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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 110. aukci v Ostravě 

23. prosince 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 20. – 22. listopadu v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 23. 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/ov110-prospekt.pdf


 
KATALOG 110. AUKCE – OSTRAVA – 23. 12. 2012 

 

 

_ 2 _    

 

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 

Jiné __________________________________________________  081 - 100 

Obrazy _______________________________________________  101 - 120 

Jiné __________________________________________________ 121 - 140 

Obrazy _______________________________________________  141 - 160 

Jiné __________________________________________________  161 - 180 

Obrazy _______________________________________________  181 - 200 

 _____________________________________________________  201 - 220 

Jiné __________________________________________________ 221 - 240 

Obrazy _______________________________________________ 241 - 248 

 

PROSPEKT je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie asi čtvrtiny položek zařaze-

ných do aukce. Prospekty zasíláme bezplatně poštou dle naší databáze adres, některé zá-

silky 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/ov110-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 
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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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Bachnam F.   ............................................................   242 

Balíček Karel   ..........................................................   157 

Bauch Jan   ...............................................................   120 

Bělová Maria   ..........................................................   113 
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monogramista ZKW (?)   ..........................................   156 

nesignováno   .................................   7, 16, 117, 190, 207 
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Zlámal Petr   ............................................................   196 

Zrzavý Jan   ...............................................................   210 
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REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 
 

 

Akvarel ...........................................................   152, 153 

akvarel, kvaš .........................................................   61, 77 

akvarel, kvaš, pastel..................................................   110 

akvarel, kvaš, pastel, tempera ...................................   103 

akvarel, kvaš, tempera ..............................................   107 

akvarel, kvaš, tuš ......................................................   209 

akvarel, uhel .............................................................   188 
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alpaka .......................................................................   161 
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Damascénská ocel ...................................................   230 

dřevěná deska ...........................................................   119 

dřevo, litina ..............................................................   123 

dřevo, stříbro, zrcadlo ..............................................   162 

dřevoryt ....................................................................   210 

Enkaustika ..............................................................   197 

Grafika............................................................   113, 159 

Heliogravura ...........................................................   184 

hlína pálená ..............................................................   237 

Kamenina .................................................................   44 

keramika ...............................................   92, 95, 129, 163 

kombinovaná technika ......................................   182, 208 

kov..............................................................   48, 124, 180 

kov, mosaz, sklo ...............................................   172, 173 

kov, sklo .....................................................................   43 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
1   Drha Josef   (1912-2009) 

"Z letních Beskyd" .............................................................................................................................................................  5 900 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 2 

    

    

2   Drha Josef   (1912-2009) 

"Ze zimních Beskyd" .........................................................................................................................................................  5 900 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 1 
    

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) 

    

    

3   Kahler Otto    

"Domy u rybníka večer" ...............................................................................................................................................  11 000 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina 19. století, kvalitní romantická práce rakouské školy, luxusní široký zlacený rám 

37 x 63 (55,5 x 81)  

    

    

4   Gabriel Josef   (1902-1970) 

"Kostel sv. Rocha" ...........................................................................................................................................................  10 600 Kč  
galerijní olej - tempera na sololitu, signováno, datováno 1943, vzadu štítek z výstavy v Olomouci z roku 1943, mistrovská práce, 

mimořádně luxusní široký vyřezávaný rám, 33,5 x 41 (51 x 60)  
    

Gabriel Josef  malíř, scénický výtvarník, narozen v Praze, studoval na Ukrajinské akademii v Praze u profesora Mako, 

pracoval jako výtvarník v řadě našich divadel, v malbě zobrazoval divadelní postavy, kostýmní a maškarní výjevy, 

v krajinách se věnoval městským motivům, zasloužilý umělec (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

5   monogramista VŘ    

"Velká kytice ve váze" ......................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1933, vzadu štítky, velká reprezentativní práce, plátno na několika 

místech prosvítá, obraz vyžaduje drobné restaurování, 95 x 76,5 (108 x 89)  

    

    

6   Jeník E.    

"Chalupy v podhorské krajině" ......................................................................................................................................  900 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1981, kvalitní příjemná práce v dobovém rámu, 33 x 63 (42 x 72)  

    

    

7   nesignováno    

"Zátiší s ubrusem, jablky a hruškami" ........................................................................................................................  850 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signum nenalezeno, kolem roku 1980, výborná práce v cézanovském stylu, 

kvalitní rám, působivý komorní celek, 24 x 32 (31 x 39)  

    

    

8   Kačírek Vlastimil   (1895-1970) 

"Česká krajina" ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem poloviny minulého století, příjemná ukázka české krajinářské školy, 

autor se narodil v Jugoslávii, studoval a tvořil v Praze, 26 x 35 (38,5 x 47,5)  
    

Kačírek Vlastimil  malíř, narodil se v Pavlovci v Jugoslávii, studoval v Jugoslávii a v Praze, byl členem Výtvarné družiny 

v Praze a obesílal její výstavy, uspořádal výstavy v Jugoslávii, kde nějakou dobu žil, usadil se v Jevanech, kde v létě 1934 

vystavoval spolu se svou ženou, malířkou Jožkou Kačírkovou - Ježkovou (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

9   Drha Josef   (1912-2009) 

"Bohaté zátiší s bílou mísou, modrým hrníčkem a ovocem" ...........................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, druhá polovina minulého století, výborná nabídka, 35 x 100 (44,5 x 110)  

10   Matal Bohumír   (1922-1988) 
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"Barevná abstrakce" .........................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní komorní olej na dřevěné desce silné 2,5cm, umístěné na širokém autorském dřevěném rámu, signováno, 

datováno 82 (1982), skvělá práce člena skupiny 42 a jednoho z nejlepších moderních malířů 20. století u nás, vynikající vánoční 

nabídka, 11 x 15 (23 x 27)  
    

Matal Bohumír  významný brněnský malíř, studium na ŠUŘ Brno, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, SVU Aleš v Brně, 

Bloku umělců země Moravskoslezské, tvůrčí skupiny Brno 57, vynikající malíř 20. století, kolem 70 výstav po celém 

světě, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, významně zastoupen ve Státní galerii v e Zlíně  

(Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

11   Ronek Jaroslav   (1892-1962) 

"Parní lokomotiva" .........................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, výborná práce žáka Preislera, mimořádně náročný, luxusní světle 

hnědý rám z dřevěného masivu, 40 x 50 (62 x 72)  

 Jen cenu rámu odhadujeme částkou 10 000 Kč 
    

Ronek Jaroslav  malíř, studoval soukromě u profesorů Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraží 

a průmyslových objektů, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall, Wikipedie) 

    

    

12   Říhovský Karel   (1926-) 

"Krajina s rybníkem - Studénka (?)" ........................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem Ř.K., datováno 1956, skvělá práce z výborného období autora, luxusní 

rám francouzského typu, vánoční nabídka, 50 x 65 (63 x 79)  
    

Říhovský Karel  malíř, grafik, narozen ve Zbrašově u Hranic, studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti 

a na ŠUŘ v Brně u Süssera, Langera, Tučného, člen SVUT Ostrava, věnuje se rovněž plakátové tvorbě a ilustraci, 

významný malíř, v roce 1997 vyšla monografie o tomto umělci, množství výstav (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

13   Placatka Ladislav   (1923-1986) 

"Zátiší s klíckou" ..............................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1980, vzadu štítek ČFVU s názvem, skvělá práce výborného malíře, 

který moderními prostředky vycházel z renesance a baroka a má svůj okruh sběratelů, kvalitní široký rám, 40 x 80 (53,5 x 94)  
    

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

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

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

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

    

14   Ullrych Bohumil   (1893-1948) 

"Dívky u pumpy v Čejeticích" ......................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1941, vzadu název "U pumpy - Čejetice", dále razítko s textem Vystaveno 

v Pošově galerii, skvělá vánoční nabídka, 55 x 70 (74 x 89)  
    

Ullrych Bohumil  malíř krajinář a figuralista, narozen ve Velkém Boru u Horažďovic, řada výstav (Toman) 
    

    

15   Raszka Vlad.    

"Pohled přes smrkový les na zimní Beskydy" ........................................................................................................  1 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, práce malíře z dynastie rodu Raszků, 40 x 50 (51,5 x 61)  
    

    

16   nesignováno    

"Zřícenina hradu Hukvaldy" ........................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století, příjemná profesionální práce, 36 x 44,5 (46 x 55)  
    

    

17   neurčeno    

"Horníci v dole při odpočinku" ....................................................................................................................................  9 500 Kč  
velký reprezentativní mistrovský olej na dřevěné překližce, signováno, nepřečteno, datováno 1949, mimořádně luxusní a náročný 

rám francouzského typu, zaskleno, skvělá vánoční nabídka, 70 x 100 (90 x 120)  
    

    

18   Kotowski Jan   (1885-1960) 

"Doprava sáněmi s koněm ve městě" ......................................................................................................................  27 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1925, vynikající práce malíře polského původu, náročný 

široký rám francouzského typu, zaskleno, skvělá vánoční nabídka, 30 x 40 (48 x 58)  

 Obrazy tohoto autora dosahují ve světových katalozích cen okolo 5 000 eur 
    

Kotowski Jan  polský malíř, uváděn ve světových katalozích OBSAH 
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19   Mirková Dana    

"Denní proměny" ................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na plátně, nedatováno, působivá moderní práce s atraktivním námětem, vkusná adjustace, majitelka má obraz přímo 

od autorky, 100 x 100 (104 x 104)  

    

    

20   Placatka Ladislav   (1923-1986) 

"Melancholický večer" ..................................................................................................................................................  34 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1975, mimořádně reprezentativní, v této velikosti ojedinělé, práce 

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

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

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

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

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

    

    

 

 

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 

21   Pařízek Jan   (1941-) 

"Kartářka" ............................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1969, nerámováno, pouze na blind rámu, 110 x 63  
    

Pařízek Jan  významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, narozen v Praze, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ 

stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě 

podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií 

u nás i v zahraničí (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

22   Holáček Bedřich   (1903-1984) 

"Slovenské hory" .................................................................................................................................................................  6 900 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1935, impozantní práce žáka Vl. 

Sychry, velmi kvalitní rám z doby, působivý celek, skvělá nabídka, 81 x 106 (102 x 124)  
    

Holáček Bedřich  malíř a divadelní výtvarník, narozen v Ostravě, zemřel ve Frýdku-Místku, studia u Sychry v Mánesu a 

na Akademii v Praze u Nejedlého, malíř Beskyd, zároveň divadelní výtvarník, zastoupen v Galerii Ostrava, Muzeu Beskyd 

ve Frýdku-Místku atd. (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

23   Pajas Josef   (1945-) 

"Staré Brno 1" .........................................................................................................................................................................  350 Kč  
mistrovská akvatinta, signováno, datováno 1981, číslováno 34/100, vzadu štítek Díla, luxusní adjustace pod sklem, textilní 

pasparta i textilní okraje místo rámu, vhodný malý kulturní dárek, ve výřezu 20 x 15 (38,5 x 31,5)  
    

Pajas Josef  malíř, grafik, restaurátor, studoval grafiku na SUPŠ v Brně u D. Chatrného, pracoval jako výtvarník 

v ostravském studiu Čs. Televize, kde se zabýval scénografií, filmovou a televizní grafikou a tvorbou výtvarných rekvizit, 

od roku 1987 se věnuje pedagogické činnosti (Slovník Chagall) 

    

    

24   Jeník E.    

"Hradní věž" ............................................................................................................................................................................  250 Kč  
kresba tužkou, signováno, nedatováno, adjustováno pod sklem, vhodný malý kulturní dárek, ve výřezu 23 x 18 (38,5 x 33,5)  

    

    

25   Pajas Josef   (1945-) 

"Guty II" ....................................................................................................................................................................................  350 Kč  
mistrovský lept -  akvatinta, signováno, datováno 1981, číslováno 26/80, vzadu štítek Díla, luxusní adjustace pod sklem, textilní 

pasparta i textilní okraje místo rámu, vhodný malý kulturní dárek, ve výřezu 16 x 19 (35,5 x 35)  
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NÁSLEDUJE NĚKOLIK PĚKNÝCH MALÝCH DÁRKŮ  ve vyvolávacích cenách 200 Kč 

od zajímavého autora Františka Ketzka, člověka se širokým spektrem zájmů  

 

Ketzek František   (1906-1978) 
    

malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Bratislavě, zemřel v Praze, studoval malířství na UMPRUM v Praze, současně studoval 

na FF UK a matematiku a deskriptivu na ČVUT v Praze, byl profesionálním boxerem, fotbalistou, kuchařem, žurnalistou, 

hrál v divadle i filmu, redaktor Večerního Českého slova, vyučoval na Škole užitých umění, renesanční člověk, vynikající 

malíř a kreslíř, který má svým pojetím velmi blízko k F. Tichému a  K. Svolinskému, řada cen včetně Grand Prix 

v Poznani atd., velký počet knižních ilustrací, na trhu se vyskytuje ojediněle (Slovník Chagall) 

 

26  "Zátiší s květy ve sklenici" ..........................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, datováno 1971, autorský tisk, dedikace, vhodný malý dárek, ve výřezu 28 x 13,5 (47 x 32)  

    

 

27 "Unavený malý violoncellista" ...................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1965, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 23 x 15 (28 x 19)  

