008, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem, plenérová črta, 30 x 47 (33 x 49,5)  
    

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

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

a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 

    

    

124   Urban Vladislav   (1937-) 

"Vodní živel" .........................................................................................................................................................................  6 800 Kč  
enkaustika na lepence, signováno, datováno 2008, 64 x 44 (76 x 54,5)  

    

    

125   Wagner J. - Fischhof Georg   (1859-1914) 

"Lodě u břehu" .................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
olej na plátně, signováno J. Wagner, přelom 19. a 20. století, poškozeno plátno i rám, plátno podlepeno, 68,5 x 55,5 (83 x 69,5)  
    

Wagner J. - Fischhof Georg  rakouský malíř Fischhof Georg, J. Wagner je jeden z více jeho pseudonymů 

    

    

126   Stanciu-Panteli Ion   (1901-1981) 

"Práce na poli" ..................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1922, při okraji drobná poškození malby, 47 x 71 (61,5 x 86,5)  
    

Stanciu-Panteli Ion  rumunský malíř 
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127   Kotík Jan   (1916-2002) 

"Imaginární postava" .......................................................................................................................................................  9 000 Kč  
grafický list - litografie, signováno tužkou, datováno 1973, vzadu razítko galerie Vltavín, 32 x 22 (62,5 x 45)  
    

Kotík Jan  malíř, kreslíř, grafik, pedagog, věnoval se rovněž užitému umění - keramika, sklo, typografie, syn Pravoslava 

Kotíka, studia u Bendy, studijní cesty a výstavy po celé Evropě i v zámoří, stříbrná medaile na světové výstavě v Paříži 

1937, člen HOLLARU, Umělecké besedy, zakládající člen skupiny 42, v letech 1949-1956 nemohl vystavovat, od roku 

1970 žil a tvořil v Berlíně, v roce 1979 byl zbaven čs. občanství, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí, významný 

český moderní malíř (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

128   Lukášek Alois   (1911-1984) 

"Zimní krajina" ...................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, sedmdesátá léta minulého století, vzadu autorský štítek a razítko Českého fondu výtvarných umění, 

24,5 x 69 (49 x 93,5)  
    

Lukášek Alois  malíř, knižní ilustrátor, studia na pražské akademii u Sychry a prof. Nejedlého, byl členem SVU ALEŠ 

v Brně, Bloku výtvarných umělců atd., žil a tvořil v Nedvědicích pod Pernštejnem, časté náměty z Vysočiny, řada výstav 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

129   Lukášek Alois   (1911-1984) 

"Tání u Jimramovských Pavlovic" .............................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, sedmdesátá léta minulého století, vzadu autorský štítek a razítko Českého fondu výtvarných umění 

30 x 69 (41 x 81,5)  
    

    

130   Berghauer Gottlieb - Horyna Bohumil   (1910-1972) 

"Kriváň od Štrbského plesa" .........................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na překližce, signováno, kolem poloviny minulého století, 45 x 55 (60 x 70)  
    

Berghauer Gottlieb - Horyna Bohumil  malíř, ilustrátor, narozen v Rosicích u Brna, zemřel v Bosonohách u Brna, 

autodidakt, maloval krajiny, figurální obrazy i podobizny (Toman, Lexicon of the CVA) 
    

    

131   Bílkovský František   (1909-1998) 

"Kytice letních květin" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno Brno 1993, vzadu věnování: Požehnané vánoční svátky 1997 přeje Frant. Bílkovský, 

33 x 22,5 (49 x 36,5)  
    

Bílkovský František  malíř, grafik, narozen v Mrákotíně u Telče, zemřel v Brně, soukromá studia u A.V. Slavíčka v Telči, 

od třicátých let 20. století žil v Brně, člen spolku výtvarných umělců Aleš, Bloku a Spolku sběratelů a přátel ex libris 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

132   neurčeno    

"Borovice v zimě" ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno, nepřečteno, datováno 1947, 25 x 37 (35,5 x 48,5)  
    

    

133   Lukášek Alois   (1911-1984) 

"Léto u Lhotky" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu autorský štítek a razítko Českého fondu výtvarného umění 

27 x 57 (35,5 x 65,5)  
    

Lukášek Alois  malíř, knižní ilustrátor, studia na pražské akademii u Sychry a prof. Nejedlého, byl členem SVU ALEŠ 

v Brně, Bloku výtvarných umělců atd., žil a tvořil v Nedvědicích pod Pernštejnem, časté náměty z Vysočiny, řada výstav 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

134   Vašica Oldřich   (1922-1993) 

"Váza s květy" ......................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, 36 x 21 (46 x 30,5)  
    

Vašica Oldřich  brněnský malíř, grafik, v letech 1945-1950 studium na VŠUP Praha u Kaplického, vystavoval zejména 

v Brně (Lexicon of the CVA) 
    

    

135   Hadlač Jiří   (1927-1991) 

"Prostranství před budovou" ...........................................................................................................................................  700 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno 1954, dále text: V upomínku na zahájení výstavy 1.5.1958, 9,5 x 13 (29 x 30,5)  
    

Hadlač Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce objektů, narodil se na Slovensku v Divíně, zemřel v e Velkých Opatovicích, 

studia PedF UJEP v Brně u F. Doubravy, V. Makovského a E. Miléna, absolvoval studijní cesty do NDR, Polska, SSSR 

a Rakouska, člen skupin Profil 58 a SČUG Hollar s nimiž vystavoval, je uveden na seznamu učitelů působících 
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na brněnské Střední škole uměleckých řemesel, zastoupen v Národní galerii Praha, účastnil se na výstavách 

československé grafiky v Kanadě a Uruquai, v roce 1956 měl samostatnou výstavu v Malé galerii Domu umění 

a společnou s Františkem Šenkem v Domě pánů z Kunštátu, v roce 1960 vystavoval s Dobiášem a Šenkem, v roce 2007 se 

uskutečnila výstava jeho prací ve Velkých Opatovicích (Slovník Chagall) 
    

    

136   Bauch Jan   (1898-1995) 

"Dvě postavy" ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 30 x 20,5 (40 x 31)  
    

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) 
    

    

137   Janovská Ludmila   (1907-) 

"Kytice bodláků ve váze" ................................................................................................................................................  1 000 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 38/100, vzadu autorský štítek a razítko Českého fondu výtvarných umění  

52 x 35 (71 x 54)  
    

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

skupiny Tvorba (Slovník Chagall) 
    

    

138   Hohaus Vítězslav   (1890-) 

"Chalupa na jaře" ..............................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1944, 43 x 57,5 (55 x 69,5)  
    

Hohaus Vítězslav  malíř, grafik, narozen v Brně, studoval soukromě u S. Brunnera v Brně a Al. Kalvody, věnoval se 

krajinářství, rád zobrazoval městské ulice a zákoutí (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

139   Tondl Karel   (1893-1980) 

"Koupání" ...........................................................................................................................................................................  13 400 Kč  
pastózní olej na lepence, signováno, datováno 1958, 34,5 x 50 (50 x 65)  
    

Tondl Karel  významný český malíř, grafik, ilustrátor, historik umění, pedagog, žák Preislera a Švabinského na pražské 

akademii, vystudoval Karlovu univerzitu a pařížskou Sorbonu, kde získal doktorát filosofie, byl členem řady významných 

zahraničních institucí, umělecky činný byl v Paříži a Švýcarsku, získal řadu cen za kresbu i grafiku, je zastoupen 

v Národní galerii Praha, vystavoval v Paříži a řadě měst Evropy (velmi dlouhý text v Tomanovi i ve Slovníku Chagall) 
    

    

140   Alekay (?)    

"Muž hrající na housle" ...................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kresba barevnými křídami, signováno, datováno 1919, vzadu špatně čitelný německý text - snad věnování, 32 x 17 (36 x 21,5)  
    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 141 - 160 

 

141   Chadima Jiří   (1923-) 

"Mosty přes Vltavu v zimě" ..............................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1981, autorský tisk, 20,5 x 24,5 (37 x 39,5)  
    

Chadima Jiří  malíř, grafik, studia na VŠUP u profesora Fišárka, vystavoval jako host na členských výstavách SČUG 

Hollar (Slovník Chagall) 
    

    

142   Švengsbír Jiří   (1921-1983) 

"Svatý Jiří bojující s drakem a chrám sv. Víta"" ...................................................................................................  700 Kč  
ocelorytina, signováno tužkou i v desce, datováno 1976, 16 x 8,5 (34,5 x 25)  
    

Švengsbír Jiří  grafik, ilustrátor, malíř, tvůrce poštovních známek a ex libris, narozen v Praze, vyučil se rytcem 

a kresličem map, dále studoval grafickou speciálku u A. Strnadela, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, ryl a navrhoval 

řadu poštovních známek, pracoval pro film, zobrazoval heraldické a domovní znaky, v Lexiconu dlouhý výčet výstav 

domácích i zahraničních, vystavoval nejen v Praze, ale i v řadě malých měst - Hodonín, Nová Paka, Třebíč a vedle toho 

v Bruselu, Haagu, Varšavě, v Mexiku, Německu, Francii, Tunisu a v mnoha dalších státech, zastoupen ve sbírkách 

Národní galerie Praha, Harvard University v USA, Staatliche Galerie Moritzburg v Halle atd., řada literatury o tomto 

významném umělci, rovněž řada cen a vyznamenání (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

