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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 
 

V neděli 28. dubna 2013 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 111. aukci v Ostravě 

 Do aukce jsou zařazena originální umělecká díla  

z majetku Ministerstva zahraničních věcí ČR 
 

Popis všech aukčních položek včetně fotografií naleznete  

na webových stránkách společnosti  

www.aukcnidum.cz   

 

 

Místo konání 

HOTEL BRIONI, Ostrava, Stodolní ul. 
 
 

Předaukční prohlídka 25. – 27. dubna v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 28. dubna 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/
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 

ZAHAJUJEME MIMOŘÁDNÝ AUKČNÍ PRODEJ 

ORIGINÁLNÍCH OBRAZŮ 

Z MAJETKU MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 

 

V průběhu roku 2013 budeme postupně do našich aukcí v Brně a Ostravě zařazovat 

originální umělecká díla, která reprezentovala Československou a Českou republi-

ku na diplomatických úřadech po celém světě. Až na několik případů byla všechna 

nasmlouvaná díla vytvořena českými a slovenskými umělci ve druhé polovině 

minulého století.  

Jedná se o skvělou nabídku originálů z vynikajícího zdroje ve velmi příznivých vyvo-

lávacích cenách od 50 Kč do 10 000 Kč. U většiny obrazů je známo, na kterých za-

stupitelských úřadech a ve kterých městech byla umístěna.    

28. dubna 2013 na 111. aukci v Ostravě představujeme první část z výjimečné nabíd-

ky 626 originálních uměleckých děl pod aukčními čísly 101 až 200.  

 

V aukci jsou díla autorů: 

Běhůnek, Bérová, Bieber, Blecha, Buček, Čermáková, Čihák, Čížek, Drha, Emler, 

Erlebach, Fiala, Heritesová, Heřmanský, Homolka, Hroch, Charvát, Chudomel, Jan-

dová, Jelínek, Ježek, Kadrnožka, Kilian, Knížek, Knotek, Kopecká, Kotvald, Kreisin-

ger, Kučera, Lander, Lipenská, Lütge, Majer, Matas, Melichar, Müller, Natus-

Šalamounová, Nauman, Nemhauser, Novák, Novotný, Pokluda, Polášek, Pošar, Ram-

bousek, Riegel, Roučka, Rychlovský, Sládek, Smith, Soukup, Sovák, Stránský, Šámal, 

Šmíd, Šťastná, Tomanová, Urban, Vik, Vodička, Volf, Vorlíček, Vrbová-Kotrbová, 

Zoubek, Žváček. 

 

Tato díla byla na zastupitelských úřadech (ZÚ), generálních konzulátech (GK),  

v obchodních odděleních (OBO) 

ve městech: 

Alžír, Bagdád, Bejrút, Berlín, Bern, Bonn, Brusel, Budapešť, 

Dakar, Dháka, Haag, Havana, Helsinky, 

Istanbul, Jakarta, Kapské Město, Katovice, Kodaň, Lima,  

Madrid, Miláno, Minsk, Montevideo, Moskva, New York, Oslo,  

Rabat, Řím, Sofia, Sydney,  

Ulánbátar, Varšava, Washington 

 



 
KATALOG 111. AUKCE – OSTRAVA – 28. 4. 2013 

 

 

_ 3 _    

 

 

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 

Jiné __________________________________________________  021 - 040 

Obrazy _______________________________________________  041 - 060 

 _____________________________________________________ 061 - 080 

Jiné __________________________________________________  081 - 100 

 

Obrazy z majetku MZV ČR pod položkami 101 až 200 

 _____________________________________________________  101 - 120 

 _____________________________________________________ 121 - 140 

 _____________________________________________________  141 - 160 

 _____________________________________________________  161 - 180 

 _____________________________________________________  181 - 200 

 

Jiné __________________________________________________  201 - 220 

Obrazy _______________________________________________ 221 - 240 

 _____________________________________________________ 241 - 260 

 _____________________________________________________ 261 - 279 

 

PROSPEKT je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie asi třetiny 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.aukcnidum.cz   

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/ov111-prospekt.pdf
http://www.aukcnidum.cz/
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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

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

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

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

II.  Obecná ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

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

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

žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

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

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

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

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

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

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

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

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



 
KATALOG 111. AUKCE – OSTRAVA – 28. 4. 2013 

 

 

_ 5 _    

 

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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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
1   nesignováno    

"Postkubistické zátiší" ......................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na dřevěné překližce, signum nenalezeno, vzadu velmi špatně čitelný text, kolem poloviny minulého století, zajímavá práce 

patrně následovatele Jaroslave Krále, 34 x 47,5  

    

    

2   Häring (Hajný) Josef   (1895-) 

"Z Beskyd I" ..........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno PD, kolem roku 1935, kvalitní krajinářská práce, 34 x 49 (44,5 x 60)  

 Párová k položce číslo 3 

    

    

3   Häring (Hajný) Josef   (1895-) 

"Z Beskyd II" ........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno PD, kolem roku 1935, kvalitní krajinářská práce, 34 x 49 (44,5 x 60)  

 Párová k položce číslo 2 

    

    

4   Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Cesta vesnicí" ..................................................................................................................................................................  22 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, datováno špatně čitelně, podle imprese ve fauvistickém pojetí lze odhadnout, že 

se jedná o první polovinu minulého století (patrně kolem roku 1935), sběratelská lahůdka, 40,5 x 50 (52,5 x 61,5)  
    

Grus Jaroslav  malíř, studium na akademie v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, 

zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní umělec  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

5   Kaván František   (1866-1941) 

"Barevná krajina" ...........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu jehož barva je malířem využita v impresionistickém pojetí jako součást oblohy, signováno LD, 

patrně jde o práci kolem roku 1902 - 1905, sběratelsky velmi zajímavá práce, 32 x 44 (51,5 x 64)  
    