    

 

28  "Pes detektiv" ...................................................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1975, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 15 x 10 (19,5 x 14,5)  

    

 

29  "Malíř na praseti" ..........................................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovský galerijní černobílý lept, signováno, datováno 1967, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 19 x 15 (23,5 x 19)  

    

 

30  "Slunéčko sedmitečné" .................................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1972, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 16 x 10,5 (20 x 14,5)  

    

 

31  "Symboly" ..........................................................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovský galerijní černobílý lept, signováno, datováno 1966, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 21 x 15 (25 x 19)  

    

 

32  "Kytice modrých květů ve váze" .............................................................................................................................  200 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1965, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 30 x 20 (34 x 24)  

    

    

 

33   Ranzenhofer    

"Tři ženské akty na skále nad řekou" ..........................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská galerijní suchá jehla, signováno, číslováno 19, kolem roku 1895, krásná secesní grafika, rámováno pod sklem, 

v paspartě na levém okraji pod sklem mírně zašpiněno, 21 x 31 (23 x 33)  

    

    

34   Šetelík Jaroslav   (1881-1955) 

"Hradčany a sv. Mikuláš v zimě" .............................................................................................................................  69 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno, nedatováno, kolem roku 1935, luxusní práce v luxusním platinově-

stříbřeném rámu, vysoce reprezentativní práce, obraz ve výborném stavu pod sklem, na rámu na několika místech drobná 

odloupnutí, 45 x 63 (60 x 78)  
    

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

35   VYŘAZENO Z AUKCE 

    

    

36   Strážnický František   (1913-1985) 

"Předjaří" ............................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, luxusní práce Blažíčkovy krajinářské školy, širší rám 

starozlaté barvy, v této kvalitě  na trhu vzácné, skvělá nabídka, 74 x 88 (87 x 102)  
    

Strážnický František  malíř, pedagog, narozen v Olomouci, studia na pražské akademii u Obrovského a Nechleby, dále 

studia u Blažíčka a Hlavici na VUT v Brně, působil ve Vsetíně, později v Moravské Třebové, jeho častým malířským 
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objektem byla valašská krajina, významný malíř Blažíčkovy krajinářské školy  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

37   Řehořek František   (1890-1982) 

"Letní krajina s větrným mlýnem" ..........................................................................................................................  22 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, kolem roku 1930, luxusní rám francouzského typu, starozlaté barvy, skvělá 

nabídka, 50 x 67 (66 x 81)  
    

Řehořek František  malíř, rodák z Boskovic, studoval v malířské speciálce profesora H. Schwaigera, zaměřoval se 

na figurální malbu (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

38   Marková Cecilie   (1911-1998) 

"Meditativní krajina" ....................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 22.9.1957, práce ceněné malířky, která malovala pod vlivem spiritistických seancí, 

zastoupena v řadě našich  i zahraničních galerií, 50 x 65 (62 x 76)  

 Autorčiny obrazy dosahují vysokých cen 
    

Marková Cecilie  insitní malířka, narozena v Kyjově, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala 

kreslit, její kresby i malby byly médijně inspirované, postupem času méně intenzivně, její kresby představující 

imanigativní kytice či srostlice tvarů nebo nepředmětné fantomatické útvary, jsou zcela původní, stejně jako její malby 

(Slovník Chagall) 

    

    

39   Hohaus Vítězslav   (1890-) 

"Z Prostějovska" .................................................................................................................................................................  6 800 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, luxusní adjustace v široké paspartě, rámováno, pod sklem, ve výřezu 40 x 60 (72 x 92)  
    

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

krajinářství, rád zobrazoval městské ulice a zákoutí i se skupinkami lidí, žil v Prostějově (Toman, Slovník Chagall) 

    

 

40   Kalvoda Alois   (1875-1934) 

"Skála v kvetoucí krajině" ...........................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, širší rám, 33,5 x 40 (46 x 53)  
    

Kalvoda Alois  malíř a grafik v Praze, čelný Mařákovec, od roku 1908 redaktor časopisu Dílo, studia na pražské akademii 

u Mařáka, dále v Paříži a Mnichově, posléze sám pedagog, výstavy po celém světě, zastoupen v Národní galerii v Praze 

a dalších, uváděn ve světových prodejních katalozích, maloval prosté motivy českého a moravského kraje (Toman) 

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

41  Korbel zdobený leptaným loveckým motivem ................................................................................................  1 100 Kč  
sklo čiré, na nízké široké patce, kolem obvodu ve výšce 3,5cm vybroušené fazety, reliéfně zdobené cínové víčko, výška 21,5cm  

    

     

42  Cukřenka s víkem a uchy ............................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený modrou kobaltovou linkou a zlacením v empírovém stylu, typické ARTDEKO, značeno 

ROSENTHAL SELB BAVARIA EMPIRE, výška 9,5cm, průměr 11cm  

    

      

43 Cukřenka - miska na bonbony ................................................................................................................................  1 500 Kč  
kovový nástolec na nožce se skleněnou vložkou lila barvy, široký okraj vložky je přehnutý, zvlněný a opalizující, výška 16,5cm  

    

     

44  Talíř závěsný ..................................................................................................................................................................  1 100 Kč  
kamenina zdobená plastickým květinovým dekorem, značeno OLOMUCZAN, SCHÜTZ Blansko, krásné dekorativní secesní 

provedení, průměr 36,5cm  

    

     

45  Souprava koláčová .........................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bílý, zdobený kobaltem, zlatou linkou a domalbou drobných květin, značeno RFH CZECHOSLOVAKIA -  Dolní Chodov, 

RICHTER FERKL & HANN, období první republiky, v sestavě: předkládací talíř s uchy a šest dezertních talířků  

 Porcelánka vznikla v roce 1882, v polovině dvacátého století zanikla 

   

46  Souprava dezertní ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo vrstvené rubínovou lazurou a broušené, luxusní souprava v perfektním stavu, v sestavě: tác a šest dezertních talířků, průměr 

tácu 29cm, talířků 15cm  
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47 Souprava pivní ................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
sklo čiré, zdobené růžovou a zlatou malbou, padesátá léta minulého století, v sestavě: džbán s uchem a šest sklenic 

výška džbánu 22cm, sklenic 12,5cm  

    

      

48 Luxusní stolní nádoba na chlazení šampaňského ...........................................................................................  1 900 Kč  
alpaka silně stříbřená, zvonovitý tvar na nízké patce, mimořádně zdobné úchyty s plastickými listy vinné révy v místě přichycení 

uch k nádobě, značeno BMF s rakousko-uherskou orlicí, počátek minulého století, skvělý design, skvělý dárek 

výška 31cm, šířka 31cm  

 Bez tohoto honosného ledáku se nelze obejít 

    

     

49  Náramek - kruh 2 cm široký ......................................................................................................................................  700 Kč  
stříbro zdobené rytým vegetativním motivem, značeno mistrovskou značkou M.V. a platnou puncovní značkou trojúhelníka 

se slovenským trojvrším a dvojramenným křížem, třicátáléta minulého století, ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 45,41g  

    

     

50  Náhrdelník secesního tvaru .....................................................................................................................................  1 200 Kč  
stříbro zdobené granáty - almandiny, značeno puncovní značkou kozlík 3, čtyřicátá léta minulého století 

ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 6,91g btto  

    

     

51  Brož oválného tvaru ......................................................................................................................................................  800 Kč  
stříbro osazené granáty a almandiny, značeno puncovní značkou zajíc 3, druhá polovina minulého století - punc po roce 1957, 

ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 6,28g btto  

    

     

52  Náramek ze sedmi mincí ...........................................................................................................................................  1 200 Kč  
stříbrné mince v hodnotách 1coruna Franc Josef, rok 1914 nebo 1915, ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 37,65g, délka 18 cm  

    

     

53  Šatlén - přívěsek ke kapesním hodinkám .............................................................................................................  800 Kč  
stříbro, sestaven z mincí v hodnotě 1coruna Franc Josef, rok 1913 a rok 1916 a jedna zlatka, rok 1861  

ryzost stříbra 835/1000 a 900/1000, celková hmotnost 32,21g, délka 15,5 cm  

    

     

54  Přívěs ve tvaru otevíracího škapulíře ....................................................................................................................  800 Kč  
stříbro prořezávané, na čelní straně zdobené stylizovanou veverkou v barevném emailu, značeno puncovní značkou platnou 

pro dovozové zboží od roku 1921, dvacátá léta minulého století, sloužilo k ukládání fotografií, vlásků apod. 

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 7,39g btto  

    

     

55  Řetízek s přívěsem ve tvaru otevírací knížky .....................................................................................................  800 Kč  
stříbro, řetízek je sestaven z drobných kuliček, značeno puncovní značkou AV, počátek minulého století 

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 17,96g  

    

     

56  Hodinky švýcarské, náramkové .............................................................................................................................  9 000 Kč  
zlaté, značeno LACO, černý smaltový ciferník, římské číslice, dále značeno platnou puncovní značkou lyra Č, třicátá léta minulého 

století, jdoucí, funkční, ryzost zlata 14K, hmotnost 22,02g btto  

    

     

57  Náušnice - kruhy...........................................................................................................................................................  2 100 Kč  
zlato zdobené rytým geometrickým motivem, značeno puncovní značkou čejka 4, šedesátá léta minulého století 

ryzost zlata 14K, hmotnost 3,04g  

    

     

58  Souprava brož a visací náušnice v etuji ..........................................................................................................  18 000 Kč  
zlato zdobené šesti říčními perličkami a třemi zelenými kameny (beryl ?), značeno puncovní značkou liška, puncovní úřad Vídeň , 

krásné biedermeier provedení, ryzost zlata 14K, hmotnost 10,62g btto  

    

     

59  Řetízek - wallis...............................................................................................................................................................  8 700 Kč  
zlato žluté, značeno platnou zásobní puncovní značkou, ryzost zlata 565/1000, hmotnost 12,81g, délka 40cm  

    

     

60  Brož obdélníkového tvaru ........................................................................................................................................  9 900 Kč  
zlato bílé, osazené zeleným berylem a dvěma diamanty s briliantovým brusem, značeno puncovní značkou lvíček 4, provedení 

ve stylu ARTDEKO, ryzost zlata 14K, hmotnost 5,51g btto, brilianty cca 2 x 0,05ct  
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

61   Chmielinski Wladyslaw T.   (1911-1979) 

"Ze zimní Varšavy" .........................................................................................................................................................  27 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, sytý akvarel, signováno, nedatováno, mimořádně kvalitní malířská a kreslířská 

práce, vzadu upřesnění "Ulica Nowomieska",špičková úroveň, 24,5 x 34,5 (26,5 x 36,5)  
    

Chmielinski Wladyslaw T.  polský malíř, narozen ve Varšavě, uváděn ve světových katalozích 

    

    

62   Mareš Dominik   (1972-) 

"Domy" ....................................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu, datováno 2007, vzadu rovněž název, autor patří mezi významné české 

současné moderní malíře, rám je tvořen přeložením plátna přes 6cm hluboký blind rám, skvělá vánoční nabídka, 50 x 30  

Na našich dalších aukcích budeme postupně nabízet sbírku obrazů tohoto autora, jeho obrazy větších rozměrů dosahují 

cen přes 100 000 Kč 
    

Mareš Dominik  pracuje v pražském ateliéru RANNÝ ARCHITECS, realizoval široké spektrum výstav, svými obrazy 

zařizoval interiér Bank of Namur v Belgii, v roce 1996 interiér Investiční a poštovní banky, 11 jeho obrazů tvoří stálou 

výstavu ve foyer, další úspěchy viz Slovník Chagall 

    

    

63   Mareš Dominik   (1972-) 

"Chlap s gul'ami" ................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu, datováno 2007, vzadu rovněž název, autor patří mezi významné české 

současné moderní malíře, rám je tvořen přeložením plátna přes 6cm hluboký blind rám, skvělá vánoční nabídka, 50 x 30  

    

    

64   Slavíček Jan   (1900-1970) 

"Zátiší s bustou a kytarou"..........................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1932, jsme přesvědčeni o pravosti, nemůžeme však autorství 

garantovat, kupec si může dohodnout lhůtu na ověření obrazu u svého znalce, velmi zajímavá práce, kvalitní rám starozlaté barvy, 

41 x 55 (50,5 x 65)  
    

Slavíček Jan  malíř krajin a zátiší, významný český malíř, narozen v Praze, syn Antonína Slavíčka, sám slavný 

a vyhledávaný malíř, studia na pražské akademii u Preislera, Nechleby, Švabinského, Nejedlého, člen spolků Umělecká 

beseda, SVU Mánes, Svaz čs. výtvarných umělců, Říjen, řada výstav domácích i zahraničních, bohaté zastoupení 

v galeriích, včetně Národní Galerie (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

65   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Postavy na břehu rybníka s vysokým nebem" ....................................................................................................  9 500 Kč  
olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, datováno vzadu v dedikaci 1961, práce významného českého krajináře 

37 x 27 (47,5 x 37,5)  
    

Procházka Josef  vynikající malíř krajinář, studia na pražské akademii u profesora Nejedlého, řada výstav, hodně jeho 

obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici 

v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

66   Hauptmann - Sedláček Jaromír   (1899-) 

"Valašská krajina o žních" .............................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, nedatováno, krásná krajinářská práce žáka Josefa Ullmanna, 49 x 71,5 (61 x 83)  
    

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) 

    

    

67   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Děti sledující loutkové divadlo" .................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno v desce monogramem MFK, rámováno v paspartě a zaskleno, krásný sběratelský 

kus, výborný vánoční dárek, ve výřezu 35 x 40,5 (56,5 x 61)  
    

Fischerová - Kvěchová Marie  malířka, ilustrátorka, kreslířka, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesora 

Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. 

Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 

vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií 

lidových krojů a další skvělé práce, většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, 

leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži (Toman, Slovník Chagall) 
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Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více než 650 různých pohlednic 

s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdržela v roce 1988 v pražském Klubu sběratelů kuriozit 

ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá  

(z příspěvku sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na http://www.filokartie.cz/?cla=340) 

    

    

68   Světlík Eduard   (1903-1970) 

"Valašská krajina v létě" ..............................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovský olej, signováno, nedatováno, krásný panoramatický pohled na krajinu, velmi kvalitní široký rám v barvě dřeva 

71 x 98 (87,5 x 112)  
    

Světlík Eduard  malíř, sochař, odborný učitel v Kroměříži, narozen v Přerově, studia na pražské AVU u prof. Nejedlého 

a Jana Zrzavého v Olomouci, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, kolekce jeho obrazů byla ve Spořitelně města 

Kroměříž, v roce 1955 byl zastoupen na III. Přehlídce československého výtvarného umění, katalog výstavy vydal Svaz 

československých výtvarných umělců (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, katalog Muzea umění Olomouc) 

    

    

69   neznámý autor    

"Alegorie barokní krásy a hojnosti" .....................................................................................................................  290 000 Kč  
dva reprezentativní mistrovské oleje na plátně, signum nenalezeno, 18/19. století, velké párové obrazy do reprezentativního 

interiéru, patrně Benátky, Itálie, skvělá nabídka, každý 100 x 130 (115 x 148)  

    

    

70   Roos Philip Peter (Rosa di Tivoli)   (1655-1706) 

"Pastýřská scéna v krajině kolem Říma" ............................................................................................................  260 000 Kč  
mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signum nenalezeno, malíř svá díla prakticky nesignoval, kolem roku 1690, 

mimořádně luxusní umělecký ručně řezaný dřevěný rám - tak zvaná florentinská řezba, vysoce umělecky působivý vynikající celek, 

nediskutovatelná galerijní hodnota, skvělá vánoční nabídka, 64,5 x 77,5 (100 x 114)  
 

K  obrazu je přiložena složka s fotografiemi obrazu a kopie textu o autorovi ze slovníku Bénézit a ze slovníku Vollmer. 

Například autorova "Pastýřská scéna mezi ruinami", olej na plátně, rovněž nesignován, byla prodána 27. května 1999 

v Bordeaux za 94902 dolarů, tedy cca za 2 miliony Kč (viz ADEC 2000, str. 2151) 
    

Roos Philip Peter (Rosa di Tivoli)  uváděn ve světových katalozích 

    

    

71   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Krásná dívka v kroji" ..................................................................................................................................................  12 500 Kč  
velký mimořádně kvalitní mistrovský pastel vysoké galerijní hodnoty, signováno, třicátá léta minulého století, mohutný široký 

umělecký rám, impozantní celek, obraz je pod sklem, ve výřezu 87 x 57 (126,5 x 101)  
 

Tento obraz byl vydražen v naší 79. aukci v Brně za částku 10 580 Kč, nový majitel nechal obraz vyčistit, dal mu nový 

větší a širší umělecký rám, z finančních důvodů dal obraz do vánoční aukce 
    

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

studoval na Chicago Academy of Fine Arts v oddělení figurální kresby, po návratu do Čech žák Mařatky a Štipla 

na UMPRUM v Praze, 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) 

    

    

72   Burpiak J.M.    

"Rodina průmyslníka z Ostravy" .............................................................................................................................  14 000 Kč  
monumentální reprezentativní olej na plátně, signováno, vzadu na štítku datováno 189? (poslední číslice nepřečtena) a místo 

M Ostrau (Moravská Ostrava) a opět jméno autora, autorem je patrně sudetský Němec, obraz má dokumentační i uměleckou 

hodnotu, 100 x 120 (124 x 143)  

Majitel tento obraz již nabízel na našich aukcích v roce 2009 za 120 000 Kč a v roce 2010 za 49 000 Kč, nyní je 

pro vánoční aukci cena pouze 14 000 Kč, skvělá nabídka 

    

    

73   neznámý autor    

"Plachetnice na moři" ....................................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, přelom 20. a 21. století, luxusní umělecký rám holandského typu, obraz je nabízen prakticky 

za cenu rámu, mimořádná nabídka, 91 x 121 (121,5 x 151,5)  

Tento obraz byl malován pro dekoraci reprezentativních místností - zámků, jednacích síní, restaurací apod. 

Párová k položce č. 74 

    

    

74   neznámý autor    

"Naloďování plachetnic" ..............................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, přelom 20. a 21. století, luxusní umělecký rám holandského typu, obraz je nabízen prakticky 

za cenu rámu, mimořádná nabídka, 91 x 121 (121,5 x 151,5)  

Tento obraz byl malován pro dekoraci reprezentativních místností - zámků, jednacích síní, restaurací apod. 

Párová k položce č. 73 
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75   Placatka Ladislav   (1923-1986) 

"Věže měst" ........................................................................................................................................................................  69 000 Kč  
velký mimořádný mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1975, vzadu štítek Díla s cenou 24 000 Kčs, což je 

dnes adekvátně 240 000 Kč, stěžejní práce plná jinotajů, rébusů a tajuplností, vysoce reprezentativní, 200 x 160 (213 x 172,5)  
 

Pod názvem Město se patrně skrývá univerzální město složené z věží měst ČR a dále je zde šifrované poselství. Dílo patří 

k tomu nejlepšímu, co autor vytvořil 
    

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

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

je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času" (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web: 

Informační systém abART) 

    

    

76   neznámý autor    

"Lovecké zátiší - lovečtí psi, puška, ulovená zvěř" ...........................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, nesignováno, přelom 20. a 21. století, luxusní umělecký rám zlaté barvy, obraz je nabízen prakticky 

v ceně adjustace, skvělá nabídka, 121,5 x 91,5 (143 x 112,5)  
 

Tento obraz byl malován pro vysoce kvalitní dekoraci reprezentativních místností jako jsou zámky, špičkové restaurace, 

společenské sály, myslivecké interiéry apod. 

    

    

77   neznámý autor    

"Pijácká scéna - Dva muži a dívka" a "Pijácká scéna - Čtení dopisu" ...................................................  49 000 Kč  
mimořádně kvalitní  mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel a kvaš, signum nenalezeno, přelom 18. a 19. století, dva 

párové komorní obrazy v luxusních dobových zlacených rámech, zaskleno, skvělá nabídka, každý 23 x 18 (31,5 x 26)  

 Cena za oba za oba obrázky 

    

    

78   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Zima na Valašsku" ......................................................................................................................................................  180 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1935, vzadu na blind rámu špatně čitelné razítko: Vystaveno XVIII výstava Goltzova Tvrz, 

evidenční číslo 74, mistrovská galerijní práce, spolu s rámem VELKÝ reprezentativní celek, 100 x 123 (113 x 135)  
    

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

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

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

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

    

    

79   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Tři králové na Soláni" ...............................................................................................................................................  280 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1941, na bohatě vyřezávaném rámu kovový štítek se jménem autora, na blind rámu informace 

o obraze, velká mistrovská galerijní práce, reprezentativní, 70 x 105 (101 x 129)  

 Patří mezi nejlepší práce autora 
    

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) 

    

    

80   Ullmann Josef   (1870-1922) 

"Krajina při západu slunce".....................................................................................................................................  340 000 Kč  
olej na plátně, velká mistrovská práce, signováno, datováno vzadu 1907, na blind rámu uveden majitel obrazu a jeho adresa, 

na rámu kovový štítek se jménem autora, krásná reprezentativní malba, 89 x 114 (111 x 136)  
    

Ullmann Josef  vynikající malíř, studia v Mnichově, pražská akademie u Julia Mařáka, spolu s Kalvodou a Kavánem 

jeden z hlavních představitelů Mařákovy krajinářské školy, člen SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii, několik 

monografií o tomto malíři (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

       

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

81  Váza ....................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
bílý porcelán, tvaru kvádru, uvnitř glazovaný, vně zdobený vlnkami, značeno ROSENTHAL STUDIO LINE, signováno modelérem 

Martin Frger, Německo, kolem roku1960, unikátní sběratelský, funkční i muzeální kus, výborný stav 

výška 30cm, základna 10 x 10cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

Pro vánoční aukci slevněno z 1 900 Kč na 1 200 Kč 
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82  Vázička.................................................................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bílý zdobený světlehnědými obdélníky a linkou, značeno modrou značkou pod polevou N s korunkou, půdorys 

osmiúhelník, nahoře se zužuje do obdélníkového tvaru, kolem roku 1965, výška 14cm, půdorys 10 x 10cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

    

     

83  Vázička ve tvaru pomačkaného sáčku ...................................................................................................................  450 Kč  
porcelán hnědý, značeno ROSENTHAL, slavný model moderního designu, Německo, kolem roku 1965, výborný stav 

výška 10,5cm, základna kosodélníku 8 x 5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

    

     

84 Váza velká kvádrovitá ...................................................................................................................................................  500 Kč  
majolika modře glazovaná, ve spodní části horizontální plastický dekor a rozpíjené glazury, značeno MADE IN GERMANY 341, 

Německo po roce 1950, výborný stav, výška 26cm, základna 10 x 10  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

    

     

85  Váza válcovitá ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré přejímané rubínovým, broušené, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 26cm, průměr cca 12cm  

    

     

86  Vázička na jeden květ ve tvaru džbánku na patce...........................................................................................  600 Kč  
sklo opálové bílé mléčné vrstvené červeným, na jedné straně značeno OPALINA FIORENTINA, Itálie, druhá polovina minulého 

století, zajímavý sbírkový kus, výška 27cm, průměr 10cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

    

     

87  Váza rozšiřující se z elipsovité podstavy ..............................................................................................................  550 Kč  
porcelán bílý zdobený zlatou linkou, značeno WUNSIEDEL BAVARIA, moderní design pod vlivem Expo 58, Německo, druhá 

polovina minulého století, funkční, sběratelský i muzeální kus, výborný stav 

výška 19cm, základna elipsa 6 x 8cm, horní otvor elipsa 9 x 17cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

    

     

88  Váza válcovitá ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bílý zdobený vertikálními žlábky, značeno špatně čitelně vtlačovanými čísly, vzácně se vyskytující design, patrně ateliér, 

pod vlivem Expo 58, výborný stav, výška 21cm, průměr 10cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

    

    

89  Váza kvádrovitá ...............................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo čiré těžké olovnaté, zabrušované, Čechy, kolem roku 1970, krásný kus moderního skla, výška 20cm, základna 10 x 10cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

    

     

90  Stojan na vánoční stromek..........................................................................................................................................  700 Kč  
železo zdobené malovanými postavami tří skřítků, Čechy, 19. století, každý ze tří trpaslíků tvoří opěrný podstavec, podle našeho 

názoru je stojan určený na stromek do výšky 180cm, funkční, sběratelská i muzeální položka - rarita 

výška stojanu 22,5cm, průměr otvoru na stromek 2,6cm, průměr podstavy 36cm  

    

     

91  Kominík pro štěstí ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
hlava a ruce z bakelitu, tělo vycpávka a textil, postavička je na čtvercovém dřevěném podstavci, Čechy, kolem roku 1925-1935, 

sběratelská rarita patřící do sbírky panenek, výška 46cm  

    

      

92 Hlava Římanky velká ..................................................................................................................................................  6 000 Kč  
keramika bíle glazovaná, kolem roku 1925, patrně šlo o ozdobu knihovny nebo krbu, velmi kvalitní provedení, snad ateliérová 

práce, krásný reprezentativní sběratelský porcelán, výborný stav, výška 50cm, šířka 34cm  

 Pro vánoční aukci slevněno z 25 000 Kč na 6 000 Kč 

    

     

93  Talíř ozdobný závěsný ...............................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán ručně malovaný motivem "Jelen u horského jezera" značeno HUTSCHENREUTHER, signováno malířem V.A. 