143   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Rozhovor u chlebové pece" .......................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, velmi kvalitní práce pro galerie i sběratele, skvělá nabídka, 

45 x 33 (57 x 45)  
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Schneiderka Alois  významný moravský malíř první poloviny 20. století, narozen v Křivé - okres Vsetín, žák Hynaise 

a Obrovského, studia na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále 

v Paříži u prof. Debaque, člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Lexicon of the CVA) 
    

    

144   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Mišejl vrch v Karavankách" ....................................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, signováno, na zadní straně na blind rámu poznamenáno autorem Mišejl vrch v Karavankách 1923, v případě zájmu, 

lze k obrazu přiložit znalecký posudek, 61 x 81 (80 x 99)  
    

    

145   Najmr Jan Maria   (1920-2003) 

"Poledne po práci" ..........................................................................................................................................................  39 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1946, vzadu na plátně uvedeny informace o obraze, rámováno v původním 

dřevěném lištovém rámu, 75 x 100 (94 x 119)  
    

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

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

    

146   Podešva František   (1893-1979) 

"Žně na Valašsku" ...........................................................................................................................................................  59 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, skvělá, reprezentativní práce výborného malíře, žáka 

Bukovace, Preislera a Brömseho, velmi kvalitní, široký rám francouzského typu, mimořádná nabídka, 81 x 100 (100 x 118)  
    

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

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

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

(široký text v Tomanovi, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

147   Oliva Viktor   (1861-1928) 

"Mnich sedící na skále v mořském příboji při východu slunce" ..............................................................  137 000 Kč  
velký mimořádně kvalitní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1900, velká reprezentativní práce 

srovnatelná s prací Schikanedera a dalších českých mistrů, mezi něž koneckonců Oliva patří, luxusní široký rám z ořechového 

masivu se zlatou vložkou 

92 x 120 (120 x 150)  

 Jedinečná nabídka 
    

Oliva Viktor  skvělý malíř, kreslíř, ilustrátor, navrhoval plakáty a knižní vazby, žák pražské a vídeňské akademie, studia 

dále v Mnichově a Paříži, proslulý ilustrátor výletů pana Broučka, pracoval pro pražské nakladatelství Jan Otto, byl 

redaktorem obrazové části časopisu Zlatá Praha, zastoupen v řadě světových galerií, široké zastoupení v Národní galerii, 

zastoupen ve sbírkách Středočeské galerie, lze jej řadit po bok Marolda (Toman, Lexicon of the CVA) 
    

    

148   Rapin Jan   (1956-) 

"Hráči karet" .....................................................................................................................................................................  34 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2004, velký reprezentativní obraz, 70 x 80,5 (85,5 x 95,5)  

 Obraz byl dražen za 49 000 Kč, vyvolávací cena byla snížena o 15 000 Kč 
    

Rapin Jan  malíř a sklářský výtvarník, narozen v Praze, studia na Akademickém gymnáziu v Praze u profesora Kepky, 

pak anatomii na střední zdravotnické škole rovněž v Praze a soukromě malbu u P. Hany, přes osmdesát samostatných 

výstav, z toho více jak dvacet v zahraničí (Slovník Chagall) 
    

    

149   Delling (?)    

"Srnec se srnkou" ............................................................................................................................................................  11 000 Kč  
galerijní olej na plátně lepeném na desce, signováno, nedatováno, luxusní široký rám, skvělý celek, 66 x 65,5 (85,5 x 85,5)  
    

    

150   Kliunkov Ivan Vasiljevič   (1873-1943) 

"Geometrická kompozice" .........................................................................................................................................  120 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, akvarel, pastel, signováno v azbuce I. Kljun, nedatováno, práce vysoké světové 

třídy, moderní adjustace pod antireflexním sklem, ve výřezu 19 x 15 (47 x 40)  

Případný kupec si může dohodnout lhůtu pro konzultaci se svými znalci.  

Ceny obdobných prací se ve světových katalozích pohybují mezi 50 000 - 100 000 eur 
    

Kliunkov Ivan Vasiljevič  také Kliun, Kljun, Klioune Ivan Wasiljewitsch 
    

    

151   Bauch Jan   (1898-1995) 

"Postavy" .............................................................................................................................................................................  28 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, pastel, kvaš, signováno tužkou, nedatováno, adjustováno v rámu stříbrné barvy 

a opatřeno antireflexním sklem, 40,5 x 55 (45,5 x 59,5)  
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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) 

    

    

152   Hruška Jan   (1918-2004) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na sololitu, malba nanášená injekčními stříkačkami, signováno, datováno 1989, 22 x 15,5 (33 x 27)  
    

Hruška Jan  naivní malíř, narodil se 29.5.1918 v Lysicích, autodidakt, malovat začal v polovině šedesátých let bez 

odborné přípravy, maloval výhradně olejem na rubovou stranu sololitu, aby vynikla hrubá struktura, vlastní barvu nanášel 

injekční stříkačkou. 

V lexikonu dlouhý výčet výstav z let 1968 až 1988 počínaje výstavami v Brně, Litoměřicích, Znojmu, Liberci, a dalších 

domácích městech. V zahraničí vystavoval v Itálii, Holandsku, Švýcarsku, Rakousku, Francii, Finsku, Jugoslávii, USA, 

Iráku, Ecuadoru, Austrálii. 

Zastoupení ve sbírkách: Galerie výtvarného umění Litoměřice, Slovenská národní galerie Bratislava, Galerie Trebnje, Las 

musée A. Jakovski Nizza, Muzeum naivního umění Paříž, France, Centre G. Pompidou Paříž, France, Galerie Torino, 

Florencie, Morges, Vídeň, Boston, Quito, Melbourne 

(více viz Lexicon of the CVA, Chagall, http://www.jan-hruska.cz/) 

    

    

153   Malý Václav   (1874-1935) 

"Chalupy mezi břízami" ...............................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, kolem roku 1920, výborný malíř, žák Brožíka a Schweigera, od něho i darovaný 

obraz prezidentu Masarykovi, široký rám starozlaté barvy, 25 x 33 (44 x 52)  
    

Malý Václav  malíř, narozen v Praze, studoval na pražské akademii u Brožíka a Schweigera, maloval Prahu a pražská 

zákoutí, potom odešel na Chodsko, kde se kamarádil s Baarem, kromě krojovaných scén proslul i pracemi ze života 

sedláků, polních prací apod., na výstavě Hagenbundu ve Vídni roku 1910 vzbudily jeho práce senzaci, londýnské 

The Studio reprodukovalo jeho obrazy, velký ohlas zaznamenal rovněž ve Francii, kde byl také reprodukován 

v časopisech, sám publikoval krajiny z Čech, Moravy a Slovenska (Toman) 

    

    

154   Dostalík    

"Mladí kuřáci" .....................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, bravurní profesionální práce, 47,5 x 51,5 (63 x 67)  

    

    

155   Písecký Josef   (1878-1954) 

"Jadranská nálada" ........................................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1920, vystavováno v roce 1935 v Domě umění 

Ostrava, vzadu razítko, typický široký rám, skvělý celek, 50 x 60 (71,5 x 81,5)  
    

Písecký Josef  malíř, narozen v Kroměříži, studium na Quastově soukromé škole v Písku, člen KVU Aleš, časté souborné 

výstavy, známý malíř přímořské krajiny a pražských témat (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

156   Ulšmíd Václav F.   (1903-) 

"Seník u Rožnova" .............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1955, vzadu autorský štítek, 55,5 x 65 (74 x 84)  
    

Ulšmíd Václav F.  malíř, narozen v Praze, studoval u Aloise Kalvody, dále na Ukrajinské akademii u Ivana Kulece, 

studijně pobýval ve Francii a na Balkánském poloostrově (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

157   Jiroudek František   (1914-1991) 

"Zátiší se zeleninou" .......................................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1947, práce z výborného období významného českého malíře 20. století, široký 

zdobný rám, 40 x 50 (63 x 73)  
    

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

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

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

široké zastoupení v Národní galerii Praha, dále v Ermitáži, v Dánsku, v Galerii v Torontu (Slovník Chagall, Lexicon of the 

CVA) 

    

    

158   nesignováno    

"Život na břehu jezera" ................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, přelom 18. a 19. století, vzadu na blind rámu německy špatně čitelně patrně 

název místa, výjimečný luxusní rám holandského typu, široký, profilovaný, černý se stříbrnou linkou, velmi působivý celek 

19 x 28 (39,5 x 48,5)  
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159   F. de Fiou    

"Život na ulici ve starém městě" ...............................................................................................................................  38 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, první polovina 19. století, luxusní zdobný dobový rám, reprezentativní, 48 x 39 (62 x 52,5)  

    

    

160   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Letní výlet na loďce" ...................................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno, kolem roku 1910, krásná a vzácná práce z pozdního 

impresionistického období autora, příležitost pro doplnění sbírky Panuškových prací, 40 x 50  

K obrazu je posudek PhDr. Michaela Zachaře  
    

Panuška Jaroslav  malíř, kreslíř, ilustrátor, narozen v Hořovicích, pražská akademie u Pirnera, v letech 1891-1896 žák 

krajinářské školy J. Mařáka, člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 161 - 180 

 