Kaván František  malíř krajinář, narozen ve Lhotě Vichovské u Jilemnice, studia na pražské akademii u Julia Mařáka, 

jeden z nejvýznamnějších představitelů Mařákovy školy, člen České akademie věd a umění, vysoký počet výstav, 

zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

    

    

6   Zachystal K    

"Nelahozeves - Lobkovický zámek" ...........................................................................................................................  7 800 Kč  
mistrovský galerijní akvarel a kvaš, signováno, datováno 1889, rámováno v paspartě, řezaném hnědém rámu, pod sklem, skvělá 

práce i celek, jedinečné, ve výřezu 31 x 40 (54,5 x 66)  
    

    

    

7   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Bárky na břehu moře" ...................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velká mistrovská galerijní barevná litografie, signováno PD, číslováno 66/200, šedesátá léta, vzácně se na trhu vyskytující 

litografie, rámováno, pod sklem, skvělá nabídka, 43 x 61 (54,5 x 72,5)  
    

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) 

    

    

8   Šíma Josef   (1859-1929) 

"Na kraji lesa" ......................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský galerijní sytý akvarel, signováno a datováno 1907 LD, práce otce slavného Josefa Šímy mladšího, majitel získal přímo 

z rodina autora, kvalitní adjustace pod sklem, ve výřezu 21 x 28 (41 x 47)  
    

Šíma Josef  malíř, pedagog, narozen v Praze, studoval na pražské technice ve škole architektury, profesor kreslení na vyšší 

dívčí škole v Praze, od roku 1904 na st. prům. škol v Brně (Toman)  

(6.2.1859 Praha-Karlín-22.10.1929 Brno) 
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9   Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"Větroň a pruhovaný větrný pytel" ...........................................................................................................................  6 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno a datováno 1977 tužkou UD, kvalitní adjustace pod sklem, srovnávací katalog k nahlédnutí ,  

10 x 10 (23 x 21,5)  
    

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) 

    

    

10   Coubine Othon - Kubín Otakar   (1883-1969) 

"Portrét Doubravky Šímové" .....................................................................................................................................  60 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce se strukturu plátna, signováno PD, nedatováno, Doubravka Šímová byla dcerou Radima 

Šímy, bratra slavného Josefa Šímy, k nahlédnutí přiložena fotografie Doubravky se svým otcem Radimem, 46 x 36,5 (60 x 52)  

 Obraz pochází z rodiny Šímových 
    

Coubine Othon - Kubín Otakar  významný český malíř, sochař, grafik a kreslíř, studia na akademii v Praze u Thieleho 

a Antverpách, člen OSMY, SVU Mánes, převážnou část života tvořil v Paříži, Francie jej považuje za svého malíře, poprvé 

vystoupil na veřejnost při výstavě Osmy, výstavy po celém světě, v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích, zastoupen 

ve všech významných světových galeriích, od roku 1956 zasloužilý umělec  

(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall)  

(22.10.1883 Boskovice-17.10.1969 Marseille, Francie) 

    

    

11   Molitor Otto   (1889-1965) 

"Slunečnice u chalupy" ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno PD, nedatováno, kolem roku 1925, 50 x 60 (63,5 x 73,5)  
    

Molitor Otto  malíř, sochař a grafik v Uherském Brodě, narozen v Kyjově, studia na UMPRUM, dále speciálka u prof. 

Ženíška na pražské akademii, tvořil v Paříži, Holandsku, Belgii, Itálii, Německu, Japonsku, působil jako profesor kreslení 

v Srbsku, ve válce byl zajat a souzen pro velezradu Rakousko-Uherska, byl také profesorem kreslení v Lipníku nad 

Bečvou, Hranicích na Moravě, Moravské Ostravě a kazatelem čs. církve ve Vratimově, spolupracoval s řadou časopisů, 

výstavy v Chicagu, Japonsku atd. (Toman)  

(2.4.1889 Kyjov-1965) 

    

    

12   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Krajina s hradem Trosky" ...........................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno PD, datace vzadu na rámu 1950, 35 x 48,5 (47 x 60)  
    

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) 

    

    

13   Neuwirt Vladimír   (1945-) 

"Morávka pod Prašivou" ................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský reprezentativní olej na plátně, signováno a datováno 1986 PD, vzadu štítek Díla s razítkem ČFVU a původní 

cenou 5 000 Kčs, v té době dvojnásobkem průměrného platu, rámováno v moderní kovové liště, práce významného umělce Severní 

Moravy, 95 x 120 (100 x 125)  

 Skvělá nabídka 
    

Neuwirt Vladimír  malíř, grafik, narodil se v Ostravě, absolvent akademie v Praze u Tittelbacha a Čepeláka, již během 

studií se orientoval především na krajinu, řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 1999 autorská výstava ve Výtvarném 

centru Chagall v Ostravě (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

14   Kostrhon Eduard   (1910-1966) 

"Haldy - Ostrava" ...........................................................................................................................................................  16 000 Kč  
velký mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno a datováno 1948 PD, vzadu původní cena 216 000 Kčs 

(před měnovou reformou), název obrazu a znovu signatura, mimořádně kvalitní práce v uměleckém rámu, vysoká galerijní 

umělecká hodnota, 78 x 100 (93 x 117)  

 Ojedinělá nabídka 
    

Kostrhon Eduard  malíř, narozen v Brně, studoval ČVUT v Praze, účastnil se výstav SVU Aleš ve Zlíně, později 

vystavoval s brněnskými výtvarníky (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(13.11.1910 Brno-5.4.1966 Brno) 
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15   Krasický Marcel   (1898-1968) 

"Odpočinek při žních pod Hostýnskými vrchy" ................................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno a datováno 1927 LD, luxusní umělecký rám, vysoce působivý 

dekorativní celek, skvělá nabídka, 81 x 105 (97 x 122)  
    

Krasický Marcel  malíř, grafik, studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, 

rovněž v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, působil v Kvasicích u Kroměříže, učil ve Sdružení 

umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

16   Podešva František   (1893-1979) 

"Valach s ovcí" ..................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na tvrzené malířské desce, signováno PD, kolem roku 1947, vzadu štítek s názvem obrazu, 