Langhammer, vzadu signatura s německým názvem "Hirsch am Bergsee", signováno rovněž pod malbou, Německo, kolem roku 

1965, rarita, vhodný dárek, průměr 24,5cm  
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94  Forma na bábovku tzv. ořech .................................................................................................................................  1 600 Kč  
měď, velmi dekorativní, Čechy, kolem roku 1820, stav odpovídá používání, možno zavěsit, muzeální kus 

výška 31cm, šířka 19,5cm  

 Pro vánoční aukci slevněno z 2 500 Kč na 1 600 Kč 

    

    

95   Plastika "Hlava ženy v plachetce a sepnuté ruce" ......................................................................................  2 300 Kč  
keramika barevně glazovaná, značeno vtlačenou značkou OESLAU u Coburgu, dále vtlačený monogram H.M., Hummel a vtlačená 

čísla 13 a 22, první polovina minulého století, výška 20 cm  

    

     

96  Filmová kamera na 8mm film ....................................................................................................................................  900 Kč  
značeno CINÉ - KODAK EIGHT model 20, MADE IN U.S.A. BY EASTMAN KODAK CO. ROCHESTER N.Y., zachovalý 

přístroj, funkční, sběratelský kus, výška 12cm, délka 16cm, hloubka 3,5cm  

    

     

97  Filmová kamera na 8mm film ....................................................................................................................................  900 Kč  
značeno A8LLA MEOPTA, velmi dobrý stav, funkční, sběratelský kus, výška 14,5cm, délka i s objektivy 19cm, hloubka 4cm  

    

     

98  Filmová kamera ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
značeno PATHÉ MOTOCAMERA, na objektivu D.R.P. Dr. Rudolph Hugo Meyer & Co - Görlitz Nr. 503 709, zachovalá, funkční, 

krásný sběratelsky vzácný kus, výška 13cm, délka 13cm, hloubka 7cm  

    

     

99  Filmová promítačka na 8mm film ...........................................................................................................................  400 Kč  
značeno SOMET made in Czechoslovakia, chybí napínací ramínko, u elektroinstalace nutná revize 

výška 34cm, délka 16cm, hloubka 10cm  

    

     

100  Fotoaparát ....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
značeno LEICA, objektiv Leitz Elmar 1:3,5 F=50mm, číslo 62176, funkční, stav dobrý, skvělá nabídka pro sběratele i milovníky 

fotografování, výška 7cm, délka 13,2cm, hloubka i s objektivem 4,5cm  

    

    

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 101 - 120 

 

101   Žižka Jiří   (1957-2009) 

"Dva dívčí akty na pláži" ................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1995, výborná práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka, 

práce vychází z kubismu, 40 x 50 (51,5 x 61,5)  
    

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 zobrazoval ženské tělo ve všech podobách, s vlídností a něhou maloval 

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) 

    

    

102   neznámý autor    

"Zátiší s květy, hlemýždi a ještěrkou" .......................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, zdařilá kopie námětu z období přelomu 16. a 17. století, široký zdobný zlacený rám, 

originál by dnes stál cca 1 milion korun, zdařilá kopie podstatně méně, 50 x 40 (66 x 56)  

    

    

103   Ladvenica Ján   (1898-1947) 

"Kováč Wieland" .............................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - pastel, akvarel, kvaš, tempera, scénický návrh pro stejnojmennou hru J.L. Belly, signováno, 

datováno 1943, jde o návrh pro scénu slovenského Národního divadla v Bratislavě, ve kterém autor dělal šéfa výpravy, poškozený 

rám, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, 49 x 68 (61 x 80)  

 Pochází z velké slovenské sbírky 
    

Ladvenica Ján  malíř, grafik, scénický výtvarník, narodil se i zemřel v Bratislavě, žák umělecko průmyslové školy 

v Budapešti, šéf výpravy Slovenského Národního divadla (Toman) 
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104   Ladvenica Ján - připsáno   (1898-1947) 

"Tajuplná noc" ....................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
mistrovský galerijní pastel, scénický návrh pro scénu slovenského Národního divadla v Bratislavě, kde autor dělal šéfa výpravy, 

nesignováno, kolem roku 1940, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, není nám známo, ke které hře byl návrh určen , 

42 x 59,5 (51,5 x 69,5)  

 Pochází z velké slovenské sbírky 

    

    

105   neurčeno    

"Tanečnice v orientu ..........................................................................................................................................................  2 400 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, tempera, signováno nečitelně, datováno pod rámem patrně 1937, jde opět 

o mistrovský scénický návrh patrně rovněž pro Národní divadlo v Bratislavě, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, 

není nám známo, ke které hře byl návrh určen, rámováno, zaskleno 

35 x 57 (42 x 64)  

 Pochází z velké slovenské sbírky 
    

    

106   neurčeno    

"Terasy v orientu ................................................................................................................................................................  2 400 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, tempera, signováno nečitelně, datováno pod rámem patrně 1937, jde opět 

o mistrovský scénický návrh patrně rovněž pro Národní divadlo v Bratislavě, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, 

není nám známo, ke které hře byl návrh určen, rámováno, zaskleno 

35 x 57 (42 x 64)  

 Pochází z velké slovenské sbírky 
    

    

107   neurčeno    

"Scéna před středověkou hospodou" .........................................................................................................................  2 400 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, akvarel, tempera, signováno nečitelně, datováno 1938, jde opět o mistrovský 

scénický návrh patrně rovněž pro Národní divadlo v Bratislavě, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, není nám 

známo, ke které hře byl návrh určen, rámováno, zaskleno 

32 x 54 (38,5 x 60)  

 Pochází z velké slovenské sbírky 
    

    

108   Ladvenica Ján   (1898-1947) 

"Paluba plachetnice pod hradem" ..............................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, tempera, nesignováno, kolem roku 1940, scénický návrh pro Národní 

divadlo v Bratislavě, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, není nám známo, ke které hře byl návrh určen 

24 x 44 (30,5 x 50,5)  

 Pochází z velké slovenské sbírky 
    

    

109   Ladvenica Ján   (1898-1947) 

"Stromy u bočního vchodu do hradu" ......................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, tempera, nesignováno, kolem roku 1940, scénický návrh pro Národní 

divadlo v Bratislavě, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, není nám známo, ke které hře byl návrh určen  

24 x 44 (30,5 x 50,5)  

 Pochází z velké slovenské sbírky 
    

    

110   Sklenář Zdeněk   (1910-1986) 

"Vánoční kapr" .................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, kvaš, pastel, signováno, datováno vánoce 1965, dedikace Rudolfu Burdovi, 

luxusní adjustace v umělecké paspartě a v kvalitním rámu francouzského typu, krásný sbírkový a galerijní celek 

ve výřezu 32 x 20 (68 x 53)  
    

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

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

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

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

    

111   Hložník Vincent   (1919-1997) 

"Utrpení" .............................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovská tempera na kartonu, signováno, datováno 1968, na blind rámu informace o obraze, 30,5 x 60 (47 x 77)  
    

Hložník Vincent  malíř, grafik, studoval na UMPRUM v Praze, i když se uvádí, že studoval v oddělení monumentální 

malby u profesora F. Kysely a J. Nováka, v autorově monografii je zdůrazněno, že Hložník studoval kresbu a malbu u F. 

Kysely a po jeho smrti u J. Nováka, jako pedagog působil na VŠVU v Bratislavě, kde vedl oddělení volné grafiky 

a ilustrace, široký výčet výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, Slovenské národní galerii v Bratislavě a v řadě dalších 

(Toman, Slovník Chagall) 
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112   Hložník Vincent   (1919-1997) 

"Abstraktní kompozice" ...............................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1976, vzadu informace o obraze a štítek "Vystaveno v galerii DOLMEN", 22 x 55 (40 x 73)  
    

    

113   Bělová Maria   (1938-) 

"Dievča zo Ždiaru"................................................................................................................................................................  850 Kč  
žlutohnědá mistrovská grafika, signováno, datováno 1977, rámováno, pod sklem, 38 x 27 (42 x 30,5)  
    

    

114   Kotrba Emil   (22.2.1912-21.2.1983) 

"Plavení koní" ......................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mimořádná mistrovská galerijní ručně kolorovaná litografie, signováno tužkou, datováno 1941, skvělá práce skvělého autora, 

výborná adjustace, zaskleno, vynikající vánoční nabídka, ve výřezu 30 x 24 (46,5 x 38,5)  
    

Kotrba Emil  malíř, grafik, ilustrátor, narozen ve Znojmě, zemřel v Praze, studoval na Akademii v Praze ve speciálce T.F. 

Šimona. Vycházel z principu klasické antiky - harmonie ideální formy a ducha. Předmětem jeho tvorby byl kůň a lidské 

tělo, zejména žena. Stal se proslulý svými náměty z dostihového prostředí. Jeho díla pronikla do Německa, Rakouska, 

Švýcarska, Holandska a dalších zemí  (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

115   neznámý autor    

"Výkřik"..................................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, přelom 18. a 19. století, jde o zajímavý fragment, nerámováno, vyžaduje restaurování 

a adjustaci, sběratelsky i cenově zajímavé, 18,5 x 15  
    

    

116   neznámý autor    

"Žena s čepcem" ..................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, přelom 18. a 19. století, patrně jde o personifikaci POMLUVY, zajímavý fragment, 

nerámováno, vyžaduje restaurování a fixaci, sběratelsky i cenově zajímavé, 21 x 20  
    

    

117   nesignováno    

"V krčmě" ..............................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
olej na plechu, signum nenalezeno, 19. století, luxusní zlacený rámek, velmi dekorativní, 13 x 17 (25 x 29,5)  
    

    

118   Furini Francesco - kopie    

"Kající se Maří Magdalena".......................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, kopie slavného obrazu Francesca Furiniho z roku 1630/1635, originál je v Kunsthistorischen Museum 

ve Vídni, kopista odvedl mistrovskou práci, přelom 18. a 19. století. K nahlédnutí je reprodukce z katalogu Hampel z 1. července 

2011, obdobná kopie v prakticky stejné velikosti byla nabízena s cenou 2 000 - 3 000 eur. 69 x 54 (86 x 72,5)  

 Pro vánoční aukci slevněno ze 45 000 Kč 

    

    

119   Ovčáček Eduard   (1933-) 

"Z Beskyd" ........................................................................................................................................................................  175 000 Kč  
mistrovský galerijní závěsný dřevěný objekt s propalovanými nápisy, které v řadě bez mezer uvádějí místa z Beskyd, Visalaje, 

Václavovice, Travný atd. Více než 120 vypálených písmen umělecky umístěných s dalšími prvky strukturální abstrakce. Objekt je 

signován vpředu EO 83, vzadu potom jménem a datací 1983, 90 x 90, hloubka 6,5 cm   

Tyto dřevěné objekty s propalovanými písmeny proslavily Ovčáčka nejen u nás, ale v celé Evropě, obrovská umělecká 

invence spojená s precizním uměleckým řemeslem zaručuje těmto objektům stálé místo v moderním umění 20. století. 

Galerie nebo sbírka, která nemá mezi svými exponáty zastoupeného Eduarda Ovčáčka, je neúplná. Navíc se jedná o velmi 

dobrou investici. Mimořádná vánoční a investiční nabídka 
    

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

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

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

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

    

    

120   Bauch Jan   (1898-1995) 

"Vzpomínka na Florencii" .........................................................................................................................................  590 000 Kč  
olej na plátně, signováno dvakrát JAN BAUCH, obraz je datován 1950-1966, po celou dobu, přerušovaně, Bauch na této 

problematice pracoval, jedna z nejlepších prací autora, mimořádná nabídka vysoké galerijní hodnoty, 130,5 x 100 (146 x 118)  

 Obraz dlouho visel v ateliéru Baucha jako neprodejný.  

Nádherná velká representativní práce, skvělá investice 
    

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) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 121 - 140 

 

121 Velký květináč na sloupu .........................................................................................................................................  8 900 Kč  
majolika glazovaná v barvě kobaltově modré, zdobená odstíny zelené a fialové na bohatě prolamovaných okrajích, období první 

republiky, výška 86cm, průměr 40cm  

    

     

122  Zrcadlo s fasetou ........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
vloženo do masivního reliéfního rámu zlaté a patinované barvy, kolem poloviny minulého století, velmi dekorativní, 120 x 90  

    

     

123  Schránka na klíče ......................................................................................................................................................  2 400 Kč  
kombinace litiny a dřeva, provedení v novorenesančním stylu, horní část zdobená hlavou andílka a lvy, na dvířkách bohatými 

rozvilinami, zamykání na klíček, kolem roku 1890, výborná zachovalost, 38 x 26  

    

     

124  Nástolec ..........................................................................................................................................................................  7 800 Kč  
cínozinková kompozice, v dolní části tvořená třemi sedícími andílky, zdobená plastickými rozvilinami, doplněno broušenými skly, 

počátek minulého století, krásná dekorativní položka, výška 61cm  

    

     

125  Mlýnek na kávu ..........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mosaz, kolem roku 1900, plně funkční, sbírkový kus, výška 23cm  

    

     

126  Žardiniéra na figurálním podstavci ..................................................................................................................  7 900 Kč  
majolika, na míse dvě ucha a bohatě tvarovaný okraj, na podstavci plastiky vinařky a kavalíra, mistrovské zpracování s barevnou 

malbou a zlatými linkami, v dolní části značeno vtlačovanou značkou a čísly, kolem roku 1890, výška 36,5cm  

    

     

127  Váza .................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo mléčné s růžovou lazurou, zdobené malbou barevnými emaily a zlatem, signováno, neurčeno, druhá polovina 19. století, 

na dolní hraně drobná výrobní vada, muzeální kus, výška 34cm  

    

     

128  Plastika "Ryba" ............................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo tažené, nálepy, čtyřbarevný kolor, ateliérová práce, šedesátá léta minulého století, délka 56cm  

    

    

129   Kostka Josef    

Plastika "Bača s ovečkami" ............................................................................................................................................  2 600 Kč  
keramika glazovaná, barevně malovaná, signováno v dolní části monogramem JK, značeno S.K.M 151 (STUPAVA), padesátá léta 

minulého století, výška 32cm  

    