161  Plastika "Hlava koně" ..........................................................................................................................................  16 000 Kč  
sklo jantarové barvy, Itálie, zespodu papírový štítek s popisem Di Maio, Venezia, Murano 1983, výška 33cm  

    

     

162  Peněženka na mince .....................................................................................................................................................  800 Kč  
škeble v pantové mosazné montáži s uzávěrem, uvnitř tři skládací přihrádky, kombinace textilie a papíru, Rakouskouhersko, druhá 

polovina minulého století, 6 x 11,5cm  

    

     

163  Plastika "Šohaj hrající na harmoniku" .............................................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, barevně malovaný, značeno tištěnou značkou DITMAR-URBACH, čtyřicátá léta minulého století 

výška 23 cm  

    

     

164  Hodiny rámové závěsné .......................................................................................................................................  15 000 Kč  
bohatě plasticky zdobený zlacený rám se skleněnými dvířky, kyvadlo ve tvaru slunce, ciferník smaltovaný s římskými číslicemi 

a nápisem Josef Radda in Olmütz, čtvrťové bití, druhá polovina 19. století, klíč k natahování přiložen, drobné poškození rámu 

i ciferníku, 64 x 47,5 x 15cm  

    

    

165   Krajovičová Zuzana    

Tapiserie závěsná "Krásné nové stroje" ..................................................................................................................  3 000 Kč  
různobarevný filc zdobený barevnou výšivkou, signováno monogramem ZK, vzadu na blind rámu uveden název díla a jméno 

autorky, dále datace 1987-88, 80 x 150  

Autorku inspirovala kapela Krásné nové stroje, která vznikla v 1. polovině 80tých let, viz. http://www.krasnenovestroje.cz/, kapela 

mimo jiné vystupovala i na letošním Colours of Ostrava. 

Majitel toto dílo zakoupil na konci osmdesátých let za 8 000 Kč 
    

Krajovičová Zuzana  textilní výtvarnice ve Slavonicích, akademická malířka, studium na VŠUP Praha, prof. B. Felcman, 

členka skupiny  

Žararaka (Lexicon of the CVA) 

    

    

166   Šálek s podšálkem .....................................................................................................................................................  6 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevnou ruční malbou květů, kobaltovou malbou proutěného košíku s mašlí, ptáčků a vinných 

listů, doplněno bohatým zlacením, značeno vtlačovaným monogramem CF - Cristian Fischer 1846-1853, BŘEZOVÁ 

a vtlačovaným číslem 126, výška šálku 6,6cm, průměr podšálku 13,5cm  

    

     

167  Šálek s podšálkem ......................................................................................................................................................  6 600 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený ruční malbou modrožlutého květu tulipánu, na dně šálku snítkou pomněnky, na okraji hnědou 

linkou, značeno modrými zkříženými meči pod polevou - MÍŠEŇ, na šálku dále vtlačované písmeno B a čísla 18 a 55 a ručně psané 

číslo 103, na podšálku vtlačované písmeno A a číslo 9, konec 18. století, výška šálku 4,6cm, průměr podšálku 13,2cm  

    

     

168  Šálek s podšálkem ......................................................................................................................................................  1 350 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, zdobený bohatým zlacením ve tvaru stylizovaných květů růží a mřížkováním, při okraji 

modrým pásem, značeno tištěnou značkou Březová - PIRKEN HAMMER, kolem poloviny minulého století. Šálek i podšálek stojí 

na nožkách, které jsou tvořeny stylizovanou větvičkou vinné révy. Motiv větvičky s listy vinné révy je použit také na vnějším 

obvodu šálku, malba zlatou barvou, výška šálku 5cm, průměr podšálku 11,6cm  
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169  Šálek s podšálkem ......................................................................................................................................................  1 350 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, zdobený bohatým zlacením ve tvaru stylizovaných květů růží a mřížkováním, při okraji 

modrým pásem, značeno tištěnou značkou Březová - PIRKEN HAMMER, kolem poloviny minulého století. Šálek i podšálek stojí 

na nožkách, které jsou tvořeny stylizovanou větvičkou vinné révy. Motiv větvičky s listy vinné révy je použit také na vnějším 

obvodu šálku, malba zlatou barvou, výška šálku 5cm, průměr podšálku 11,6cm  

Použitá modrá barva má světlejší odstín než modrá u položek 168 a170 
    

     

170  Šálek s podšálkem ......................................................................................................................................................  1 350 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, zdobený bohatým zlacením ve tvaru stylizovaných květů růží a mřížkováním, při okraji 

modrým pásem, značeno tištěnou značkou Březová - PIRKEN HAMMER, kolem poloviny minulého století. Šálek i podšálek stojí 

na nožkách, které jsou tvořeny stylizovanou větvičkou vinné révy. Motiv větvičky s listy vinné révy je použit také na vnějším 

obvodu šálku, malba zlatou barvou, výška šálku 5cm, průměr podšálku 11,6cm  
    

     

171  Mistička .............................................................................................................................................................................  800 Kč  
modrý smalt bohatě krakelovaný, horní okraj zdobený vavřínovým věncem s mašlí, první polovina minulého století 

výška 1,5cm, průměr 7cm  
    

     

172  Dva šálky s podšálky ................................................................................................................................................  1 350 Kč  
porcelán bíle glazovaný, dekor barevnou ruční malbou růží a drobných modrých kvítků, při okraji černým pásem, ouška a lemování 

okrajů zlatou barvou, značeno modrou značkou a tištěnou značkou CARLSBAD, výška šálků 4,5cm, průměr podšálků 11cm  
    

     

173  Váza na jeden květ .......................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo modré, vrstvené, po obvodu zdobené melírováním v tmavším odstínu, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 24cm  
    

     

174  Váza ....................................................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo oranžové, vrstvené, melírované, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 14cm  
    

    

175  Cukřenka otevřená, na nízké patce ......................................................................................................................  900 Kč  
sklo alabastrové, Čechy, 19. století, výborný stav, pěkný kus do sbírky, výška 9,5 cm, průměr 11 cm  

 Pochází z výborné moravské sbírky 
    

     

176  Karafa kulovitá ..........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo rubínové a růžové, zabrušovaná zátka, značeno MOSER, skvělá ukázka moderního designu, první polovina minulého století, 

luxusní model, výška 17,5cm, průměr koule 12cm  
    

     

177  Mísa .................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklovina lehce mléčně zabarvená, po obvodu zdobená nalepeným černým skleněným vláknem, druhá polovina minulého století, 

výška 10cm, průměr 20,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 
    

    

178   Váza čtyřhranná ..........................................................................................................................................................  950 Kč  
sklo olovnaté čiré, velmi pracný bohatý geometrický brus, tvarově čisté, Čechy, kolem roku 1930, katalogový kus, na horním okraji 

drobné nepatrné oklepy, výška 18,5 cm  
    

     

179  Vázička ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo alabastrové, z přední strany zdobené medailonem s motivem děvčátka ve zlatém rámečku, ze zadní strany motivem růží, zlaté 

linky, ruční malba, biedermeier, střední Evropa, 19. století, luxusní provedení i stav, výška 19cm  
    

     

180  Konvička na mléko....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán zdobený vedutou hradu a zlatými linkami, značeno AUGUST HAAS in SCHLAGGENWALD - SLAVKOV, kolem roku 

1850, velmi dobrý stav, sběratelská, muzeální i funkční položka, výška 14cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 181 - 200 

 

181   Kristin Vladimír   (1894-1970) 

"Duha nad Ostravou" .......................................................................................................................................................  3 800 Kč  
velká reprezentativní mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, signováno, nedatováno, umělecká adjustace 

v paspartě a rámu pod sklem, jedinečná šance pro sběratele, skvělá nabídka, ve výřezu 54 x 84 (83 x 113)  
    

Kristin Vladimír  významný malíř našeho regionu, scénograf v divadle, narozen v Ostravě, studoval ve Vídni, člen 
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MSVU, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, v literatuře rozsáhlý výčet výstav, zastoupen v Národní Galerii 

Praha, v ostravské GVU a dalších, velké spektrum výstav, cenná jsou zejména jeho panoramata Ostravy a Prahy, spolu 

s Tkaczykem, Salichovou a Wünschem patří k nejlepším malířům ostravského regionu vůbec  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

182   Kristin Vladimír   (1894-1970) 

"Na kraji vesnice" ...............................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, signováno, nedatováno, umělecká adjustace v paspartě a rámu, 

pod sklem, skvělá nabídka práce vynikajícího malíře, ve výřezu 51 x 78 (80 x 106)  

    

    

183   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Před deštěm".......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský sytý akvarel a kvaš, signováno, kolem roku 1960, vzadu štítek Díla, rámováno pod sklem, 50 x 70 (64 x 84)  
    

Brož Oldřich Michael  malíř, grafik, studoval soukromě u J. Pavelka a A. Bouse, potom ČVUT A VŠUP u E. Weidlicha, 

člen Sdružení pražských výtvarných umělců (Slovník Chagall) 

    

    

184   Kristin Vladimír   (1894-1970) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, umělecká adjustace v paspartě a rámu pod sklem, ve výřezu 67 x 53 (96 x 80)  

    

    

185   Kristin Vladimír   (1894-1970) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský sytý akvarel, signováno, nedatováno, umělecká adjustace v paspartě a rámu, pod sklem, skvělá cenová nabídka 