široký moderní světlý rám, krásný sbírkový kus, 33 x 69 (47 x 83)  
    

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

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

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

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

    

    

17   Podešva František   (1893-1979) 

"Ogar" ..................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1950, vzadu štítek s názvem obrazu, široký umělecký rám, krásný 

sbírkový kus, 32,5 x 41,5 (59 x 69)  

    

    

18   Podešva František   (1893-1979) 

"Valašské šátky" ...............................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PH, kolem roku 1947, vzadu štítek s názvem obrazu, skvělá figurální práce 

výborného malíře, nerámováno, napnuto na blind rámu, vynikající nabídka, 33 x 70  

    

    

19   neznámý autor    

"Bitva" .....................................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, 19. století, zajímavá práce neznámého malíře, drobná poškození, vyžaduje restaurování a nový 

blind rám, nerámováno, pouze na blind rámu, 41 x 63  

    

    

20   neurčeno    

"Mladá dáma s biedermeier šperky" ......................................................................................................................  69 000 Kč  
mimořádně kvalitní velký mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno, nepřečteno, datováno 1851, majitel ví, že 

se jedná o vynikajícího ruského autora, zapomněl však jeho jméno, jde o zcela výjimečnou portrétní práci, 96,5 x 65,5 (110 x 80)  

 Budeme pokračovat v určování autora 

    

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 

21 Honosný džbán na vodu i pivo ................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán zdobený domalbou polních květin a barevným plastickým secesním dekorem, značeno čísly, patrně LOKET, kolem roku 

1895-1905, luxusní provedení, velmi dobrý stav, výška 36cm  

    

     

22  Luxusní likérová souprava šestiosobní ..................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, broušené, uloženo v kazetě ve tvaru velké hrušky z postříbřené alpaky, kolem poloviny minulého století, v této velikosti 

a stavu raritní 

 v sestavě: karafa se zabrušovanou zátkou, výška 22cm, šest odlivek - štamprlí, kazeta 

     

23  Souprava číší na víno šestiosobní na podnose se zrcadlovým povrchem ...............................................  450 Kč  
horní část číší (culpa) sklo čiré, broušené a leptané motivem hroznů a listů vinné révy, spodní část číší a podnos stříbřená alpaka, 

Čechy, kolem roku 1960, velmi dobrý stav, výška číší 13,5cm, průměr podnosu 27cm  

    

     

24  Žardiniéra ...........................................................................................................................................................................  900 Kč  
jemná keramika glazovaná, vnější povrch kobaltový, zdobeno centrálním figurálním medailonem s barevným tiskem "Tři grácie"   

délka 31cm, hloubka 14,5cm  
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25  Váza s uchem a motýlem ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
siderolit (keramika), značeno JM Czechoslowakia a číslem 1203, patrně práce kolem roku 1918-1919, unikátní sbírkový 

a muzeální kus, výrobek manufaktury, kterou založil Johann Maresch v Ústí nad Labem, výborný stav, naprosto mimořádná 

nabídka, výška 29cm, šířka 15cm  

    

    

26   Urban Jan   (19131996-) 

Plastika "Sedící dívčí akt"..................................................................................................................................................  600 Kč  
pálená hlína, signováno, kolem roku 1945, výborná mistrovská práce sochaře tvořícího v Letovicích, výška 27,5cm, šířka 20cm  
    

Urban Jan  sochař, restaurátor, narozen v Bušíně u Zábřehu na Moravě, studoval u profesora K. Dvořáka na UMPRUM 

v Praze a u A. Berana, J. Vineckého a F.M. Mokrého na katedře výtvarné výchovy PedF UP v Olomouci, tvořil ve dřevě, 

kameni i keramice, vystavoval od roku 1942 a jako člen spolku Aleš v Brně, zastoupen ve sbírkách MM Brno  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

27 Vázička ..................................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo secesní, irisované, zdobené nálepy ze skla čirého, Harrachov, kolem roku 1905, původně se mohlo jednat o korpus flakonu, 

do sbírky secesního skla, výška 14cm  

    

     

28  Mísa kruhová ....................................................................................................................................................................  350 Kč  
sklo čiré olovnaté, velmi náročný mistrovský brus, Čechy, kolem poloviny minulého století, při dnešních nárocích na energii a cenu 

lidské práce se nedá nový výrobek této kvality prodávat méně než za 3 000 Kč, velmi dobrý stav, výška 8,5cm, průměr 25cm  

    

      

29 Váza ........................................................................................................................................................................................  550 Kč  
sklo čiré olovnaté, mistrovský brus, Čechy, kolem poloviny minulého století, při dnešních nárocích na energii a cenu lidské práce se 

nedá nový výrobek této kvality prodávat méně než za 2,500 Kč, velmi dobrý stav, výška 25cm, průměr 15,5cm  

    

     

30  Honosná váza v luxusním provedení ...................................................................................................................  3 900 Kč  
keramika glazovaná, zlatý, zelený a fialový iris, vrcholné secesní provedení, značeno ZOLNAY PÉCS (Pětikostelí), Uhry, přelom 

18. a 19. století, jde o světovou třídu výrobku i výrobce, muzeální sbírkový kus, na našich aukcích poprvé, výška 29cm, horní 

průměr 12cm, podstavec 12 x 12cm, vzhledově působí jako skvělé secesní sklo značky GALLÉ  

    

     

31  Sklenice nápojová ...........................................................................................................................................................  150 Kč  
sklo čiré, ručně malované emailem, motiv děvčátko s květem, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, sbírkový kus, výška 14cm  

    

     

32  Sklenice nápojová ...........................................................................................................................................................  150 Kč  
sklo čiré ručně malované emailem, motiv děvčátko s květem, při horním okraji zlatá linka, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, 

sbírkový kus, výška 14cm  

    

     