    

130  Nástolec na nízké patce ..............................................................................................................................................  600 Kč  
mosaz stříbřená, zdobená plastickým rozvilinovým dekorem, kolem roku 1890, původní nálezová patina, délka 28,8cm  

    

     

131  Prsten dámský .............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
zlato bílé, osazené více než dvaceti drobnými briliantky, značeno puncovní značkou USA a ČR, dovezeno do republiky 

v osmdesátých letech minulého století, nepoužíván, velikost č. 61, ryzost zlata 10K, hmotnost 5,33g btto  

    

     

132  Prsten dámský s briliantem ...................................................................................................................................  3 800 Kč  
zlato bílé, značeno puncovní značkou, období 1. republiky, velikost 57, ryzost zlata 585/1000, hmotnost 2,05g btto, briliant 0,10ct  

    

     

133  Přívěs ...............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
pravý vltavín ve zlaté montáži, zakázková zlatnická práce z osmdesátých let 20. století, ryzost zlata 585/1000, hmotnost 5,33g btto  

    

    

134  Souprava šperků ........................................................................................................................................................  7 000 Kč  
zlato doplněné perlami a brilianty, značeno puncovní značkou, v sestavě kolier a náušnice, celkem tři kusy, v každém kusu osazen 

briliant a perla, výhodná cenová nabídka, ryzost zlata 585/1000, hmotnost 7,38g btto, brilianty celkem 0,12ct  
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135  Náramek článkový .................................................................................................................................................  15 000 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata, plastické zdobení doplněno rytím, značeno RU puncovní značkou liška, na zapínání pojistka, 

bezvadný stav, ryzost zlata 580/1000, hmotnost 18,11g btto, délka 18,5cm  

    

     

136  Náramek .....................................................................................................................................................................  89 000 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata, osazeno 18 brilianty, vše ve vynikající kvalitě - viz certifikáty s foto a hologramy od Ing. Jiránka 

G.G., odhad činí 158 610 Kč z 8.6.2012, šperk nebyl dosud používán, dobrá investice, ZNALECKÉ POSUDKY PŘILOŽENY, 

ryzost zlata 585/1000, hmotnost 25,61g btto, délka 19cm, brilianty celkem 2,52 ct  

    

     

137  Brož s almandiny .......................................................................................................................................................  5 000 Kč  
zlato, oválný tvar, kameny usazeny stupňovitě, Rakousko, druhá polovina dvacátého století, označeno platnou puncovní značkou 

ČR, bezvadný stav, výhodná cena, ryzost zlata 585/1000, hmotnost 7,80g btto  

    

     

138  Přívěs s diamantem uprostřed .............................................................................................................................  9 000 Kč  
zlato, oválný tvar, vzadu stará montáž za účelem nošení šperku i jako brož, Rakousko - Uhersko kolem roku 1890, značeno platnou 

rakouskouherskou puncovní značkou LIŠKA, STAROŽITNÝ ŠPERK, ryzost zlata 580/1000, hmotnost 9,87g btto  

    

     

139  Amfora na hranatém podstavci ...........................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán růžový, zdobeno ze dvou stran portréty dívek v černém rámování tvořeném věnci a rozvilinami, uvnitř kovová montáž, 

neznačeno, kolem roku 1910, výška 29cm  

    

      

140 Saxofon v původním balení, s příslušenstvím ................................................................................................  9 500 Kč  
unikátní zachovalost, nepoužíván, výrobek AMATI KRASLICE LIGNATONE, typ CLASSIC DE LUXE - gravura na zlacení, tyto 

se dnes cenově pohybují okolo 20 - 25 tisíci korun, výhodná cena, délka bez náustku 75cm  

    

    
    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 141 - 160 

 

141   Placatka Ladislav   (1923-1986) 

"Vzpomínka na Rubense" ............................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1976, v obraze je snad vše, proč jsou Placatkovy obrazy tak oblíbené - 

malířské mistrovství, humor - Rubensovy akty a dnešní ideály žen, téma, vyjádření časového posunu atd., Jedna z nejpůvabnější 

a nejpovedenějších prací Ladislava Placatky, vzadu štítek Díla a razítko Fondu 

61 x 75 (73 x 87)  
    

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

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

je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času" (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web: 

Informační systém abART) 

    

    

142   Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Podzim na Valašsku" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1965, vzadu štítek autora s uvedením konkrétního místa, špatně čitelné, výborná 

práce galerijní hodnoty, 50 x 70 (64 x 84)  
    

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) 

    

    

143   Hofman Karel   (1906-1998) 

"Na přehradě" ......................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, výborná práce národního umělce v luxusním rámu francouzského typu, skvělá 

nabídka, 45 x 65 (68 x 88)  
    

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) 
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144   Holý Miloslav   (1897-1974) 

"Chlapec s míčem a kopretinami" ...............................................................................................................................  5 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1957, vzadu autorský štítek, kvalitní rámování, 61 x 50 (75 x 65)  
    

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

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

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

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

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

    

    

145   Tylečková Zdeňka   (1948-) 

"Květy a večer" ....................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1980, vzadu štítek Díla a razítko Fondu, 75 x 39 (85 x 49)  
    

Tylečková Zdeňka  narozena v Brně, studovala monumentální malbu u J. Coufala na SUPŠ v Brně, od roku 1984 žije se 

svým manželem v Paříži, kde od roku 1993 v hotelu Ritz provozují galerii Tylek & Tylecek, v 2001 otevřeli Museum 

Tylek & Tylecek v Mihaně v Japonsku, řada výstav v Paříži, Valencii, Olivetu, Nice, Curychu, St. Gallenu, v Benátkách, 

Sydney, Bruselu, Nagoyi, v Ósace, Kjótu atd. 

    

    

146   Martiník Jaromír   (1928-) 

"Honosná kytice ve džbáně" ..........................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kvalitní práce žáka J. Drhy, nerámováno, jen na blind rámu, 70 x 50  
    

Martiník Jaromír  malíř, inženýr, narozen ve Frýdku-Místku, studoval na HGF VŠB v Ostravě, malířství studoval 

soukromě v letech 1946-1948 u Jana Obšila, v letech 1973-1980 u Josefa Drhy, člen SVUT Ostrava, v Lexiconu jsou 

u jeho jména uvedeny výstavy v Ostravě, Havířově, Frýdku-Místku, Olomouci, Novém Jičíně, uveden v publikaci Beskydy 

ve výtvarném umění, Frýdek-Místek 1992, věnoval se malbě beskydské krajiny a malbě zátiší (Slovník Chagall, Lexicon 

of the CVA, Malá Alena, Pavliňák Petr: Signatury českých a slovenských malířů, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 

2010) 

    

    

147   Langer Karel   (1903-1998) 

"Letní krajina o žních na Valašsku" ..........................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1940, velká reprezentativní krajinářská práce, kvalitní 

rám, výborný působivý celek, 70 x 90 (83 x 104)  
    

Langer Karel  malíř, grafik, pedagog, narozen v Pruggu nad Litavou v Rakousku, zemřel v Olomouci, studoval kresbu 

a malbu u profesora J. Bendy na VŠUP v Praze, byl vedoucím oddělení drobného uměleckého průmyslu na ŠUŘ v Brně, 

spolu s A. Strnadelem vytvořil řadu kreseb dokumentujících život a zvyky na Valašsku, společně navrhli expozici 

vsetínského muzea (1932) (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

148   Babraj B.    

"Dvě bárky na břehu" .........................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1970, kvalitní profesionální práce, 22 x 56 (31 x 65)  
    

    

    

149   Babraj B.    

"Dovolená u moře" ................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1970, kvalitní profesionální práce, 30 x 68 (39 x 78)  
    

    

    

150   Oliva Viktor   (1861-1928) 

"Mnich sedící na skále v mořském příboji při východu slunce" ..............................................................  145 000 Kč  
velký mimořádně kvalitní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1890 - 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 
    

 

 

Mnich na mořském břehu - Mönch am Meer  

v podání Viktora Olivy  
Na probíhající výstavě Jakuba Schikanedera v Praze je pod katalogovým číslem 71 uváděno jeho dílo KONTEMPLACE (Mnich 

na mořském břehu), olej na plátně o rozměrech 115 x 215 cm z roku 1893. Na straně 95 velkého katalogu sestaveného k výše uvedené 

výstavě /1/  se konstatuje „Nejvýznamnějším dílem, které se rozhodl aktualizovat (rozuměj Schikaneder) ve svém, nově se formujícím pojetí 
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obrazu, bylo ikonické dílo německého romantismu, obraz Mnich na mořském břehu Caspara Davida Friedricha z přelomu let 1808-1809. 
/2/ 

... Námět jeho obrazu KONTEMPLACE je poplatný Fridrichovu dílu jen v soustředění na motiv osamění, přírody a víry. Zpracováním však 

Schikaneder položil důraz na odlišnost svého přístupu.“  /3/ 

 

Potud citace.  

 

Je s podivem, že na našich posledních dvou aukcích zůstal nepovšimnut obraz „Mnich sedící na skále“ neboli „Meditace“, olej na plátně 

92 x 120 cm. Autorem je Viktor Oliva. Jeho obraz lze zasadit do stejného období vzniku jako obraz KONTEMPLACE. Oba současníci byli 

významnými malíři svého období. Oba obrazy vykazují takovou shodu námětu, barev i provedení, že nemůže jít o náhodu. Stálo by 

za zkoumání, jaké byly okolnosti a souvislosti přístupu autorů k představenému tématu, jaká vůbec byla časová posloupnost vzniku obrazů, 

který vznikl dříve. Naše určení kolem roku 1900 je pouze znalecký odhad.  

 

Oba obrazy jsou mistrovskými díly svých autorů, oba jsou srovnatelné kvalitou zpracování. Svým způsobem je Olivovo pojetí působivější 

a civilizovanější. To je ovšem věc názoru.  
 

/1/  Citovaný katalog k výstavě:  

Jakub Schikaneder (1855-1924), Veronika Hulíková (editor), vydala Národní galerie v Praze 2012 
 

/2/ Caspar David Friedrich (1774-1840), http://de.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich   

Obraz Mnich na mořském břehu, v němčině Mönch am Meer, 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Caspar_David_Friedrich_029.jpg&filetimestamp=20090217182542  
  

/3/ Jakub Schikaneder (1855-1924)  http://www.schikaneder.cz/o-vystave/   

http://www.schikaneder.cz/texty-k-vystave/kontemplace-2/  
    

 

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) 

 

    

151   Fajgl    

"Zátiší s mísou a lžící" ......................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej na sololitu, signnatura a datace špatně čitelné, čteno Fajgl 94, kvalitní příjemná práce, 32 x 34 (44,5 x 46,5)  

    

    

152   Wünsche Vilém   (1900-1981) 

"Tři horníci s lampami" ...................................................................................................................................................  8 800 Kč  
velký mistrovský galerijní sytý akvarel, signováno, datováno 1945, výborná práce vynikajícího malíře, národního umělce, 

rámováno v paspartě a zaskleno, ve výřezu 70 x 54 (99 x 79)  
    

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) 

    

    

153   Wünsche Vilém   (1900-1981) 

"Dvě dívky na louce u ostravských hald" ................................................................................................................  6 400 Kč  
mistrovský galerijní sytý akvarel, signováno, datováno 1934, opět skvělá práce vynikajícího malíře, národního umělce, rámováno v 

paspartě a zaskleno, ve výřezu 33 x 41 (55 x 66)  

    

    

154   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Dívka s praporem Červeného kříže a psem" .......................................................................................................  3 500 Kč  
plakát - mistrovská litografie, signováno v desce nedatováno, nádherný plakát vyzývající dorost ke vstupu za členy Červeného 

kříže, tiskl Melantrich Praha, rámováno pod sklem, zvlněno, sběratelská rarita, na trhu zcela ojedinělé, 70 x 51,5 (82 x 64,5)  
    

Fischerová - Kvěchová Marie  malířka, ilustrátorka, kreslířka, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesora 

Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. 

Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 

vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií 

lidových krojů a další skvělé práce, většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, 

leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

155   Ehrlich Láďa   (1886-1965) 

"Příboj na Adrii" ................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno vzadu 1937 na štítku Spolku výtvarných umělců Marold, kvalitní rám 

francouzského typu, zaskleno, jedinečná nabídka velmi kvalitní mořské krajiny, 50,5 x 69,5 (64 x 83,5)  
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Ehrlich Láďa  malíř a grafik, studia architektury u profesora Čenského a Cechnera a malířství u profesorů Ferdinanda 

Engelmüllera a Alexise Hansena v Dubrovníku (Slovník Chagall) 

    

    

156   monogramista ZKW (?)    