58 x 44 (85 x 69)  

    

    

186   Baran Edgar   (1937-) 

"Náves s kostelem" .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - uhel, pastel, kvaš, signováno, datováno 1974, rámováno v paspartě pod sklem, ve výřezu 30 x 71 (54 x 92)  
    

Baran Edgar  malíř, narozen v Karviné, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti obor grafika, věnuje se tématice akvarelu 

a kvaš - akvarelu (Slovník Chagall) 

    

    

187   Ulšmíd Václav F.   (1903-) 

"Postavy na cestě hornatou krajinou" ......................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, kolem roku 1935, malíř nezapře, že studoval u Aloise Kalvody, rámováno, zaskle-

no, 49 x 64 (58 x 73)  
    

Ulšmíd Václav F.  malíř, narozen v Praze, studia u Aloise Kalvody, dále na Ukrajinské akademii u Ivana Kulece, studijně 

pobýval ve Francii a na Balkánském poloostrově (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

188   Adámek Ferdinand   (1896-1975) 

"Vyhlídka na Štramberskú Trúbu" ...........................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1933, kvalitní práce významného ostravského autora, kvalitní široký dobový rám zlaté barvy, 

65 x 52 (78 x 65)  
    

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

189   Hauptmann - Sedláček Jaromír   (1899-) 

"Tetřevi na pasece" ............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1935, kvalitní práce, 35 x 48 (48 x 62)  
    

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

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

    

    

190   Peroutka Bedřich   (1880-) 

"Česká krajina v babím létě" ........................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, práce významného malíře, žáka Hanuše Schwaigera, luxusní umělecká adjustace, zaskleno, 

ve výřezu 24 x 33 (45 x 52)  
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Peroutka Bedřich  malíř, studoval u Schwaigera na AVU v Praze, věnoval se krajinomalbě, portrétu a figurální tvorbě 

(Toman, Slovník Chagall) 
    

    

191   Lechovič K    

"Šachta Doubrava" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský kvaš, akvarel, signováno, datováno 4.8.1951, věrná, přesná kresba zachycující realitu, kvalita veduty, kromě umělecké 

i dokumentační hodnota, zaskleno, 28 x 38 (41,5 x 52)  
    
    

192   monogramista JM    

"Vysokohorské jezero" ........................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno značkou i tužkou monogramem, kolem roku 1925, zaskleno, 37 x 43 (37 x 50)  
    
    

193   neurčeno    

"Skládání sena na Valašsku" .........................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, nepřečteno, datováno 1930, zaskleno, ve výřezu 24,5 x 30 (37,5 x 43,5)  
    
    

194   Hofman Karel   (1906-1998) 

"Valašská dřevěnice" ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kresba uhlem na světlehnědém kartonu, signováno, nedatováno, patrně kolem roku 1930, bravurní kresba významného 

malíře - národního umělce,   
    

Hofman Karel  malíř, narozen v Jablunce u Vsetína, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia 

u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě 

galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný 

malíř severní Moravy (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

195   Lolek Stanislav   (1873-1936) 

"Listnaté stromy" ...............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
bravurní mistrovská kresba tužkou , signováno monogramem L.S., z kresby je naprosto jasné, že byl Lolek vynikajícím žákem Julia 

Mařáka, ve výřezu 23 x 28 (33,5 x 37,5)  
    

Lolek Stanislav  malíř a grafik v Praze a Uherském Hradišti, významný představitel mařákovy školy, známý malíř lesních 

a mysliveckých námětů, původně vystudovaný lesník, od roku 1895 studia na pražské akademii u Mařáka a Ottenfelda, 

později na mnichovské akademii u profesora Neumana a Heinemana, se Slavíčkem projížděl Francii a maloval krajiny, 

řádný člen ČAVU, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, i v New Yorku, hodně jeho prací s náměty 

z okolí Uherského Hradiště bylo publikováno na pohlednicích (Toman) 
    

    

196   Malý A.    

"Stavení na hrázi rybníka"................................................................................................................................................  900 Kč  
sytý pastel, signováno, datováno 1942, 34 x 45,5 (38,5 x 50,5)  
    

    

197   neurčeno    

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
profesionální olej na plátně, signováno, nepřečteno, luxusní, široký bílý a zlatý rám, 25 x 20,5 (38,5 x 33,5)  
    

    

198   monogramista HJ    

"Slezsko - Ostravský zámek" ............................................................................................................................................  400 Kč  
bravurní kresba tuší a akvarelem, signováno HJ 91, vzadu název, pracovní adjustace v paspartě pod fólií, dokumentační hodnota, 

14 x 19,5 (23 x 28)  
    

    

199   Johannka (?)    

"Tovaryš s krosnou na vandru" ...................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní biedermeierská kresba tužkou, signováno v opasku, datováno 1832, adjustováno v paspartě a kvalitním rámku, 

zaskleno, 18,5 x 12 (23,5 x 17,5)  
    
    

200   Manes Josef   (1820-1871) 

"Studie k ilustraci - Jinoch osvobozující dívku ze zajetí Zbyhoňova" ....................................................  35 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tužkou na starém žlutohnědém papíře, jehož levá část byla patrně již Mánesem utržena, kolem roku 

1857-1859, adjustace v rámu z doby, zaskleno, vrcholná sběratelská rarita. Tato kresba je přesně i s utrženým okrajem publikována 

pod č. 86 v publikaci skvělého kunsthistorika Antonína Matějčka "Mánesovy ilustrace", Orbis 1952, jde o ilustraci k Rukopisu 

Královédvorskému, 26,5 x 22 (44 x 34)  

 Publikace Matějčka k nahlédnutí 
    

Manes Josef  slavný český malíř devatenáctého století, v Tomanovi 10 stran o tomto skvělém malíři 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 201 - 220 

 

201   Štolbová - Franková Renata   (1958-) 

"Krajina s Madonou - Betlém" ....................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, značeno vzadu autorským štítkem a ještě nápisem, datováno 2011, skvělá 

práce významné umělkyně, která studovala u Zdeňka Sklenáře, vzadu štítek s původní cenou 17 000 Kč, 40 x 35 (44 x 39)  
    

Štolbová - Franková Renata  ilustrátorka, grafička, malířka, narozena v Dobré Vodě u Českých Budějovic, studovala 

ateliér ilustrace a grafiky u profesorů Z. Sklenáře a Mikuly na VŠUP v Praze, je výtvarnicí ve svobodném povolání, 

orientuje se na knižní ilustraci pro různá nakladatelství, je zastoupena v českých i zahraničních soukromých sbírkách 

po celém světě - USA, Kanada, Venezuela, JAR, Holandsko, Německo, Japonsko  

(Slovník Chagall, http://www.renatastolbova.cz/text/cv/) 

    

    

202   Chadima Jiří   (1923-) 

"Bílá loďka" ..........................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, kvaš, tempera, signováno, datováno 1994, vzadu autorský štítek s popisem, 

výborná komorní práce malíře zastoupeného v řadě galerií, 15 x 21,5 (19,5 x 26,5)  
    

Chadima Jiří  malíř, grafik, studia na VŠUP u profesora Fišárka, vystavoval jako host na členských výstavách SČUG 

Hollar (Slovník Chagall) 

    

    

203   Pardy Pavel   (1955-) 

"Kouzelník" ........................................................................................................................................................................  13 400 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, vzadu štítek Galerie Patro s původní cenou 25 000 Kčs, skvělá 

nabídka práce malíře s řadou výstav u nás i ve světě, 53,5 x 54,5 (68,5 x 69)  
    

Pardy Pavel  malíř, restaurátor, narozen v Opavě, soukromě studoval kresbu a malbu, malířské techniky a restaurování, 

věnuje se malbě, v jeho tvorbě se spojuje naivní výraz s humorem a intelektuální ironií (Slovník Chagall) 

    

    

204   nesignováno    

"Romantická horská krajina s figurální stafáží a chalupou u potoka" ..................................................  19 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1870, rentolováno, kvalitní práce romantické školy v původním zdobném rámu zlaté 

barvy, 55,5 x 68 (74,5 x 87,5)  

    

    

205   neurčeno    

"Z bitvy" a "Přepadení"...............................................................................................................................................  47 000 Kč  
dva samostatné obrazy, každý z nich je mistrovský olej na plátně nalepeném na dřevěné desce, signatury na obou vpravo dole 

špatně čitelné, přelom 18/19. století, široké staré zdobné rámy starozlaté barvy, skvělá nabídka, každý 17 x 31 (37 x 51)  

 Cena za oba obrazy 

    

    

206   Pistorius Jan Ferdinand   (1899-1985) 

"Kůň a hříbě" ....................................................................................................................................................................  13 600 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1935, výborný, ručně řezaný rám, působivý celek 

59 x 71,5 (71 x 85,5)  
    

Pistorius Jan Ferdinand  kreslíř, grafik, narozen v Plzni, soukromě studoval v malířské škole F. Engelmüllera v Praze, 

u J. Proškovice v Plzni a na Škole dekorativního umění v Praze, věnoval se malbě, především koní, květin a krajiny, 

vystavoval se západočeskými výtvarníky (Slovník Chagall) 

    

    