33  Sklenice nápojová ...........................................................................................................................................................  150 Kč  
sklo čiré ručně malované emailem, motiv chlapec s trubkou, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, sbírkový kus, výška 14cm  

    

     

34  Sklenice nápojová ...........................................................................................................................................................  150 Kč  
sklo čiré ručně malované emailem, motiv chlapec s trubkou, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, sbírkový kus, výška 14cm  

    

     

35  Čtyřplamenný svícen v gotickém stylu se znaky lva a kříže nad trojvrším .......................................  2 500 Kč  
mistrovská umělecká práce v bronzu, kraj podstavce lemován lipovými ratolestmi, původně elektrická lampa na svíčkové žárovky, 

části elektroinstalace zachovány, ČSR, dvacátá léta minulého století, chybí ochranné kryty pro svíčky, výška 44cm, šířka 31cm  

    

     

36  Souprava na podávání alkoholu šestiosobní .......................................................................................................  600 Kč  
stříbřená alpaka, u podnosu dva úchyty v černé barvě, odlivky ve tvaru přesýpacích hodin s různobarevnými umělohmotnými 

kroužky v zúženém místě - aby každý sáhl po odlivce se svým nápojem, vše ve výborném stylu ARTDEKO, kolem roku 1935, 

velmi dobrý stav,  

v sestavě: kruhový podnos o průměru 21,5cm, šest odlivek, výška odlivky 6,5cm, průměr 5,2cm  

    

     

37  Talíř dekorativní, s portréty Dr. E. Beneše a T.G. Masaryka, závěsný .................................................  300 Kč  
porcelán, portréty uprostřed v kruhové ploše zlacené pravým zlatem, okolo v modrém okruží text "Československá republika - 
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Pravda vítězí," ve vnějším bílém okruží "VI. Jubilejní výstava v Plzni 1938," značeno modře tištěnou značkou JSG (Kysibl - 

Stružná), mezi číslicemi 19 a 38 vlasová prasklina, jinak velmi dobrý stav, sběratelsky ojedinělé, průměr 20cm  

    

     

38  Talíř ozdobný, velký ......................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán, uprostřed modrým tiskem Svatý Václav, M. Aleš 1913 a nápis Nedej zahynout, okraj talíře je zdobený 2 cm širokou 

oroplastikou s platinovým povrchem, značeno HUTSCHENREUTHER Bavaria, dále STEINBERGER Praha - Reprodukce mistra 

Mikuláše Alše,, patrně počátek čtyřicátých let minulého století, velmi dobrý stav, sběratelsky vzácné - Český patron na německém 

výrobku, průměr 30cm  

    

     

39  Vázička.................................................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo rubínové, reliéfně zdobené motivem šesti dívčích aktů a hrozny vína, model Malé vinobraní navržený Františkem Pazourkem 

u fy Heinrich Hoffmann, Čechy, kolem roku 1930, velmi dobrý stav, výška 12,5cm, průměr 8cm  

    

    

40   Sterrer J.    

Plastika "Léda s labutí" ................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní originální bronz na podstavci z leštěného mramoru, signováno, velmi kvalitní práce, kolem roku 1900, skvělá 

nabídka, celková výška 53cm, výška podstavce 10cm  

    

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

41   Nawratil - Navrátil Josef Matěj   (1798-1865) 

"Vedení krav z pastvy v letní krajině" ...................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský kvaš na lepence, signováno, kolem roku 1850, skvělá komorní práce z dílny vynikajícího českého malíře 19. století, 

luxusní zlacený rám, obraz je pod sklem, proto je velmi zachovalý, skvělá cenová nabídka, 21,5 x 25,5 (32 x 36)  

 Párová k položce č. 42 
    

Nawratil - Navrátil Josef Matěj  malíř druhého rokoka, jeden z našich nejhledanějších a nejvýznamnějších malířů 19. 

století, široké zastoupení v Národní galerii Praha, jen v Tomanovi je o tomto umělci 15 celostránkových sloupců, nespočet 

monografií a odkazů potvrzuje význam malíře 

    

    

42   Nawratil - Navrátil Josef Matěj   (1798-1865) 

"Praní prádla v horské říčce v letní krajině" ......................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský kvaš na lepence, signováno, kolem roku 1850, skvělá komorní práce z dílny vynikajícího českého malíře 19. století, 

luxusní zlacený rám, obraz je pod sklem, proto je velmi zachovalý, skvělá cenová nabídka, 21,5 x 25,5 (32 x 36)  

 Párová k položce č. 41 

    

    

43   Frigyes Frank   (1890-1976) 

"Muž s knírem" ................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno 1913, skvělá práce maďarského malíře, portrétovaný je 

patrně uherský šlechtic, černý rám holandského typu se zlacenou vnitřní lištou, mimořádná nabídka, 67 x 53 (80 x 67)  
    

Frigyes Frank  maďarský malíř, uváděn ve světových katalozích 

    

    

44   Hanuš A.    

"Panna Maria Čenstochovská" ....................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno a datováno 1947 PD, detaily na obraze jsou zlaceny, široký profilovaný rám je rovněž zlacený, 

malba je pod sklem, proto velmi zachovalá, skvělá nabídka. K obrazu je OSVĚDČENÍ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU, 

které kromě povolení k prodeji slouží i jako povolení k trvalému vývozu. 81,5 x 61,5 (97 x 77)  

    

    

45   Martiník Jaromír   (1928-) 

"Stará Ostrava" ...................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno PD, nedatováno, vzadu štítek ČFVU s původní cenou 

7 500 Kčs z roku 1984 - tři průměrné platy v té době, zaskleno, velmi zachovalé, výborná práce vysoké umělecké i dokumentační 

hodnoty, 70,5 x 100,5 (84 x 114)  
    

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 (Chagall, Lexicon of the 

CVA, Malá Alena, Pavliňák Petr: Signatury českých a slovenských malířů, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2010) 
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46   Treuchel Josef   (1925-1990) 