"Zátiší s vánočním kaprem, číší vína a chlebem" .................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - pastel, kvaš, signováno monogramem, datováno 1953, spolu s rámem příjemný celek, skvělá 

cenová nabídka, 49 x 69,5 (65,5 x 85)  

    

    

157   Balíček Karel   (1904-1985) 

"Zimní krajina s potokem" .............................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, práce výborného krajináře, který studoval několik let v 

Kameničkách u  Gustava Macouna, maloval především Vysočinu, 36,5 x 52 (48 x 63)  
    

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

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

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

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

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

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

    

    

158   Lev Franz    

"Zátiší s ovocem" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu i vpředu, datováno vzadu 1909, spolu s rámem dekorativní, 32,5 x 42 (44 x 54)  

    

    

159   Mikulaschek Gerhard (?)    

"Vstup do cihlového domu" ...........................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský grafický list, značeno na textilní paspartě, nedatováno, zajímavá práce moderního umění, zaskleno 

ve výřezu 29 x 38 (45 x 53)  

    

    

160   Dvořák František    

"Orání s koněm pod horami " (Lysá hora ?) .........................................................................................................  6 500 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, mimořádně kvalitní krajinářská práce, jako autor 

připadají v úvahu dva Fr. Dvořáci, jeden narozen 1888, žák Radimského, druhý narozen 1925, kloníme se k autorství druhého Fr. 

Dvořáka, v každém případě jde o krásný obraz 

67,5 x 96,5 (83 x 112)  

    

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 161 - 180 

 

161   Secesní stojan na láhev při stolování ..................................................................................................................  450 Kč  
alpaka stříbřená, bohatě zdobená secesním dekorem a prořezáváním, kolem roku 1905, příjemný a užitečný dárek 

výška 14cm, horní průměr 8,5cm, průměr podstavy 10,5cm  

    

     

162  Luxusní podnos na servírování při stolování ................................................................................................  2 900 Kč  
umístěný na čtyřech nízkých patkách, dřevěný korpus je rámován stříbrným, velmi zdobným okrajem v rokokovém stylu, povrch 

podnosu tvoří zrcadlo zasazené do popisovaného stříbrného rámu, značeno, Jižní Amerika, honosný funkční dárek, výška 2,5cm, 

délka 33cm, šířka24cm, v přiloženém osvědčení Puncovního úřadu je stanovena odhadem hmotnost stříbra použitého na podnose 

na 80g ryzosti 925/1000  

    

    

163   Lindovský Zdeněk   (1943-) 

Plastika "Hutník při odlévání" .....................................................................................................................................  2 500 Kč  
vysokopecní keramika, mistrovská galerijní práce, signováno, datováno 1979, výška 40cm  
    

Lindovský Zdeněk  absolvent ŠUŘ v Brně, žije a pracuje v Kunštátě na Moravě, zabývá se keramickými objekty 

do interiérů i exteriérů od drobnějších žánrových figur a reliéfů až po velké prostorové instalace - keramické kašny, 

originální obložení krbů, domovní znamení, interiéry restaurací.. (Lexicon of the CVA, www.lindovsky.cz) 

    

    

164   Honosná luxusní váza .............................................................................................................................................  5 500 Kč  
velmi silné olovnaté křišťálové sklo čiré, v přední části zdobené rytým československým znakem, lev na prsou se slovenským 

znakem, bohatě broušená do čoček a umělecky komponovaných rýh, Nový Bor, Čechy, kolem poloviny minulého století, na horním 

okraji drobný oklep, ojedinělé - jen málo rytců dokázalo tak perfektní práci, výška 30cm, průměr 18cm, síla skla 2,5cm  
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165  Mlýnek na kávu ..........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mosaz leštěná, zdobená, velké luxusní provedení, úchop zásuvky ve tvaru lidské ruky, Čechy, kolem roku 1910, velmi dobrý stav, 

funkční, výška 30,5cm, korpus 14 x 14cm  

    

     

166  Ozdobné světlo nástěnné ........................................................................................................................................  1 200 Kč  
korpus mosazný, secesně zdobený, koule bílo-zelené matné sklo, na pozdější přívodní elektrické šňůře je zajímavý vypínač 

ARTDEKO, velmi dobrý stav osvětlovacího tělesa, avšak nutno provést revizi elektrického zapojení 

výška 19cm, od stěny 18cm, průměr koule 12,5cm  

    

     

167  Mlýnek na kávu ..........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mosaz leštěná, atypické luxusní provedení, Čechy, kolem roku 1910, funkční, výška 19,5cm, korpus 11,5 x 11,5  

    

     

168  Honosná otevřená váza - mísa .............................................................................................................................  5 700 Kč  
sklo čiré, silnostěnné, broušené vertikálními fasetami do nepravidelného osmistěnu, vpředu zdobené řezaným motivem běžícího 

koně, Čechy, druhá polovina minulého století, luxusní provedení, výška 16,5cm, šířka 24,5cm, hloubka 16cm, tloušťka skla 2cm  

 

    

169   Šuhájek Jiří   (1943-) 

Váza ........................................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
ručně broušené podjímané sklo, design Jiří Šuhájek, značeno MOSER, nesignováno, z velmi úspěšné kolekce Čtyři roční období, 

unikátní kus uměleckého skla, výška 29cm  

 Celá řada čtyř váz a jejich varianta jsou publikovány na  http://www.moser-glass.com/pages/jiri-suhajek/ 
    

Šuhájek Jiří  sklářský výtvarník, designér, malíř, kreslíř, narozen v Pardubicích, studoval malbu na skle na Střední 

průmyslové škole v Kamenickém Šenově, dále u profesorů S. Libenského a J. Nováka na VŠUP v Praze, absolvoval 

studijní pobyt na Royal College of Art v Londýně, stáž ve sklárnách v Itálii, na Rietveld Academy v Amsterodamu a na 

College of Applied Arts v Edinburghu, zastoupen ve sbírkách UPM v Praze, MG v Brně, Severočeského muzea v Liberci, 

Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, The Corning Museum o Glass (USA), Victoria & Albert Museum Londýn, 

Foste-White Gallery v Seattlu a Washingtonu (USA) a v řadě dalších, řada výstav a ocenění, široký výčet literatury 

(Slovník Chagall) 

    

    

170   Párové plastiky "Adam a Eva" ..........................................................................................................................  1 700 Kč  
biskvit jednobarevný, zlacené fíkové listy, neznačeno, ROYAL DUX, každá plastika na samostatném dřevěném podstavci, druhá 

polovina minulého století, výška Evy 31,5 cm, výška Adama 33,5 cm  

    

     

171  Dělo - hmoždíř ..........................................................................................................................................................  17 000 Kč  
bronzové dělo se dvěma volutovými úchyty na dubové lafetě, kolem roku 1890, plně funkční - k oslavným salvám 

výška 18,8cm, délka 32,5cm  

    

      

172 Popelník rybář .............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinace mosazi, obecného kovu a čirého skla, třicátá léta minulého století, ARTDEKO, skvělá nabídka, výška 17,5cm  

    

    

173   Popelník s lyžařem ...................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinace mosazi, obecného kovu a čirého skla, třicátá léta minulého století, ARTDEKO, skvělá nabídka, výška 13cm  

    

     

174  Mísa .................................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
sklo mléčné, zdobené barevnými skvrnami, značeno RICHARTZ ART COLLECTION, Německo, druhá polovina minulého století, 

výška 7,5 cm, průměr 26 cm  

 Mísa ze sklárny Mathildenhütte, sklárnu vlastní německý umělec a sklářský výtvarník  Hans-Jürgen Richartz 

    

     

175  Váza protáhlého tvaru s baňkou ve spodní části ............................................................................................  550 Kč  
sklo silnostěnné, tmavomodré, po obvodu hnědo - šedě - zeleně melírované, opatřeno firemní nálepkou ZWIESEL GERMANY, 

druhá polovina minulého století, výška 26 cm  

 

    

176   Sutnar Ladislav   (1897-1976) 

Nápojová sada sklenic ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, zvonkovitý tvar, návrh Sutnar, první polovina minulého století, 6 kusů, výška 13 cm  
    

Sutnar Ladislav  významný světový výtvarník, rodák z Plzně, tvořil návrhy užitého umění pro Družstevní práci, později 

pracoval v New Yorku, kde také zemřel, od roku 1947 vyučoval reklamu na Pratt Institute v New Yorku 
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177   Plastika "Opice" .......................................................................................................................................................  2 400 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX a vtlačovanými čísly 825 a 43, kolem poloviny minulého 

století, výška 38,5cm  

    

    

178   Stolní lampa HŘÍBEK ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
měděná, čtyřicátá léta minulého století, NUTNÁ REVIZE ELEKTROINSTALACE, výška 36 cm  

    

    

179   Turecká či uherská šavle s pochvou ..............................................................................................................  79 000 Kč  
čepel leštěná, v horní třetině brinýrovaná, rukojeť ze slonové kosti zakončená stříbrným střapcem, pochva potažená kůží a zdobená 

prořezávanými železnými objímkami, kolem roku 1840, velmi dobrý stav 

délka šavle 94cm, čepele 81cm, pochvy se zákončím 85cm  

    

     

180  Kulovnice perkusní ..............................................................................................................................................  129 000 Kč  
značená vtloukaným zlatem ANT. LEBEDA in PRAG, ústí pravidelný sedmiúhelník ráže 35mm, pažba se schránkou, kožený 

závěsný řemen, lovecká zbraň od jednoho z nejlepších českých, ale i evropských výrobců pušek, kolem roku 1830, velmi dobrý 

stav, celková délka 108 cm  

 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 181 - 200 

 

181   Druet Antoine (?) 

"Život na statku v zátoce jezera"..............................................................................................................................  55 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno špatně čitelně, podle majitele jde o A. Drute, nedatováno, velmi zajímavá práce, 

mohutný zdobný rám zeleno-zlaté barvy, 61 x 72 (88 x 100)  

 

    

182   neurčeno    

"Ostrov v moři  a jeřábi" ................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - malba, perleťové nálepy, písek, atd., signováno vlevo dole i vzadu, značeno razítkem, zajímavé a nesmírně 

pracné dílo, patrně Čína, tenký rámek tvoří součást autorského záměru, umění i kuriozita, výborná vánoční nabídka , 57 x 86  

    

    

183   Schweninger Carl   (1854-1903) 

"Tajemství sdělované šeptem" ...................................................................................................................................  15 000 Kč  
výjimečná mistrovská galerijní malba olejem na tvrzené lepence podložené dřevěnou deskou, signováno C. Schweninger Wien, 

nedatováno, 19. století, skvělá nabídka, 26 x 20 (33 x 27,5)  
    

Schweninger Carl  rakouský malíř žánrových scén, narodil se ve Vídni, spolu se sestrou studoval u svého otce Carla 

Schweningera staršího, dále studoval na akademii v Mnichově 

    

    

184   George Thomas Doo - Sir Thomas Lawrence  

"NATURE - The Calmady Children" .......................................................................................................................  3 500 Kč  
heliogravura na stříbřeném plechu s věnováním vévodkyni z Kentu, vyryto s názvem Nature v roce 1829 podle slavného portrétu 

dívek Emily (1818-1906) a Laury Anne (1820-1894), dcer Charlese Calmadyho - originál byl namalován v roce 1823 

19,5 x 18 (33,5 x 29,5) 

Texty vlevo a vpravo pod obrázkem: 

 namaloval - Painted by Sir Thomas Lawrence, P.R.A.&c.&c.&c., ryl - Engraved by George T. Doo. 1829  

V dolní části uprostřed věnování: 

TO HER ROYAL HIGHNESS THE DUCHESS OF KENT 

This Print is by Express Permission dedicated by her most obedient & devoted humble Servants Moon, Boys & Graves. 

V překladu: 

JEJÍ KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI VÉVODKYNI Z KENTU 

Tato rytina je na základě výslovného povolení věnována její výsosti jejími poslušnými a oddanými služebníky Moon, Boys & 

Graves. 
    

George Thomas Doo (1800-1886) – známý anglický rytec, který mimo jiné po jistou dobu pracoval pro Sira Francise 

Grahama Moona 

 

Sir Thomas Lawrence (1769-1830) - známý anglický malíř, President of the Royal Academy etc. etc. etc. - President 

královské akademie atd. atd. atd., autor předlohy. Originál, který má název „Calmady Children“ - olej na plátně 78,4 x 

76,5 cm z roku 1823 - je uložen v Metropolitním muzeu umění v New Yorku. Autor sám ho označil za svůj nejlepší obraz 

(www.metmuseum.org) 

 

Moon, Boys & Graves - vydavatel působící v letech  1829-1834, společníky byli: 

Sir Francis Graham Moon (1796-1871) významný anglický prodejce tisků (grafik, rytin,…) a vydavatel, 
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po jistou dobu byl například i starostou Londýna, 

Henry Graves, 1806-1892, 

Mr. Boys 

    

    

185   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Děvče z Lanžhotu" ........................................................................................................................................................  13 400 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kresba tužkou a akvarel, signováno monogramem MFK, první polovina minulého 

století, 33 x 23 (41,5 x 32)  

Jedna z variant studií lidových krojů, dokument honosného kroje s typickými prvky pro Podluží - na hlavě "rožky" 

s aranžovanou malovanou mašlí a vrapené čižmy na nohou 

SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    

Fischerová - Kvěchová Marie  malířka, ilustrátorka, kreslířka, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesora 

Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. 

Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 

vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií 

lidových krojů a další skvělé práce, většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, 

leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

186   Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"Letadlo, stan a balon" ....................................................................................................................................................  6 000 Kč  
kresba tužkou, signováno, datováno 1972, kvalitní adjustace, zaskleno, ve výřezu 24 x 18 (49 x 39)  
    

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

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

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

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

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

    

    

187   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) 

    

    

188   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Duch lesní skály" ...........................................................................................................................................................  19 000 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 (62 x 88)  

    

    

189   Matoušek Vladimír   (1909-) 

"Stávka textiláků" ...........................................................................................................................................................  33 400 Kč  
olej na plátně, signováno, dvacátá - třicátá léta minulého století, mistrovská galerijní práce, 53,5 x 75 (75 x 96,5)  

"Chceme chléb a práci." Dav lidí v ulici lemované vysokými domy nese transparenty s českými nápisy, město je 

pod sněhem, v pozadí se rýsují tovární komíny, v popředí protíná ulici rojnice četníků v helmách a s obušky. Použitá 

perspektiva umocňuje dojem z vtláčení davu lidí do trychtýře ulice. Obraz publikován v Chagallovi  
    

Matoušek Vladimír  insitní malíř, autodidakt, tiskárenský dělník v Brně, maloval náměty z pracovního prostředí 

(Chagall) 
    

    

190   nesignováno    

"Lovecké zátiší" ..............................................................................................................................................................  165 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, Holandsko, druhá polovina 17. století, zakoupeno z Fondu národní obnovy v roce 1949 na doporučení 

akademického malíře Bedřicha Svobody, přiloženy originály dvou Svobodových dopisů a dodací list, bohatě plasticky zdobený rám 

v jednom rohu poškozený, poškození lehce restaurovatelné, 69,5 x 95,5 (105 x 131,5)  

 Jedná se o krásnou ukázku holandské žánrové malby 17. století 
    

    

191   Veris - Zamazal Jaroslav   (1900-1983) 

"Zátiší s broskvemi a výšivkou na shrnuté drapérii" ......................................................................................  28 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 65 x 81 (75 x 91)  

OBSAH 



 
KATALOG 110. AUKCE – OSTRAVA – 23. 12. 2012 

 

 

_ 30 _    

 

    

Veris - Zamazal Jaroslav  malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, narozen ve Vsetíně, žák pražské akademie 

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

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

evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře (mimořádně dlouhý výčet jeho prací 

a výstav v Tomanovi, slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web "Valašské Athény") 
    

    

192   Světlík Eduard   (1903-1970) 

"Vysoký kostel, vysoké stromy" ...................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1952, mistrovsky zvládnutá práce, 70,5 x 77,5 (80 x 88)  
    

Světlík Eduard  malíř, sochař, odborný učitel v Kroměříži, narozen v Přerově, studia na pražské AVU u prof. Nejedlého 

a Jana Zrzavého v Olomouci, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, kolekce jeho obrazů byla ve Spořitelně města 

Kroměříž, v roce 1955 byl zastoupen na III. Přehlídce československého výtvarného umění, katalog výstavy vydal Svaz 

československých výtvarných umělců (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, katalog Muzea umění Olomouc) 
    

    

193   Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Jezdec na koni na břehu moře s majákem" ..........................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, nedatováno, kvalitní umělecká adjustace, 30 x 34,5 (46 x 50,5)  
    

Červinka - Targus Zdeněk  malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, rodák z Uherského Hradiště, vystudoval Střední umělecko-

průmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval 

ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní cenu města Uherské Hradiště (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

194   Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Pán s jezevčíkem u zákazu vjezdu" ..........................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, nedatováno, kvalitní umělecká adjustace, 24 x 31 (33 x 41,5)  
    

    

195   Kocourek František   (1900-) 

"Motýlí křídla" .................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1977, mistrovsky zvládnutá práce, 46 x 66 (61 x 79)  
    

Kocourek František  malíř, narozen v Řečkovicích, studoval na Veřejné škole uměleckých řemesel v Brně, maloval 

krajiny, figurální motivy a zátiší, zastoupen v Muzeu města Brna (Slovník Chagall) 
    

    

196   Zlámal Petr   (1949-) 

"Abstraktní téma" ...........................................................................................................................................................  10 000 Kč  
kombinovaná technika - barevný pastel, barevné tužky a tempera, signováno, druhá polovina minulého století, práce galerijní 

hodnoty, 42,5 x 48,5 (47 x 52,5)  
    

Zlámal Petr  akademický malíř, kreslíř, keramik, narodil se v Olomouci, působí ve Šternberku, studoval na AVU Praha 

u prof. A. Paderlíka, v Lexiconu výčet výstav individuelních a kolektivních doma i v zahraničí (Lexicon of the CVA) 
    

    

197   Kiml Václav   (1928-2001) 

"Duhou rosy" .....................................................................................................................................................................  19 500 Kč  
enkaustika na dřevěné desce, signováno, datováno 1972, vzadu štítek s informacemi o obraze, mistrovská galerijní práce 

16 x 19 (30,5 x 35)  
    

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

198   Kaufman Steve   (1960-2010) 

"Hate - Nenávist" .............................................................................................................................................................  78 000 Kč  
mistrovské dílo - screenprint na plátně, signováno vzadu, 2007, číslováno 17/50 autorských tisků, autorem značený i blind rám, 

k obrazu je podepsaný záruční list z galerie s podpisem galeristky a přítelkyně Kaufmana, obraz je rámován přetažením plátna 

přes silný blind rám, světová třída pop-artu, 51 x 51  

Do aukce jsme získali od prvního majitele z velmi kvalitní slovenské sbírky, majitel získal dílo přímo od galeristky 

a přítelkyně autora 
    

Kaufman Steve  žák Andyho Warhola, po jeho smrti oficielně pokračoval v nastoupeném směru a dokonce dokončil 

některá rozpracovaná díla Warhola 

    

    

199   Kaufman Steve   (1960-2010) 

"George Washington" ....................................................................................................................................................  78 000 Kč  
mistrovské dílo - screenprint na plátně, signováno vzadu, 2007, číslováno 32/50 autorských tisků, autorem je značený i blind rám, 

k obrazu je podepsaný záruční list z galerie s podpisem galeristky a přítelkyně Kaufmana, obraz je rámován přetažením plátna 
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přes silný blind rám, světová třída pop-artu, 51 x 51  

Do aukce jsme získali od prvního majitele z velmi kvalitní slovenské sbírky, majitel získal dílo přímo od galeristky 

a přítelkyně autora 

    

    

200   Kaufman Steve   (1960-2010) 

"Marilyn With Earrings" .............................................................................................................................................  78 000 Kč  
screenprint na plátně se skutečnými náušnicemi vystupujícími z plátna, mistrovské dílo, signováno vzadu, 2006, číslováno 44/100, 

autorem je značený i blind rám, k obrazu je podepsaný záruční list z galerie s podpisem galeristky a přítelkyně Kaufmana, obraz je 

rámován přetažením plátna přes silný blind rám, světová třída pop-artu, 51 x 51  

Do aukce jsme získali od prvního majitele z velmi kvalitní slovenské sbírky, majitel získal dílo přímo od galeristky 

a přítelkyně autora 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 201 - 220 

 

201   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Hlava dívky" .......................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská barevná suchá jehla, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 30,5 x 22,5 (42 x 32)  
    

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 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) 

    

    

202   Chittussi Antonín   (1847-1891) 

"Krajina s jezírkem" ....................................................................................................................................................  139 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, na černozlatém rámku je mosazný štítek se jménem autora, k obrazu je 

odborný znalecký posudek PhDr. Michaela Zachaře 

25 x 32,5 (37,5 x 45)  
    

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) 

    

    

203   Slavíček Jan   (1900-1970) 

"Zátiší s hruškami" .........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 30,5 x 40 (44 x 54,5)  
    

Slavíček Jan  malíř krajin a zátiší, významný český malíř, narozen v Praze, syn Antonína Slavíčka, sám slavný 

a vyhledávaný malíř, studia na pražské akademii u Preislera, Nechleby, Švabinského, Nejedlého, člen spolků Umělecká 

beseda, SVU Mánes, Svaz čs. výtvarných umělců, Říjen, řada výstav domácích i zahraničních, bohaté zastoupení 

v galeriích, včetně Národní Galerie (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

204   Slíva K.    

"Adam a Eva" ....................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, mistrovská práce vrcholného insitního umění, krásný sbírkový kus, 60 x 50 (70 x 60)  

    

    

205   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) 

    

    

206   Born Adolf   (1930-) 

"K 30.výročí svým přátelům Divadlo na Zábradlí" ............................................................................................  5 400 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 29/200, ve výřezu 26 x 18,5 (44 x 30,5)  
    

Born Adolf  grafik a malíř, současný přední ilustrátor, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny 

karikaturistů Polylegran, v roce 1977 na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání 

a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupení v Národní Galerii (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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207   nesignováno    

"Potulní herci tábořící na břehu jezera"..................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská rytina, signum nenalezeno, 19. století, luxusní adjustace, skvělý komorní celek, ve výřezu 7 x 15 (30 x 34,5)  
    

    

208   Vovsová Věra   (1912-1998) 

"Personifikace podzimu" .................................................................................................................................................  4 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika na sololitu, signováno, nedatováno, výborná práce žačky Ullmanna a Vejrycha s řadou výstav 

včetně Tokia, skvělá vánoční nabídka, 45 x 40 (49 x 44)  
    

Vovsová Věra  malířka, pedagožka, narozena v obci Běstvině, studovala soukromě u malíře K. Šťastného, 

F. Pochobradského, J. Šilhavého, v malířské škole R. Vejrycha a u V. Makovského a R. Wiesnera na Škole umění 

ve Zlíně, působila jako učitelka v Pardubicích, zastoupena ve sbírkách Východočeské galerie v Pardubicích  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

209   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Život na kraji vesnice" ...................................................................................................................................................  3 500 Kč  
komorní mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, tuš, sytý akvarel, signováno, skvělá drobná práce vrcholné krajinářské 

školy, kvalitní adjustace pod sklem, vzadu údaje o autorovi, skvělá nabídka, 10 x 14 (17 x 21)  
    

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) 
    

    

210   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Kázání květinám" ..........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní původní dřevoryt, značeno v tisku Jan Zrzavý, datováno 1913, vzácný grafický list, který vyšel jako příloha III 

Veraikonu 1913 svazek 1, zcela mimořádná nabídka, volný list, nerámováno, list 31,5 x 23,5 cm, vlastní grafika 100 x 200 mm  
    

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších 

českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči 

je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

211   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) 
    

    

212   Köhler Enz    

"Domy u řeky s mostem" .................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, počátek minulého století, skvělá ukázka práce německého 

expresionismu, 50 x 40 (56,5 x 46,5)  

 Enz je název řeky v Německu, na našem obraze je slovo Enz u signatury 
    

    

213   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) 
    

    

214   Hodek Josef   (1888-1973) 

"Svatý Václav" .....................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská kresba tuší, signováno, nedatováno, jde o návrh vitrážních oken, který realizoval Jan Jaroš, krásná sběratelská položka, 

60 x 35 (63 x 38)  
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Hodek Josef  malíř, grafik, narozen v Hořehledech u Plzně, zemřel v Plzni, studoval u svého otce malíře Josefa Hodka 

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

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

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

    

    

215   Hodek Josef   (1888-1973) 

"Svatá Ludmila" ..................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovská kresba tuší kolorovaná akvarelem a pastelem, signováno, jde o návrh vitrážních oken, který realizoval Jan Jaroš, krásná 

sběratelská položka, 60 x 35 (63 x 38)  

    

    

216   neurčeno    

"Koně s povozem před hospodou na návsi".........................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno ozdobným písmem, datováno 1916, podle majitele jde o polského autora, 

skvělá vánoční nabídka, 50 x 65,5 (57 x 73)  

    

    

217   Křídlo J.    

"Z Prahy" ...............................................................................................................................................................................  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)  

    

    

218   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Trojice dětí, kačer a pes na výletě" .............................................................................................................................  900 Kč  
umělecká barevná reprodukce, signováno v tisku, datováno 1939, luxusní adjustace, ve výřezu 28 x 25 (40 x 38,5)  
    

Fischerová - Kvěchová Marie  malířka, ilustrátorka, kreslířka, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesora 

Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. 

Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 

vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií 

lidových krojů a další skvělé práce, většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, 

leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

219   neznámý autor    

"V letním lese" ......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, nesignováno, kolem roku 1925, kvalitní krajinářská práce, kvalitní černý rám se zlatou linkou 

holandského typu, 20 x 20 (30,5 x 30,5)  

    

    

220   Schikaneder Jakub - okruh    

"Plynová lampa a kašna u chalupy v měsíčním světle" ..................................................................................  99 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno monogramem JS, nedatováno, velmi kvalitní pozdější rám stříbrné barvy 

22 x 31 (34 x 44)  

    

 

       

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 221 - 240 

 

221  Plastika nástěnná "Hospodská scéna III - Diskuze u vína" ...................................................................  2 500 Kč  
a 

222  Plastika nástěnná "Hospodská scéna IV - Pijácká pohoda" .................................................................  2 500 Kč  
Pro obě plastiky: 

litina patinovaná na bronz, masivní provedení, elipsovitý tvar, vzadu číslo, zpracováno podle předlohy holandských mistrů, Evropa, 

kolem roku 1890-1910, 40 x 49  

V rodině majitele sloužily obě plastiky, položky 221 a 222, jako dekorace hospody. Další dvě obdobné plastiky od téhož 

majitele byly prodány na poslední aukci v Brně. Jedna z nich nesla označení OSTADE, patrně všechny čtyři plastiky byly 

vypracovány podle tohoto umělce 

    

    

223  Nůž na dopisy na psací stůl ...................................................................................................................................  1 500 Kč  
řezba ve slonové kosti, rukojeť zdobená figurkou Afričanky, kolem poloviny minulého století, délka 22,5cm  

    

     

224  Luxusní dlouhá dámská cigaretová špička .......................................................................................................  600 Kč  
řezba ve slonové kosti ve tvaru krokodýla s otevřenou tlamou, kolem roku 1925, ARTDEKO, délka 15cm  
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225   Grimm L.   