207   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Trh ve městě" .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, první polovina minulého století, umělecká 

i dokumentační práce významného malíře, národního umělce, 40 x 35 (50 x 44)  
    

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

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

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

umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů našeho regionu (Toman, Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 

    

    

208   Tamás J.H. de St.    

"Ve staré kovárně - kování koní" ................................................................................................................................  4 600 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, velká reprezentativní práce v kvalitním rámu francouzského typu, 73 x 100 (92 x 118)  

    

Obsah       Rejstřík: jmenný * popisný * předmětný * značek 



 
KATALOG 109. AUKCE – OSTRAVA – 4. 11. 2012 

 

 

_ 31 _    

 

209   nesignováno    

"Zátiší s ovocem, skleničkami, růží a motýlem" ...................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1910, široký rám zlaté barvy, velmi dekorativní, vzadu na několika místech 

podlepeno, 36 x 53,5 (50 x 64)  

    

    

210   Obšil Jan   (1908-1983) 

"Ležící ženský akt" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1947, mohutný hnědý umělecký rám, 37 x 52 (52 x 68)  
    

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

211   Mareček J.S.    

"Hradčany a Karlův most" ............................................................................................................................................  2 700 Kč  
profesionální olej na plátně, signováno, nedatováno, široký hnědý rám, 31 x 73 (49 x 90)  

    

    

212   Károly E    

"Plachetnice v přístavu" ..................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, ručně řezaný rám francouzského typu ve stříbrné barvě 

38 x 55 (56 x 72)  

    

    

213   Matušek    

"Krojované procesí v letní krajině" ...........................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1956, kvalitní práce srovnatelná s pracemi Dvorského, masivní umělecký rám 

38 x 61 (55 x 78)  

    

    

214   Kovář Vladimír   (1899-1950) 

"Pod Soláněm" .....................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, ručně řezaný rám francouzského typu ve stříbrné barvě 

49 x 69 (63 x 84)  
    

Kovář Vladimír  malíř, grafik, narozen v Jilemnici, studoval u profesorů V. Nechleby a M. Švabinského na AVU v Praze, 

získal stipendium k pobytu ve Francii, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

215   Veselý Josef   (1912-2006) 

"Na procházce v ostravských Komenského sadech" ..........................................................................................  6 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kvalitní stříbřený rám, vysoce reprezentativní, skvělá nabídka, 

90,5 x 110,5 (105,5 x 125,5)  
    

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

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

Sdružení pražských malířů (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

216   Lubojacký Josef   (1887-1974) 

"Honosná kytice gladiol ve džbáně" ...........................................................................................................................  4 500 Kč  
velký reprezentativní olej na plátně, signováno, nedatováno, mimořádně luxusní široký rám francouzského typu 

88 x 75 (109 x 96,5)  
    

Lubojacký Josef  malíř, narozen ve Velké Košátce (Stará Ves nad Ondřejníkem,) pražská akademie u Pirnera, výborný 

krajinář, výstavy v MSVU (Moravskoslezští výtvarní umělci), známý malíř především beskydských a valašských krajin, 

profesor v Ostravě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

217   Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Jarní tání v Beskydech" .................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1970, 60 x 89 (73,5 x 102,5)  
    

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) 
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218   monogramista JV    

"Rozhovor při vyhlídce z verandy" ............................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno monogramem, nedatováno, zajímavá práce, 35 x 50 (50,5 x 66)  

    

    

219   Lubojacký Josef   (1887-1974) 

"Most přes Ostravici" .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, široký dobový rám, 60 x 75 (78 x 92)  
    

Lubojacký Josef  malíř, narozen ve Velké Košátce (Stará Ves nad Ondřejníkem,) pražská akademie u Pirnera, výborný 

krajinář, výstavy v MSVU (Moravskoslezští výtvarní umělci), známý malíř především beskydských a valašských krajin, 

profesor v Ostravě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

220   Lubojacký Josef   (1887-1974) 

"Klimkovický park" ..........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký mistrovský galerijní impresionistický olej na plátně, signováno, nedatováno, výrazně kvalitní práce, rám z doby 

66 x 79 (78 x 91)  

    

    

     

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 221 - 240 

 

221  Plastika "Kristus vítězný" ..................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, polychromie, zlacení, barevné laky, kolem roku 1850, kvalitní sbírkový kus,  

výška bez kříže 78cm, s křížem 96cm, šířka 34cm, hloubka 16cm  

Plastika je prohlášena KULTURNÍ PAMÁTKOU ČESKÉ REPUBLIKY a může ji koupit pouze občan ČR 

    

     

222  Plastika "Těhotná žena" ...........................................................................................................................................  500 Kč  
moderní řezba ve dřevě, nesignováno, kolem roku 1960, velmi dobrý stav, výška 28cm  

    

     

223  Plastika "Žena upravující si sandály" ................................................................................................................  500 Kč  
řezba ve dřevě, nesignováno, kolem roku 1960, velmi dobrý stav, výška 19,5cm  

    

    

224   Žák Josef František   (1886-1952) 

Plastika "Stojící děvčátko s plnou náručí květů" .................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská galerijní komorní řezba ve dřevě, signováno, datováno 1938, sběratelská lahůdka, výška 18cm  
    

Žák Josef František  sochař, grafik, narozen v Kadeříně u Litovle na Moravě, studoval na Akademii v Mnichově, Vídni 

a v Praze ve speciálce Štursy, jeho práce jsou na trhu velmi vzácné (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

225   Barometr s teploměrem .........................................................................................................................................  1 800 Kč  
ve společné dřevořezbě zakončené nahoře orlicí, kovové části v mosazi, teploměr Réaumur a Celsius, texty na stupnici barometru 

v němčině, luxusní provedení, kolem roku 1890-1900, funkční i muzeální kus, velmi dobrý stav, výjimečná kvalita umělecké práce, 

výška 50cm, šířka 24cm  

    

    

226   Luxusní myslivecká reprezentativní fajfka s dlouhou troubelí ...........................................................  1 950 Kč  
hlavice fajfky a násada na troubel je mistrovskou řezbou ve dřevě - kořenici, námětem jsou jeleni a laně mezi stromy, úroveň řezby 

i celkové provedení je naprosto unikátní, jde o skvělý funkční a zároveň muzeální kus, kolem roku 1860, délka vlastní fajky (řezané 

části) 20cm, celková délka 90cm  
    

     

227  "Myslivecká kazeta na psací stůl" ........................................................................................................................  900 Kč  
mosaz s dřevěnou vložkou, horní část je zdobena rytým motivem tetřeva na větvi, vhodné i na doutníky, kolem roku 1890, velmi 

dobrý stav, výška 5cm, délka 14cm, hloubka 11cm  
    

     

228  Váza "Velké vinobraní" ............................................................................................................................................  700 Kč  
sklo zelené, jadeitové, tělo kuželovité, na nízké patce, po obvodu reliéf tančících dívčích aktů a vinné révy, firma Curt Schlevogt 

Jablonec/N., design František Pazourek, kolem roku 1935, na horní hraně dva drobné oklepy, výška 22cm, horní průměr 11,5cm  
    

     

229  Plastika "Klečící dívčí akt" ...................................................................................................................................  1 600 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, Čechy, kolem roku 1946, velmi dobrý stav, výška 15cm, šířka 17  
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230  Plastika "Diana vystupující z lázně" ................................................................................................................  2 500 Kč  
bílý měkký porcelán - biskvit, Německo, značeno domečkem v elipse, třicátá léta minulého století, velmi dobrý stav, výška 35cm  
    

     

231  Plastika "Najády zvedají loďku s bohyní a Amorem" .............................................................................  6 500 Kč  
těžký porcelán ručně malovaný a zlacený, sestává ze dvou částí- z podstavce znázorňujícího moře a z figurální části, každá část 

značena modrou značkou pod polevou, Německo, kolem roku 1820, restaurováno, nádherný sběratelský i muzeální kus, skvělá 

nabídka, výška 33cm, šířka 22cm, hloubka 17cm  
    

     

232  Plastika "Mudrc" ......................................................................................................................................................  5 500 Kč  
řezba ve slonové a sloní kosti, ručně malováno, signováno na spodní straně podstavce, Čína, minulé století, výška 26cm  
    

     

233  Nástolec ..........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán figurálně malovaný a zlacený v empírovém stylu, značení nenalezeno, 19. století, velmi dobrý stav 

výška 14cm, průměr 23,5cm  
    

    

234  Plastika "Jiří zabíjí draka" ..................................................................................................................................  1 500 Kč  
hlína pálená, patinovaná na bronz, datováno 1918, rané ARTDEKO, vytvořeno na počest vzniku Československé republiky, velmi 

dobrý stav, kvalitní sběratelská položka, výška 30cm  
    

    

235   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

Plastika "Hlava dívky" .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sádra patinovaná na bronz, signováno, datováno 1932, originální sochařská práce, sochařské práce tohoto autora jsou ojedinělé, 

výška 41cm  
    

Vlodek Ladislav malíř, grafik, sochař, narodil se v Ostravě, zemřel v Hranicích na Moravě, žil s rodiči ve Spojených 

státech, kde do roku 1922 studoval na Chicago Academy of Fine Arts v oddělení figurální kresby, po návratu do Čech 

studoval u Mařatky a Štipla na UMPRUM v Praze, člen ČFVU, Moravského sdružení výtvarných umělců, Spolku 

olomouckých výtvarníků (spolek založen v roce 1991), Spolku sběratelů a přátel exlibris, v Lexiconu řada výstav z období 