"Rybářské bárky na moři" .............................................................................................................................................  7 000 Kč  
velký mistrovský galerijní reprezentativní olej na sololitové malířské desce, signováno PD, kolem roku 1965, vzadu na špatně 

čitelném štítku původní cena 6 000 Kčs, což byly téměř tři průměrné platy, zaskleno, velmi zachovalé, 65 x 100 (75,5 x 110,5)  
    

Treuchel Josef  malíř, kreslíř, grafik, narozen v Kopřivnici, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala pražská 

akademie u Nejedlého, Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, 

zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

47   Adámek Ferdinand   (1896-1975) 

"Dívčí akty po koupeli" ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce se strukturou plátna, signováno LD, kolem roku 1935, výborná práce výborného autora 

působícího v Ostravě, zaskleno, ve výřezu 38 x 29 (55 x 44,5)  
    

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

48   Dostál Lubomír    

"Židovské stavení I" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno PD, kolem roku 1970, malováno technikou starých mistrů, vzadu štítek s názvem a jménem 

autora, patrně z výstavy, rámováno pod sklem, kromě umělecké i dokumentační hodnota, 28,5 x 22 (36 x 30)  
    

Dostál Lubomír  (1950-) (?) 

malíř, keramik, sochař, studium na SUPŠ Brno, člen SOV, Odjinud, Sudetská pětka, TT KLUB Brno, v Lexiconu dlouhý 

výčet výstav doma i v zahraničí, mj. ve Španělsku, v USA atd., zastoupen ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě 

(Lexicon of the CVA) (narozen 13.3.1950 Brno) 

    

    

49   Dostál Lubomír    

"Židovské stavení II" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno PD, kolem roku 1970, malováno technikou starých mistrů, vzadu štítek s názvem a jménem 

autora, patrně z výstavy, nerámováno, kromě umělecké i velká dokumentační hodnota, 35,5 x 44  

    

    

50   Tomek Antonín   (1908-1978) 

"Honosná kytice pivoněk" ..............................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní reprezentativní olej na malířské sololitové desce, signováno a datováno 1955 PD, vzadu dva autorské štítky, 

k honosné kytici je i honosný široký rám francouzského typu, skvělý umělecký celek, 67 x 50 (84 x 66)  
    

Tomek Antonín  malíř, hudebník, pedagog, narodil se v Horních Nětčicích v okrese Přerov, zemřel v Ostravě, studoval 

na pedagogické škole v Brně, působil v Novém Hrozenkově a v Týnci na Břeclavsku, na Slovácku založil dva pěvecké 

sbory, náměty mnoha obrazů čerpal z Valašska a Záhoří, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách 

GVUO pořádané v ostravském Domě umění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Katalog VK v Olomouci) 

    

    

51   Martiník Jaromír   (1928-) 

"U Karlova mostu - Praha"............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, 60,5 x 42,5 (73 x 54,5)  

 Párová k položce 52 
    

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) 

    

    

52   Martiník Jaromír   (1928-) 

"U Karlova mostu II" .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, 60,5 x 42,5 (73 x 54,5)  

 Párová k položce 51 

    

    

53   neurčeno    

"Figurální scéna v interiéru" .........................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno LD, nepřečteno, datováno 1909 (?), velmi kvalitní malířská 

figurální práce, 58,5 x 45 (65 x 51,5)  
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54   Drha Josef   (1912-2009) 

"Dětský portrét Šárky" ....................................................................................................................................................  2 700 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno a datováno 1950 PH, vzadu uveden název, krásná ukázka portrétního mistrovství mistra Drhy, 

40 x 31 (56 x 46)  
    

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) 

    

    

55   Sloniek M.Z.    

"Pasení kozy" ........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno PD, čteno M.Z. Sloniek, nedatováno, široký ručně řezaný rám francouzského typu, velmi 

kvalitní práce i celek, zaskleno, 32 x 47 (50,5 x 64)  

    

    

56   Hérink F. Hanuš   (1889-1958) 

"Podzimní polní práce - orání kravami" ..................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, LD signováno a datováno 1942, výborná práce žáka Al. Kalvody a Schweigera, známým se stal 

za svého pobytu ve Vídni, galerijně významná práce, rámováno, zaskleno, 50 x 66 (65 x 79,5)  
    

Hérink F. Hanuš  malíř krajinář, narozen ve Smečně na Podřipsku, učil se u Kalvody v jeho ateliéru, potom dva roky 

u profesora Schwaigra, na jeho vyzvání přišel do Vídně, kde se stal známým ilustrátorem v různých časopisech, později 

ilustroval řadu časopisů v Praze, postupně se stal významným krajinářem, žil v Přerově, maloval Vysočinu a Hanou, roku 

1927 přešel do Moravské Ostravy, řada výstav a ocenění, již v roce 1915 vystavoval ve slavném Hagenbundu ve Vídni, 

několikrát ve Zlínských salonech apod., zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

57   Králík Emil - připsáno   (1880-1946) 

"Krajina se zříceninou hradu" .....................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní pastel, PD signováno a datováno 1943, patrně se jedná o práci slavného architekta, který rovněž maloval 

a za války se věnoval výhradně obrazům, kvalitní umělecký rám, zaskleno, 40 x 56 (54,5 x 71)  
    

Králík Emil - připsáno  architekt, malíř, kreslíř a profesor architektury, narozen v Praze, zemřel v Brně, absolvoval 

techniku v Praze u profesora J. Schulze (Toman) 

    

    

58   Raška (Raszka) Pavel   (1907-1979) 

"Beskydy u Radhoště" ......................................................................................................................................................  1 800 Kč  
velký reprezentativní mistrovský olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1940, původní mohutný rám šedostříbrné barvy, 

umělecká i dokumentační hodnota, skvělá nabídka, 80 x 100 (98 x 118)  
    

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

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

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

    

    

59   Hauptmann - Sedláček Jaromír   (1899-) 

"Vojenská hlídka na koních" .........................................................................................................................................  3 800 Kč  
impresionistický olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, málo frekventované téma "čsl. vojáci dragouni", luxusní ručně řezaný 