"Madona" ...............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská malba na oválné porcelánové desce, vzadu razítko L. Grimm Porzellanmalerei Kaaden - malírna porcelánu v Kadani, 

porcelán značený vtlačovanou značkou TK, Klášterec, Čechy, jedna ze značek používaných v letech 1830-1895, 23,5 x 19,5  

Na fotografii zadní strany jsou vidět dva úchyty zpracované přímo v porcelánu, připravené pro zavěšení obrázků 

orientovaných vertikálně nebo horizontálně podle toho, jaký námět použil malíř 

    

    

226   Mičulka    

"Hlava Krista na kříži" ....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská řezba v lipovém dřevě na leštěném dřevěném kříži, signováno, datováno 1952, 40 x 26  

POVOLENÍ PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU PŘILOŽENO 

    

     

227  Souprava likérová, šestiosobní ............................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo světle žluté, broušené do faset, ARTDEKO, první polovina minulého století, v sestavě: karafa se zabrušovanou zátkou a šest 

odlivek, velmi dobrý stav, výška karafy 22,5cm, odlivek 5,5cm  

    

     

228  Souprava přátelská na pivo, limonádu apod. ..................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, zdobené broušením do faset a leptem motivu Prahy, na džbánu Hradčany a Karlův most, na sklenicích Mostecká brána 

a Vyšehrad, sklo MOSER, neznačeno, v sestavě: džbán a dvě sklenice, výška džbánu 23cm, sklenic 13,5cm  

    

    

229   Kord s pochvou - rakousko-uherský ÚŘEDNÍK ....................................................................................  19 000 Kč  
kovové části ze zlacené mosazi, rukojeť z perleti, Rakousko-Uhersko 1878, dobrý stav, celková délka s pochvou 92,5 cm, délka 

čepele 76 cm, délka pochvy se zákončím 80 cm  

    

   

230  Šavle polská - KARABELA  bez pochvy .....................................................................................................  79 000 Kč  
damascénská ocel, kovové části vybíjené stříbrem, čepel značená, na čepeli tři drážky a jeden žlábek, rok 1770, velmi dobrý stav, 

celková délka 95,5 cm, délka čepele 81 cm  

    

    

231   Šavle s pochvou - rakousko-uherský ÚŘEDNÍK ....................................................................................  15 000 Kč  
kovové části ze zlacené mosazi, Rakousko-Uhersko 1890, dobrý stav, celková délka s pochvou 96 cm, délka čepele 81 cm,  

délka pochvy i se zákončím 83 cm  

    

     

232  Šavle - rakousko-uherský NÁMOŘNÍK ......................................................................................................  32 000 Kč  
kovové části ze zlacené mosazi, Rakousko-Uhersko 1880, velmi dobrý stav, celková délka s pochvou 85,5 cm,  

délka čepele 70,5 cm, délka pochvy i se zákončím 71,5 cm  

    

    

233   Tesák s pochvou - lovecký, šlechtický, zlacené rytiny na čepeli .......................................................  39 500 Kč  
kovové části ze zlacené mosazi, čepel brinýrovaná, rukojeť z paroží, kolem roku 1800, na pochvě ve zlacené části patrně výrobce 

ŠTROBLBERGER in München, na stříbrném štítku monogram s korunkou, luxusní provedení, velmi dobrý stav, délka i s pochvou 

68 cm, délka čepele 53 cm, délka pochvy i se zákončím 53,5 cm, na rukojeti z každé strany tři zlacené žaludy  

    

     

234  Korbel s upomínkou na sídlo československých prezidentů .....................................................................  600 Kč  
sklo bezbarvé, čiré, v přední části je na barevném emailu černý nápis "Upomínka z Lán" a domalba zámku v Lánech, okolo je ruční 

malba růží, kolem roku 1930, výška 12,5 cm, průměr 10 cm  

    

    

235   Karafa kulovitá .........................................................................................................................................................  1 600 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  

    

    

236   Míšeňská váza ............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný motivem květů, tělo vychází z patky, rozevírá se směrem vzhůru do širokého okraje, značeno 

modrými zkříženými meči pod polevou - MÍŠEŇ, první polovina 20. století, výborný stav, skvělý umělecký i funkční dárek 

výška 20 cm, horní průměr 17 cm  

    

    

237   Kodet Emanuel Julian   (1880-1955) 

Plastika "Sedící dívčí akt"...............................................................................................................................................  1 400 Kč  
sochařská hlína kolorovaná, pálená, signováno, výrobek BECHYNĚ, značeno i výrobcem, kolem roku 1935, velmi dobrý stav, 

krásný vánoční dárek, výška 45 cm, základna 23 x 21 cm  
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Kodet Emanuel Julian  sochař, narozen v Pelhřimově, studoval na UMPRUM V Praze u profesora Suchardy, zakladatel 

výtvarnické dynastie Kodetů, otec významného sochaře Jana Kodeta, dědeček dnešního malíře Kristiana Kodeta, v letech 

1908-1909 pobýval studijně v Itálii, zastoupen v Galerii Kodet v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

238  Dva kusy luxusních šálků s podšálky v dárkové kazetě ..............................................................................  900 Kč  
porcelán bílý s platinovou linkou, šálky stojí na třech kulovitých nožkách, značeno THUN STUDIO CZECHOSLOVAKIA, druhá 

polovina minulého století, šálek - výška 7 cm, průměr 8 cm, průměr podšálku 14 cm  

    

   

239  Nástěnný vánoční talíř "Vánoce 1928" ..............................................................................................................  300 Kč  
bílý porcelán s modrým dekorem, figurální námět se zachumlanými postavami před rozsvíceným kostelem v zimní noci, na okraji 

ČESKÝ nápis, vzadu zelená tištěná značka ROYAL COPENHAGEN DENMARK, modře tištěné vlnky a číslo, sbírkový kus, 

výborný stav, průměr 18,5 cm  

    

    

240   Boháč Jan   (1978-) 

Socha "Bohyně 390 km v hodině" ..........................................................................................................................  240 000 Kč  
beton, cyklo odrazky, dopravní značka, realizace 2010, 280 x 100 x 150 cm 

Socha byla zničena vandaly a poté byla autorem na náklady města opravena  

NYNÍ JE SOCHA UMÍSTĚNA V PRAZE V PŘEDPOLÍ NUSELSKÉHO MOSTU 

VZHLEDEM K VELIKOSTI SOCHY JI BUDEME NABÍZET POUZE NA ZÁKLADĚ FOTOGRAFIÍ 

 

Socha byla vytvořena v rámci studentské výstavy „Vezmi si svojí sochu v neděli k vodě“, ateliéru Sochařství na VŠUP pod veden ím 

Krištofa Kintery. Socha byla umístěna na Jiráskově náměstí na nefunkční kašně, která tvoří společně s kašnou na druhé straně Jiráskova 

mostu jeho osu. Smyslem těchto kašen bylo krom jiného zpomalit výjezd a nájezd na most. Jiráskovo náměstí bylo také v minulos ti místem, 

odkud se počítala vzdálenost od Prahy. Socha ztvárňuje nadlidskou ženu v krátkých šatech, které jsou vyrobeny z cyklistických odrazek. 

V ruce má napřaženou značku zákazu vjezdu ohnutou do ostří sekery. Její bojový postoj vyjadřuje také autorovo nepochopení nad řešením 

Jiráskova náměstí, kde byla nepochopitelně hned vedle nefunkční kašny umístěna socha Aloise Jiráska. Tyto dva objekty zde tak po  dobu 

své společné přítomnosti byly v jisté disharmonii. Bojový postoj Bohyně též reaguje na kritickou situaci automobilové dopravy  v centru 

Prahy. Na tomto místě byla socha umístěna dočasně na dobu 4 měsíců. Poté byla na žádost Městské části Praha 2 zapůjčena a umí stěna 

na předpolí Nuselského mostu v blízkosti magistrály, kde stojí dodnes. Díky chronické neprůjezdnosti tohoto úseku magistrály si řidiči 

sochu mohou dobře prohlédnout a zamyslet se nad jejím smyslem. 

 

Boháč Jan, studium: 

2008 – Dosud – Vysoká škola uměleckoprůmyslová  v Praze , Atelier sochařství, pod vedením K. Kintery, D. Langa a  E. 

Jeřábkové, J .Beránka, K. Gebauera 

Výstavy  

2012 Rané práce, Dox , Praha 

2012 Situace 25, Galerie Pavilon, Praha 

2012 Finalisté, Cena 333 NG, Národní galerie, Praha 

2011 Zkáza lodi Vyšehrad, torzo parníku Vyšehrad, Vltavská náplavka, Praha 

2011 Utopia in the Abyss, Národní galerie – Veletržní palác, Praha 

2011 Sochy v zahradě, Kroměříž 

2011 Museum of young art, Praha 

2011 Exterier Multiplayer 2, okolí Albertova a Karlova, Praha 

2011 Performance - Hnědá laguna, kavárna Rudolfinum 

2010 Vem si svojí sochu v neděli k vodě, Vltavská náplavka a okolí, Praha 

2009 Sculptura Natura, Botanická zahrada, Troja , Praha 

2009 Svatý Hubert je žena, Praha,  přestěhovaný squat Milada 

Realizace  

2010 Bohyně 390 km v hodin, umístěno v předpolí Nuselského mostu,Praha 

2010 Výlevka, umístěno  na hradbách Vyšehradu, Praha 

 

(Zdroj informací: autor) 

    

    

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 241 - 245 

 

  241   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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242   Bachnam F.    

"Život pod vysokými horami v Alpách" ................................................................................................................  49 000 Kč  
velký mistrovský romantický olej na plátně, signováno, kolem roku 1860. Typická, velmi kvalitní práce rakouské romantické školy 

19. století, zdobný rám zlaté barvy. Rozměrem i provedením velmi reprezentativní práce, 70 x 105 (90 x 127)  

    

    

243   Mallet K. (?)    

"Krajina s říčkou a kravami, pohled I" ....................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, kvalitní krajinářská práce, původní drobně poškozený rámek, vzhledem 

k drobným poškozením velmi nízká cena, 21 x 40 (26 x 45)  

 Párová k následující položce 244 

    

    

244   Mallet K. (?)    

"Krajina s říčkou a kravami, pohled II" ..................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, kvalitní krajinářská práce, původní drobně poškozený rámek, ve spodní 

části obrazu retušovaná poškození, vzhledem k tomu razantně snížená cena, 21 x 40 (26 x 45)  

 Párová k předcházející položce č. 243 

    

    

245   Sedlík    

"Ležící dívčí akt" .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě - nástěnná reliéfní deska, signováno, datováno 1947, skvělá cenová nabídka, nepravidelný tvar 

délka 78 cm, výška 35 cm v místech největšího rozpětí  

 

 

 

246   Kaufman Steve   (1960-2010) 

"Beethoven State II Silver" .......................................................................................................................................  225 000 Kč  
mistrovské dílo-screenprint na plátně, signováno vzadu, 1998, číslováno 94/195, původní mimořádně kvalitní originál upravený 

a podepsaný autorem, autorem je značený i blind rám, k obrazu je podepsaný záruční list z galerie s podpisem galeristky a přítelkyně 

Kaufmana, obraz je rámován přetažením plátna přes silný blind rám, světová třída pop-artu, obraz je v ochranném krytu z plexiskla, 91 x 91  

 Do aukce jsme získali od prvního majitele z velmi kvalitní slovenské sbírky 

 Majitel získal dílo přímo od galeristky a přítelkyně autora 
    

Kaufman Steve  žák Andyho Warhola, po jeho smrti oficielně pokračoval v nastoupeném směru a dokonce dokončil 

některá rozpracovaná díla Warhola 

 

 

247   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Havíři držící vozík v dole".........................................................................................................................................  33 900 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na plátně lepeném na lepence, signováno, nedatováno. Výborná práce skvělého malíře - 

národního umělce v kvalitním ručně řezaném rámu francouzského typu, 53,5 x 72 (65,5 x 85)  
    

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 ostravského regionu  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

 

 

248   Loukota Josef   (20.6.1879-19767) 

"Sedící mladá dáma s vysokým baretem" .............................................................................................................  53 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1914. Skvělá práce žáka Brožíka, malíře který portrétoval i T.G.Masaryka. 

Nádherný velký interiérový i sbírkový obraz v kvalitním zlatém rámu, 100,5 x 65 (113 x 78)  

 Bylo by zajímavé určit dámu na obraze, půjde jistě o významnou osobnost 
    

Loukota Josef  malíř, kreslíř, narozen v Hranicích u Dobříše, studium u Brožíka a Schwaigera na akademii v Praze, kde 

byl později sám profesorem, portrétoval řadu významných osobností, prováděl některé Hynaisovy malby v Pantheonu 

Národního divadla 
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