čtyřicátých až šedesátých let, v roce 1997 byla uspořádána posmrtná výstava v Teplicích nad Bečvou a v Hranicích 

na Moravě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Informační systém abART) 
    

    

236   Štursa Jan   (1880-1925) 

Plastika "Sedící dívčí akt"...............................................................................................................................................  5 000 Kč  
hlína pálená patinovaná, signováno, mistrovská práce, kvalitní provedení, výška 40cm  
    

Štursa Jan  sochař, profesor na akademii v Praze, žák J. V. MYSLBEKA, vynikající umělec evropského formátu, řádný 

člen České akademie věd a umění, člen Société NATIONALE des Beaux Arts v Paříži, člen dalších spolků ve Vídni 

a Mnichově, předseda SVU Mánes, široké zastoupení v Národní galerii, v roce 1918 dvojnásobným vítězem v soutěži 

o návrh na pomník Svatopluka Čecha, modely k pomníku začal dělat v roce 1920 (v Tomanovi 5 celostránkových sloupců) 
    

    

237   Štursa Jan   (1880-1925) 

Plastika "Klečící dívčí akt" .............................................................................................................................................  1 200 Kč  
hlína pálená patinovaná, signováno, další ze slavných námětů jednoho z našich nejlepších sochařů vůbec, velmi dobrý stav 

výška 21cm  
    

    

238  Tři sbírkové talíře .........................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán modrobílý, zdobený motivy města Hamburg z let 1873-1881, signováno, značeno Kodaň - COPENHAGEN, závěsná 

limitovaná série, přelom 20. a 21.století, průměr 18,5cm  
    

    

239   Souprava likérová šesti osobní ..............................................................................................................................  900 Kč  
sklo olovnaté broušené, Čechy, kolem roku 1960, výška karafy 18cm, šířka 21cm  

v sestavě: karafa se zabrušovanou zátkou a šest odlivek - štamprlí 
    

    

240   Korbel "Sokol na koni" ............................................................................................................................................  200 Kč  
sklo čiré, malované emailem, motiv bělouš s trubačem v sokolském kroji nad panoramatem Prahy, kolem roku 1935, drobný oklep 

na horním okraji, sběratelský kus, výška 12cm, průměr 10cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 241 - 260 

 

241   Drha Josef   (1912-2009) 

"Z letních Beskyd" .............................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1970, práce vynikajícího malíře, kvalitní adjustace, skvělá nabídka 

35 x 100 (43 x 108)  

 Párová k položce 242 
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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) 
    

    

242   Drha Josef   (1912-2009) 

"Ze zimních Beskyd" .........................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1970, práce vynikajícího malíře, kvalitní adjustace, skvělá nabídka 

35 x 100 (43 x 108)  

 Párová k položce 241 
    

    

243   Kristofori Jan   (1931-) 

"Symfonie" ..........................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní vrstvený olej na sololitu, signováno, datováno 1995, krásná komorní práce, kvalitní, profilovaný široký bílý 

rám, 30,5 x 30,5 (42,5 x 42,5)  

 Párová k položce č. 244 
    

Kristofori Jan  významný malíř, grafik a sochař druhé poloviny 20. století, narozen v Mukačevu, studoval na Akademii 

v Miškolci v Maďarsku, v padesátých letech byl sedm let vězněn v Jáchymově, více než sto výstav po celém světě, řada 

mezinárodních cen, zastoupení v řadě evropských i světových galerií (Slovník Chagall) 
    

    

244   Kristofori Jan   (1931-) 

"Vodní symfonie" .............................................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský galerijní vrstvený olej na sololitu, signováno, datováno 1995, práce významného umělce se stovkou výstav po celém 

světě, jen zápis ve slovníku Chagall má tři celostránkové sloupce, krásná komorní práce, kvalitní, profilovaný široký bílý rám 

31,5 x 32 (46 x 46)  

 Párová k položce č. 243 
    

    

245   Šrůtek    

"Podzim v podhorské krajině" .....................................................................................................................................  2 900 Kč  
velký olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1979, svou velikostí reprezentativní, 102 x 121 (120 x 140)  
    

    

246   Šrůtek    

"Zima pod horami" ............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
velký reprezentativní olej na malířské desce, signováno, datováno 1980, cenově velmi příznivá nabídka, 80 x 110 (93 x 123)  
    

    

247   Tkaczyk Bedřich Augustin   (1910-1979) 

"Bohatá kytice v malovaném džbánku" ...................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno monogramem, vzadu autorský štítek, nedatováno, skvělá práce skvělého malíře, 

kterého řadíme mezi nejlepší malíře své doby v naší republice, 70 x 50 (83 x 63)  
    

Tkaczyk Bedřich Augustin  malíř, grafik, narozen v Brzezince v Polsku, studoval na UPŠ v Praze a na Kunstgewerbe 

ve Vídni, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě, vynikající malíř Severní Moravy, působil v Ostravě, měl velmi ztížené 

možnosti účasti na výstavách, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího malíře Severní Moravy ve 20. 

století (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

248   neurčeno    

"Polní práce za vesnicí" ...................................................................................................................................................  1 700 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vlevo dole, nepřečteno, kolem roku 1965, kvalitní malířská práce, 50 x 60 (64 x 74)  
    

    

249   Fibiger Ivo    

"Brodění koní" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno, datováno 2003, vzadu štítek "Výtvarníků ČR" se jménem autora, názvem a původní 

cenou 4 600 Kč, příznivá cenová nabídka, 42 x 54 (52 x 65)  
    

    

250   Buchner Rolf    

"Cesta za vesnicí" ...............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
expresivní olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, zajímavá malířská práce, 41 x 51 (48 x 58)  
    

    

251   Malínský Jaroslav   (1897-1979) 

"Zátiší s mísou ovoce" ....................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, mimořádně kvalitní práce, kvalitní rám zlaté barvy 
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38,5 x 49,5 (48,5 x 58,5)  
    

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) 

    

    

252   Holas Ota   (1910-1990) 

"Vzpomínka na černomořskou krajinu" ..................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, nedatováno, výborná práce malíře, který patřil ve své době k nejdražším 

v republice, 39 x 70 (41 x 73)  
    

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) 

    

    

253   nesignováno    

"Přístav" .................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1925-1930, skvělá práce, 43,5 x 34,5 (51 x 41,5)  

    

    

254   Bělský František   (1884-1968) 

"Chlapec s knihou" ............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, patrně Bělský, viz také pol. 22 tohoto katalogu, kolem roku 1925, kvalitní 

zlacený rám, působivý celek, 41 x 38 (48 x 43)  

    

    

255   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 

"Světlo v listnatém lese" ................................................................................................................................................  34 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, nedatováno, kolem roku 1910, kvalitní široký rám z doby 

35,5 x 28,5 (46,5 x 39)  
    

Jaroněk Bohumír  vynikající malíř a grafik, autodidakt, rodák ze Zlína, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil 

a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy 

a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř 

vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava  

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

    

    

256   Tomek Antonín   (1908-1978) 

"Podzim na horách" ..........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, datováno 1963, vzadu štítek ČFVU, velmi kvalitní malířská práce významného 

autora, 27 x 44 (31 x 48)  
    

Tomek Antonín  malíř, hudebník, pedagog, narodil se v Horních Nětčicích v okrese Přerov, zemřel v Ostravě, studoval 

na pedagogické škole v Brně, působil v Novém Hrozenkově a v Týnci na Břeclavsku, na Slovácku založil dva pěvecké 

sbory, náměty mnoha obrazů čerpal z Valašska a Záhoří, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách 

GVUO pořádané v ostravském Domě umění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny 

v Olomouci) 

    

    

257   Navrátil Jaroslav   (15.4.1958-) 

"Prohibice I - Vyhlášení prohibice" ...........................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský akryl na tvrzené desce z dřevotřísky, signováno monogramem, datováno 2012, autor reagoval na aktuální situaci 

s prodejem alkoholu, vytvořil na toto téma několik obrazů, nemusí být rámováno, lze umístit bez rámu, 50 x 67  

 Část obrazů se nám podařilo získat do aukce 
    

Navrátil Jaroslav  malíř, řezbář, designér, jevištní výtvarník, loutkař, restaurátor, pracoval pro Čs. film ve Zlíně, podílel 

se na práci ve filmových ateliérech v Praze a Bratislavě, pracoval jako výtvarník dekorací, zejména loutek pro animovaný 

film, své malířské schopnosti a umělecké řemeslo využíval i v oblasti designu, obdržel v roce 1998 hlavní cenu za grafický 

design na Mezinárodním veletrhu spotřebního zboží v Amsterodamu, jeho práce jsou v soukromých i státních sbírkách 

v Rakousku, Francii, USA, Rusku, Německu, Austrálii atd. 