široký rám, dokumentační hodnota, 50 x 67 (65 x 80)  
    

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) 

    

    

60   Placatka Ladislav   (1923-1986) 

"Zátiší s přilbicí" ..............................................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevotřískové desce, signováno, ještě z doby malířova pobytu na hradě Lemberku, vzadu štítek ČFVU 

s razítkem a názvem obrazu, v podstatě jde o rytířské zátiší - přilbice, meč, džbán, hrací kostky a kniha - kvalitní symbolika,  

36 x 65 (45 x 74)  

 Pro sběratele výborná práce ze vzácného období malíře 
    

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) 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

61   Michálek Jiří   (1944-) 

"Adam a Eva" .......................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, bravurní ukázka českého insitního umění, 43 x 49 (50 x 56)  
    

Michálek Jiří  malíř autodidakt, narozen v Praze, pracoval v Československé televizi, později jako rekvizitář a zbrojíř 

v Národním divadle v Praze, vedle pražských zákoutí maluje milenecké páry v tragikomických situacích, první 

samostatnou výstavu uspořádal v Praze 1982 (Slovník Chagall) 

    

    

62   Frolka Antoš   (1877-1935) 

"Krojovaný stařeček s fajfkou" ................................................................................................................................  10 000 Kč  
akvarel, signováno LD, počátek minulého století, 48,5 x 34 (73,5 x 56,5)  
    

Frolka Antoš  známý malíř folklórních témat, žák profesora Seitze na mnichovské akademii, dále studia ve Vídni 

u profesora Pochwalského, ve Francii, šest roků u Joži Uprky, výstavy po celé Evropě, široké zastoupení v Národní galerii, 

spolu s Uprkou nejlepší český malíř života na Slovácku, jeden z velmi drahých malířů 1. republiky (Toman, Toman-

dodatky 57, Vollmer 2/169, Thieme-Becker 12/518, Benezit 4/540, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

    

    

63   Frolka Antoš   (1877-1935) 

"Stařenka v bílém šátku" ................................................................................................................................................  9 000 Kč  
akvarel, signováno LD, počátek minulého století, 40,5 x 28 (65,5 x 51,5)  

    

    

64   Hudeček Antonín   (1872-1941) 

"Krajina s vřesovištěm" ................................................................................................................................................  20 000 Kč  
olej-tempera na kartonu, signováno, počátek minulého století, vzadu razítko: Pravost pozůst. razítka potvrzuje svým podpisem syn 

Antonína Hudečka, 45 x 60 (59 x 75)  
    

Hudeček Antonín  studia na pražské akademii u prof. Pirnera a Brožíka, na akademii v Mnichově u prof. Oty Seitze, 

krajinářství studoval u Ant. Slavíčka, původně figuralista, posléze vynikající krajinář, patřil ke skupině, která se snažila 

spolu s Antonínem Slavíčkem najít nový krajinářský projev ve vazbě na školu barbizonskou, význačný český malíř, široké 

zastoupení v Národní galerii Praha atd. (široký text v Tomanovi) 

    

    

65   Kaván František   (1866-1941) 

"Sena u Stanu - studie" .................................................................................................................................................  15 000 Kč  
tempera na kartonu, signováno LD, u signatury název obrazu, počátek minulého století, 25 x 33 (42 x 50,5)  
    

Kaván František  malíř krajinář, narozen ve Lhotě Vichovské u Jilemnice, studia na pražské akademii u Julia Mařáka, 

jeden z nejvýznamnějších představitelů Mařákovy školy, člen České akademie věd a umění, vysoký počet výstav, 

zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

    

    

66   Písecký (Liška) Josef   (1878-1954) 

"Mořské pobřeží - Pojugovič" ......................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na lepence, signováno, první polovina minulého století, 51 x 63 (67,5 x 77,5)  
    

Písecký (Liška) Josef  malíř, narozen v Kroměříži, studium na Quastově soukromé škole v Písku, člen KVU Aleš, 1901-

1908 působil v Pištěkově divadle v Praze, časté souborné výstavy, známý malíř přímořské krajiny a pražských témat 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

67   Holan Karel   (1893-1953) 

"Praha v zimě" ..................................................................................................................................................................  17 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1949 PD, 40 x 52 (47,5 x 62,5)  
    

Holan Karel  malíř, grafik, studium na pražské akademii u Bukovace a Pirnera, člen Umělecké besedy, skupiny HO-HO-

KO-KO, SVU Mánes, široké spektrum výstav, zastoupen v Národní galerii Praha a v galeriích regionálních  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

68   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Rybáři na Vltavě" ............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
suchá jehla, signováno tužkou a datováno 1917 PD, název uveden LD, autor tuto práci věnoval majiteli a při té příležitosti grafiku 

podepsal., 18 x 20,5 (41,5 x 35)  

Grafika byla publikována v katalogu Josef Jambor 1887 -1964, Výběr z díla, výstavu pořádalo Okresní muzeum Žďár 

nad Sázavou, srpen-říjen 1982. Jamborova grafika se stejným názvem, ale s jiným seskupením postav, s rozměrem  

86 x 113 mm, je z roku 1919 
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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) 

    

    

69   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Kovárna v Klášteře sv. Anežky" ...............................................................................................................................  1 200 Kč  
suchá jehla, signováno, datováno 1917-18, 12 x 15,5 (41,5 x 35)  

    

    

70   Vojkůvka Libor   (1947-) 

"Surrealistický motiv" ...................................................................................................................................................  55 000 Kč  
olej na plátně, signováno PD, datováno 1975, majitel tento obraz získal přímo od autora, nerámováno, 70,5 x 85  
    

Vojkůvka Libor  malíř, narozen v Rychnově u Bystřice pod Hostýnem, výtvarně se vzdělával soukromě, obdobně jako 

Jan Zrzavý je autodidakt, malířské tvorbě se věnuje od roku 1973, sám sebe označuje za fantaskního realistu, pracuje 

neuvěřitelně vypracovanou technikou starých mistrů, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