    

    

258   Navrátil Jaroslav   (15.4.1958-) 

"Prohibice II - Noční zasahování po vyhlášení" ...................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský akryl na tvrzené desce z dřevotřísky, signováno monogramem, datováno 2012, autor reagoval na aktuální situaci 

s prodejem alkoholu, vytvořil na toto téma několik obrazů, nemusí být rámováno, lze umístit bez rámu, 50 x 67  
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259   Navrátil Jaroslav   (15.4.1958-) 

"Prohibice III - Brzy ráno po vyhlášení prohibice" ............................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský akryl na tvrzené desce z dřevotřísky, signováno monogramem, datováno 2012, autor reagoval na aktuální situaci 

s prodejem alkoholu, vytvořil na toto téma několik obrazů, nemusí být rámováno, lze umístit bez rámu, 50 x 67  

    

    

260   Navrátil Jaroslav   (15.4.1958-) 

"Prohibice IV - Domácí konzumace" .........................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský akryl na tvrzené desce z dřevotřísky, signováno monogramem, datováno 2012, autor reagoval na aktuální situaci 

s prodejem alkoholu, vytvořil na toto téma několik obrazů, nemusí být rámováno, lze umístit bez rámu, 50 x 67  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 261 - 280 

 

261   Navrátil Jaroslav   (15.4.1958-) 

"Prohibice - Policie zasahuje" .......................................................................................................................................  5 900 Kč  
velký mistrovský akryl na tvrzené desce z dřevotřísky, signováno monogramem, datováno 2012, autor reagoval na aktuální situaci 

s prodejem alkoholu, vytvořil na toto téma několik obrazů, nemusí být rámováno, lze umístit bez rámu, 67 x 100  

    

    

262   Navrátil Jaroslav   (15.4.1958-) 

"Radost z ukončení prohibice" .....................................................................................................................................  5 900 Kč  
velký mistrovský akryl na tvrzené desce z dřevotřísky, signováno monogramem, datováno 2012, autor reagoval na aktuální situaci 

s prodejem alkoholu, vytvořil na toto téma několik obrazů, nemusí být rámováno, lze umístit bez rámu, 67 x 100  

 Část obrazů se nám podařilo získat do aukce 

    

    

263   Navrátil Jaroslav   (15.4.1958-) 

"Brzy ráno na pláži" .........................................................................................................................................................  5 900 Kč  
velký mistrovský akryl na tvrzené desce z dřevotřísky, signováno monogramem, datováno 2012, autor se nezabývá jen prohibicí, 

tento námět je od moře, nemusí být rámováno, 67 x 100  

    

    

264   Navrátil Jaroslav   (15.4.1958-) 

"Svislá geometrická abstrakce" ....................................................................................................................................  5 900 Kč  
velký mistrovský akryl na tvrzené desce z dřevotřísky, signováno vzadu, datováno 2012, kvalitní interiérový moderní obraz, nemusí 

být rámováno, lze umístit bez rámu, autor potvrzuje vysoké ocenění své práce, získal Hlavní cenu v Amsterodamu, 100 x 67  

    

    

265   Navrátil Jaroslav   (15.4.1958-) 

"Čtyřicet barevných čtverečků" ..................................................................................................................................  5 900 Kč  
velký mistrovský akryl na tvrzené desce z dřevotřísky, signováno vzadu, datováno 2012, kvalitní interiérový moderní obraz, nemusí 

být rámováno, lze umístit bez rámu, autor potvrzuje vysoké ocenění své práce, získal Hlavní cenu v Amsterodamu, 100 x 67  

    

    

266   Navrátil Jaroslav   (15.4.1958-) 

"Čtyřúhelníková symfonie" ............................................................................................................................................  5 900 Kč  
velký mistrovský akryl na tvrzené desce z dřevotřísky, signováno vzadu, datováno 2012, kvalitní interiérový moderní obraz, nemusí 

být rámováno, lze umístit bez rámu, autor potvrzuje vysoké ocenění své práce, získal Hlavní cenu v Amsterodamu, 100 x 67  

    

    

267   Berber Mersad   (1940-2012) 

"Žena s kozorohem" .......................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - grafika kolorovaná kvaší a zlacením, signováno, nedatováno, tato grafika byla dražena 

na aukci v USA s vyvolávací cenou 2 200 dolarů a dosaženou cenou 2 487 USD, ručně adjustováno ve Vídni, skvělá nabídka 

100 x 68 (106,5 x 75,5)  
    

    

    

268   Kapec Jaroslav   (1924-1998) 

"Generační pohyb" ............................................................................................................................................................  5 500 Kč  
velká mistrovská galerijní kresba uhlem, signováno, datováno 1963, vzadu štítek Díla, krásná práce významného autora 

z výborného období, 71,5 x 58,5 (81 x 68,5)  
    

Kapec Jaroslav  malíř, grafik, autor objektů, narozen v Ostravě, studia na AVU v Praze u Rady a Holého, čestný rok 

u profesora K. Součka, člen mezinárodního uměleckého spolku Kontrast, vyučoval malbu na výtvarném oboru Lidové 

školy umění v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU a Výtvarného centra Chagall v Ostravě, řada výstav, významný malíř, 

který výrazně přispěl k moderním směrům v českém malířství druhé poloviny minulého století (Slovník Chagall) 
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269   Kubišta Bohumil   (1884-1918) 

"Prosba" ...............................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mimořádný mistrovský galerijní linoryt, signováno tužkou, nedatováno, původní výjimečná práce jednoho z nejlepších světových 

kubistů, kvalitní adjustace, podepsaný exemplář je extrémně sběratelsky vzácný, ve výřezu 28,5 x 19 (52,5 x 42)  

 Pochází ze sbírky v USA 
    

Kubišta Bohumil  malíř, grafik a spisovatel, narozen ve Vlčkovicích u Hradce Králové, žák pražské akademie u profesora 

Bukovace, ve studiích pokračoval na akademii ve Florencii, vrátil se do Prahy, v letech 1907 a 1908 se účastnil výstav 

Osmy s moderní generací výtvarníků (Toman) 

    

    

270   Kubišta Bohumil   (1884-1918) 

"Autoportrét" ....................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
mimořádný mistrovský galerijní linoryt, signováno tužkou, nedatováno, původní výjimečná práce jednoho z nejlepších světových 

kubistů, kvalitní adjustace, podepsaný exemplář je extrémně sběratelsky vzácný, ve výřezu 28,5 x 19 (52,5 x 42)  

 Pochází ze sbírky v USA 

    

    

271   Hirst Damien   (1965-) 

"Barevné hodiny" ..........................................................................................................................................................  175 000 Kč  
mistrovský galerijní olej (laky) na kartonu, nesignováno, nedatováno, majitel se domnívá, že jde o práci jednoho z nejdražších 

žijících umělců DAMIENA HIRSTA, známého prodejem vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů, práce pochází z Anglie.  

30,5 x 23,5 (52 x 41,5)  

Kloníme se k názoru, že by Hirst mohl být autorem, svá díla většinou nesignoval. 

Případný kupec si může dohodnout čas na konzultaci se svými znalci 

    

    

272   Skořepa Jan    

"Tahiťanka" ..........................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1983, výborná portrétní práce, kvalitní adjustace, 61 x 50 (72 x 61,5)  

    

    

273   Minařík Jan B.   (1862-1937) 

"Interiér, ve kterém komponoval Mozart Dona Juana" ................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1911, v místnosti s klenbou je na stěně nápis v němčině: Zde Mozart jedl, 

popíjel a komponoval Dona Juana 1887, skvělá práce žáka Julia Mařáka, široký rám starozlaté barvy, 50 x 50 (65 x 65)  

Krásná položka do sbírky mařákovců 

Párová k položce 274 
    

Minařík Jan B.  malíř a grafik, krajinář, studium na UPŠ Praha u Františka Ženíška a na AVU Praha u Julia Mařáka, 

excelentní představitel mařákovy školy, 1907 tvořil se Slavíčkem v Paříži, zastoupen v řadě evropských galerií, včetně 

Národní galerie v Praze, sběratelsky velmi ceněný a hledaný autor, v roce 1938 byla v Praze uspořádaná posmrtná výstava 

s jeho 159 obrazy (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

274   Minařík Jan B.   (1862-1937) 

"Interiér u Štupartů v Praze" ....................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1911, tento obraz je přímo uváděn v Tomanovi, další skvělá nabídka práce 

vysoké galerijní hodnoty, 50 x 50 (65 x 65)  

 Párová k položce 273 

    

    

275   Chittussi Antonín   (1847-1891) 

"Krajina s jezírkem" ....................................................................................................................................................  145 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, na černozlatém rámku je mosazný štítek se jménem autora,  

25 x 32,5 (37,5 x 45)  

K obrazu je odborný znalecký posudek PhDr. Michaela Zachaře 
    

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

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

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

    

    

276   Žižka Jiří   (1957-2009) 

"Sedící ženský akt" .............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka, 40 x 30 (47,5 x 37,5)  
    

Žižka Jiří  malíř, ilustrátor, jehož obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl žákem Karla Součka 

a Paderlíka na AVU v Praze, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné 

výstavy v Kolíně nad Rýnem a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA (Slovník Chagall) 
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277   Žižka Jiří   (1957-2009) 

"Dívčí poloakt" ....................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka, 40 x 30 (52 x 42)  
    

    

278   nesignováno    

"Portrét šlechtice - Mušketýr (?)" ...............................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, nedatováno, vzadu štítky a nápisy, 31,5 x 36 (43,5 x 46,5)  
    

    

279   nesignováno    

"Rybník na kraji vesnice" ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, nedatováno, luxusní starožitný rám zdobený a zlacený, 23 x 29 (41,5 x 47,5)  
    

    

280   nesignováno    

"Býk mezi domy" .............................................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signum nenalezeno, velmi kvalitní práce španělského malíře, patrně čtyřicátá léta 

minulého století, luxusní umělecká adjustace, 27 x 32 (47 x 53,5)  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 281 - 300 

 

281   monogramista BR (?)    