71   Hájek Marie    

"Fuchsie s motýlky" ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno, počátek minulého století, 35 x 25 (55,5 x 45)  

    

    

72   nesignováno    

"Figurální kompozice" .....................................................................................................................................................  4 000 Kč  
barevná akvarelová malba na papíře, Asie - Čína, 19. století, poškozeno, 20 x 31 (22 x 33)  

    

    

73   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Figurální motiv" ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
lept, signováno tužkou DS, druhá polovina minulého století, paspartováno, ve výřezu 16 x 9,5 (36 x 25,5)  
    

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

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

74   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Italská krajina" .................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
suchá jehla, signováno tužkou PD, kolem poloviny minulého století, paspartováno, ve výřezu 5,5 x 15 (29 x 31)  
    

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) 

    

    

75   Michna Jan   (1876-1953) 

"Dvě ženy na zápraží" ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou a akvarel, PD signováno a datováno 1903, 30,5 x 20 (39,5 x 31,5)  
    

Michna Jan  malíř, narozen ve Frenštátě pod Radhoštěm, studoval figurální kresbu a ornamentiku u profesorů 

F. Jeneweina a J. Schikanedera na UMPRUM v Praze, rok na Colarossiho akademii v Paříži a u H. Schwaigera na AVU 

v Praze, byl členem SVUM v Hodoníně, s nímž vystavoval (Slovník Chagall) 

    

    

76   nesignováno    

"Sedící žena v boa se šálkem na stole" ......................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, první polovina minulého století, 54 x 36 (68 x 48,5)  
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77   Číla Otakar   (1894-1973) 

"Sedící dívčí akt" .................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na kartonu, signováno PD, třicátá léta minulého století, 22 x 16,5 (31,5 x 25,5)  
    

Číla Otakar  malíř, grafik, pražská akademie, vytvořil návrh na poštovní známky čs. Legií v Rusku a na bankovky 

Kolčakovy vlády na Sibiři, skvělý malíř zvěře a loveckých motivů, zastoupen v řadě galerií, známý a hledaný malíř zvěře 

(Toman) 

    

    

78   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Práce na poli o žních" .....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kresba barevnými pastelkami, PD signováno a datováno P.F. 1954, 15,5 x 21,5 (31,5 x 39)  
    

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

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

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

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

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

    

    

79   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 

"Jarní motiv - Dívka s kytičkou v rozkvetlé krajině" ........................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1956, 29,5 x 44,5 (48 x 65)  
    

Sedláček Vojtěch  ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, působil jako 

středoškolský profesor, od roku 1926 se věnoval výhradně malířské tvorbě, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, výstavy 

po celé Evropě, od roku 1959 národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto 

významném malíři, slavný malíř polních prací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

80   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Zimní odpoledne - Výhled z Jezerné - Horní Bečva" ....................................................................................  65 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno a datováno 1935 PD, vzadu informace o obraze, 50 x 69 (63,5 x 82)  
    

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) 

    

    

    

 

       

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

81  Cukřenka ............................................................................................................................................................................  700 Kč  
cín stříbřený, plasticky zdobený květinovým dekorem včetně úchytu víčka, druhá polovina 19. století, krásná patina, výška16cm  
    

    

82  Dalekohled námořní, jednooký, teleskopický ..................................................................................................  1 500 Kč  
ze čtyř dílů, hlavní část v hnědém lakovaném dřevě, bezvadná optika, značeno RAMSDEN LONDON, kolem roku 1900, celková 

délka 75cm, ve složeném stavu 25cm  
    

    

83  Šejkr na přípravu míchaných nápojů ....................................................................................................................  500 Kč  
kov silně stříbřený, vespod značeno HACKER, kolem roku 1930, výborná zachovalost, funkční,   
    

    

84  Ořezávač na doutníky, stolní ..................................................................................................................................  1 000 Kč  
mosazná část ve tvaru jelení hlavy na dubových listech se žaludy, kolem roku 1900, sbírkový kus, délka 15cm  
    

    

85  Křesadlo závěsné .............................................................................................................................................................  600 Kč  
mosaz, sloužilo pro roznícení ohně, druhá polovina 19. století, muzeální kus, délka 14cm  
    

    

86  Kotlík ....................................................................................................................................................................................  900 Kč  
měď s železným kováním a závěsem, druhá polovina 19. století, výška včetně ucha 28cm, průměr 23cm  
    

    

87  Forma na máslo................................................................................................................................................................  400 Kč  
dřevo, vnitřní okraje žlábkované, v dolní části hluboký reliéf - konvalinky, období 1. republiky, 16,5 x 9 x 4cm  
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88  Nůžky na vajíčka ..........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
železo niklované a částečně zlacené, střední část ve tvaru kohouta je ve výrazu dominující, kolem roku 1900, slouží k odstranění 

vršku skořápky vařeného vejce, kuriózní provedení    

    

89  Hřeben ..................................................................................................................................................................................  400 Kč  
ve stříbrné montáži, značeno puncovní značkou, období 1. republiky, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 21,00g btto, délka 15,5cm  
    

    

90  Plakát a plechová cedulka nabádající k ostraze před úrazem elektrickým proudem .....................  700 Kč  
na plakátě, v červeném rámečku pod sklem, je muž zasažený el. výbojem a nápis "Važ si života, pozor na nekryté vypínače," autor 

Ing. S. Andrýsek 1926. Na částečně korodované cedulce je červený blesk na žlutém podkladě - výstraha před el. proudem. 