"Paris - Seina" ......................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené desce, signováno monogramem čteným jako B.R., pod monogramem název, nedatováno, velmi zajímavá 

práce připomínající okruh Karla Černého, 38,5 x 51,5 (51 x 63)  
    

    

282   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Růžové zvonečky na zeleném stromě" .................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1971, krásná práce jednoho z nejlepších českých malířů druhé poloviny 

minulého století, 70 x 50 (72 x 52)  

 Ceny Komárkových obrazů neustále stoupají 
    

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 

v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, sáhodlouhý výčet výstav v Lexiconu, řada 

publikací o tomto umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, 

Německu, Dánsku, vynikající český umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

283   Hoffstädterová - Kopecká Žofie   (1913-) 

"Dívka v kroji" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, první polovina minulého století, široký zlacený rám, působivý celek 

58,5 x 48 (76,5 x 66)  
    

Hoffstädterová - Kopecká Žofie  malířka, narozena v Praze, studovala na Akademii v Praze u profesorů Loukoty 

a Nowaka (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

284   neurčeno    

"Skláři" ....................................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
zajímavý mistrovský olej na lepence, signum nenalezeno, vzadu poznámka sběratele K. Luiz 1934, novější, široký zlacený rám 

s perlovcem, obraz stojí za další zkoumání, 41 x 48 (53 x 49)  
    

    

285   Šrůtek Václav Alois   (1912-) 

"Výsypka" ..............................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno v novinách 1982, tento obraz byl dne 20.9.1982 předán zástupci SHR 

(Severočeský hnědouhelný revír) tehdejšímu předsedovi vlády Lubomíru Štrougalovi. Předání je dokumentováno v kopiích z tisku 

té doby (MF atd.), rarita 

50 x 65 (63,5 x 79,5)  
    

Šrůtek Václav Alois  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval profesuru kreslení u profesora O. Blažíčka a C. Boudy 

na VŠAPS ČVUT Praha a na přírodovědecké fakultě UK tamtéž, působil jako středoškolský profesor kreslení, zastoupen 

v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav, Zasloužilý umělec (Slovník Chagall) 
    

    

286   Schön Fráňa (František)   (1882-1976) 

"Svatý Kopeček od řeky Moravy" ..............................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno, nedatováno, velmi kvalitní, široký rám francouzského typu, sbírková položka 

50 x 70 (67 x 87)  
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Schön Fráňa (František)  malíř, narozen v Olomouci, studoval ve Vídni, používal i jméno ŠÉN, od roku 1902 byl 

důstojníkem, pracoval na ministerstvu války ve Vídni, prošel ruským zajetím, vytvořil četné studie Orientu, v roce 1922 

opustil vojenskou službu a věnoval se výhradně malířství, maloval zejména Olomouc a krajinu Hané, jeho obrazy byly 

reprodukovány v učebnicích pro střední školy, ve Zlaté Praze atd., pro region Olomouce významný malíř, jeho působení 

jako orientalista má význam celostátní (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

287   Hůrka Otakar   (1889-1966) 

"Vysočina v květech" ........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno, výborná krajinářská práce výborného malíře, žáka Kalvody, patří 

do Mařákovy krajinářské školy, kvalitní, široký rám starozlaté barvy, 35 x 53 (54,5 x 72,5)  
    

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

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

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

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

    

    

288   Dragoun František Roman   (1916-) 

"Portrét mladého muže" ..................................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1948, vynikající portrétní práce potvrzuje žáka V. Nechleby, 

mimořádně luxusní, široký rám francouzského typu v šedozlaté barvě, skvělá nabídka, 68 x 48 (85 x 65)  
    

Dragoun František Roman  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Písku, studium na pražské akademii u Loukoty, 

Švabinského a Nechleby, malíř podobizen, zátiší, krajin, figurálních motivů, člen ČFVU, zastoupení: Alšova jihočeská 

galerie v Hluboké nad Vltavou, Moravské muzeum v Brně, Národopisné muzeum v Domažlicích, Okresní muzeum 

v Písku, Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

289   neurčeno    

"Drůbež na dvorku" ..........................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, výborná práce technikou starých 

mistrů, luxusní, zlacený rám francouzského typu, 24,5 x 30,5 (35,5 x 41)  

    

    

290   Stolnik Stjepan   (1931-2001) 

"Přestávka k jídlu ve vinném sklepě" .....................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní podmalba na skle, signováno, datováno 1959, nádherná ukázka světově proslulého naivního (insitního) umění 

tehdejší Jugoslávie, umělecká adjustace v autorském rámu, mimořádná nabídka, 35 x 50 (53,5 x 65,5)  

    

    

291   monogramista K.St.    

"Dívka u kašny s putti" ....................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská reliéfní práce v měděném plechu, signováno monogramem, nedatováno, pod signaturou vyraženo J. Kalmán Geschützt, 

reliéf je umístěn v tenkém kovovém rámku bílé barvy, krásné secesní provedení, 51 x 29  

 Párová k položce č. 292 
    

    

292   monogramista K.St.    

"Dívka sypající ptáčkům a Amor s lukem " ............................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská reliéfní práce v měděném plechu, signováno monogramem, nedatováno, pod signaturou vyraženo J. Kalmán Geschützt, 

reliéf je umístěn v tenkém kovovém rámku bílé barvy, krásné secesní provedení, 51 x 29  

 Párová k položce č. 291 
    

    

293   Kristin Vladimír   (1894-1970) 

"Ostrava" ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, nedatováno, umělecká adjustace v plátěné paspartě a kvalitním rámu, zaskleno, pod pastelem 

dedikace autora, 32 x 51 (59 x 76,5)  
    

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

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

Praha, v ostravské GVU a dalších, velké spektrum výstav, cenná jsou zejména jeho panoramata Ostravy a Prahy, spolu 

s Tkaczykem, Salichovou a Wünschem patří k nejlepším malířům ostravského regionu vůbec  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

294   Lehký - Brodský Karel    

"Soubor vyobrazení jedenácti míst v ČSR" ............................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovské kresby tuší a akvarelem, každý list signován a datován 1941, soubor je uveden darovací listinou panu Rudovi 

Grossmannovi, průmyslníku ve Valašském Meziříčí, vše vloženo do luxusních desek ze zdobené kůže s monogramem RG, celkem 

14 listů, 35 x 28  
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Zachyceny jsou kresby akvarelem: Hornie Srnie, Nezdenice, St. Hrozenkov, Hošťálková, Nasavrky, Bojkovice, Brumov, Trenč. 

Teplice, Záhorovice, Příbor, Val. Meziříčí, patrně jde o místa související s majetkem či životem obdarovaného  
    

Lehký - Brodský Karel  malíř a grafik, žák profesora Engelmüllera, krajinář, působil v Krásně nad Bečvou (Toman) 

    

    

295   neurčeno    

"Vítkovice, Železárny, Strojírny" ..................................................................................................................................  500 Kč  
šest kusů barevných litografií, každá signována tužkou autorem, signaturu se nepodařilo přečíst, nedatováno, před rokem 1980,  

listy vloženy do kvalitních plátěných desek označených logem Vítkovických železáren, reprezentativní celek, 41,5 x 31  

    

    

296   Kubíček František   (1870-1950) 

"Bohatá kytice ve váze" ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno vzadu 1916, kvalitní práce žáka Pirnera, který tvořil 

v Prostějově, široký zdobný rám, 50 x 56 (69,5 x 75,5)  
    

Kubíček František  malíř figuralista a krajinář, pražská akademie u Pirnera, pocházel z Prahy, působil v Prostějově, 

zemřel v Plumlově (Toman) 

    

    

297   Žižka Jiří   (1957-2009) 

"Tři dívčí akty na břehu rybníka" ..............................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, nedatováno, výborná práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka 

46,5 x 51,5 (56,5 x 62,5)  
    

Žižka Jiří  malíř, ilustrátor, jehož obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl žákem Karla Součka 

a Paderlíka na AVU v Praze, v malbách s oblibou zobrazuje ženské tělo ve všech podobách, s vlídností a něhou maluje 

děti, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné výstavy v Kolíně nad Rýnem 

a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA (Slovník Chagall) 

    

    

298   Černý Bronislav    

"V kovárně" ..........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené desce, signováno, datováno 1999, 45 x 45 (60 x 60)  

    

    

299   Dudych Karel   (1904-1969) 

"Život na návsi - Borová (?)" ........................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vzadu, datováno 1959, velmi zajímavá práce, 41 x 58 (51 x 68)  
    

Dudych Karel  architekt, malíř a kreslíř, narozen v Holicích, studoval na um. prům. škole v Praze, působil v Praze, zde 

a také v Borové vystavoval (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

300   Veržakovský Karel   (1924-1963) 

"Zátiší s kyticí ve váze" ....................................................................................................................................................  4 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1953, 55,5 x 40 (58,5 x 43)  
    

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) 
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