Plakát 30 x 20 (38 x 29), cedulka 20 x 12  

 Obojí období 1. republiky. Cena za oba kusy 
    

    

91 Akcie .......................................................................................................................................................................................  500 Kč  
Moravsko - Slezské elektrárny, a.s. Mor. Ostrava 1936 na 400 Kč, pěkná grafika s dívkou nesoucí blesky, bezvadný stav, rámováno 

pod sklem, 25 x 37 (35 x 45)  
    

    

92  Forma na bábovku .........................................................................................................................................................  900 Kč  
měď, atypický reliéf, krásná patina, kolem roku 1900, výška 7,5cm, délka 18,7cm  
    

    

93  Hrnek na kávu, pamětní ..............................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bohatě zdobený květy a zlacením, dále nápis Gruss aus Wigstadtl - z Vítkova u Opavy, kolem roku 1900, výška 9cm  
    

    

94  Vázička.................................................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo zelené malachitové po obvodu zdobené dívčími akty, Curt Schlevogt, Jablonec nad Nisou, kolem roku 1935, výška 12,5cm  
    

    

95  Popelník ...............................................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo zelené malachitové - ležící dívčí akt, Curt Schlevogt, Jablonec nad Nisou, kolem roku 1935, 18 x 13 x 7,5cm  
    

    

96  Plastika "Buddha" .........................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo smaragdově zelené, Curt Schlevogt, Jablonec nad Nisou, kolem roku 1935, výška 20,5cm  
    

    

97  Váza .......................................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán zdobený květy, kobaltem a zlacením, značeno ROYAL DUX, šedesátá léta minulého století, výška 17cm  
    

    

98  Váza .......................................................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán zdobený květy, kobaltem a zlacením, značeno ROYAL DUX, šedesátá léta minulého století, výška 14cm  
    

    

99  Váza .......................................................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán zdobený květy, kobaltem a zlacením, značeno ROYAL DUX, šedesátá léta minulého století, výška 11,5cm  
    

    

100  Váza .................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré a rubínové zdobené leptanými loveckými motivy, signováno písmenem R., KRASNO, výška 28cm  

    

    

    

 

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 101 - 120 

 

101   Knížek Emanuel   (1889-) 

"Sedící akt" ............................................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej/plátno, signováno Em. Knížek PD, 20,5 x 20,5 (29,5 x 29,5)  
    

Knížek Emanuel  malíř, studoval ČVUT v Praze, u profesora Jakesche kurz figurální tvorby na UMPRUM v Praze 

a u profesorů Bukovace, Ženíška a Nechleby Akademii výtvarných umění v Praze, maloval figurální kompozice, portréty 

a zátiší, vystavoval v Praze, Paříži a Římě, zastoupen ve sbírkách Vatikánského muzea v Římě  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění MZO, ZÚ Budapešť 

 

    

102   Rychlovský Antonín   (1910-1994) 

"V Pohroní" ...........................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/plátno, velká mistrovská galerijní práce, reprezentativní celek, doba vzniku 1957, signováno a datováno LD, vzadu štítek  
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s informacemi o obraze a ceně, 70 x 101 (90 x 120)  
    

Rychlovský Antonín  malíř, grafik, ilustrátor, studoval v krajinářské speciálce u profesora O. Nejedlého na AVU v Praze, 

zastoupen v NG, GHMP v Praze, KG Zlín a jinde (Slovník Chagall)  

(3.5.1910 Hranice-1994) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Jakarta 

 

    

103   Rychlovský Antonín   (1910-1994) 

"U Betlémské kaple" ..........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej/plátno, doba vzniku kolem roku 1960, signatura velmi špatně čitelná, značně poškozený rám, vzadu zbytky autorského štítku, 

76 x 98 (96 x 118)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO Jakarta, ZÚ Jakarta 

 

    

104   Erlebach V.    

"Plískanice" ...........................................................................................................................................................................  2 250 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1955, signováno a datováno LD, 108 x 81 (124 x 98)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO, ZÚ Bejrút 

 

    

105   Homolka Antonín   (1909-1964) 

"Rašeliniště" ..........................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1950, signováno a datováno PD, vzadu poznámky autora - název, podpis, 60 x 120 (82 x 141)  
    

Homolka Antonín  grafik, malíř, absolvent Akademie v Praze, žák Bendy, W. Nowaka a T.F. Šimona, člen Hollaru 

s nimiž pravidelně vystavoval, námětem jeho prací byla krajina, kytice, zátiší, zvláštní místo v jeho tvorbě zaujímají 

grafické listy s pražskou architekturou (Toman, Slovník Chagall)  

(20.7.1909 Jílovice u Třeboně-17.2.1964 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR 

 

    

106   Kreisinger Václav   (1885-1956) 

"Krajina u Letohradu" ....................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/plátno, velká mistrovská galerijní práce, reprezentativní celek, doba vzniku 1949, signováno a datováno PD, vzadu zbytky 

autorského štítku s patrným názvem Letohrad, 72 x 99 (90 x 117)  
    

Kreisinger Václav  malíř, studoval na UMPRUM v Praze, absolvent Académie Julian v Paříži, maloval podobiznu Emy 

Destinové pro USA aj. (Toman, Slovník Chagall)  

(23.8.1885 Praha-1956) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění MZO, ZÚ Bagdád 

 

    

107   Opl    

"Gruzínské tance" ..............................................................................................................................................................  3 750 Kč  
olej/plátno, velká reprezentativní práce, doba vzniku 1953, signováno a datováno PD, 73 x 120 (95 x 137)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR 

 

    

108   Šťastná-Matějíčková Marie   (1920-2000) 

"Jihočeská krajina u Jistebnice" .................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/plátno, krásná ukázka české krajinářské malby, velký reprezentativní celek, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, 

vzadu na plátně info o obraze, 80 x 110 (99 x 127)  
    

Šťastná-Matějíčková Marie  malířka, studovala u profesora V. Rady na AVU v Praze, čestný rok ve speciálce profesora 

V. Silovského, absolvovala studijní pobyty v mnoha státech Evropy, zastoupena v Národní galerii Praha  

(Toman, Slovník Chagall)  

(12.8.1920 Ivanovice-9.3.2000 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO, ZÚ Bejrút 

 

    

109   Heritesová Zdeňka   (1896-1975) 

"Cesta do Hronova" .............................................................................................................................................................  400 Kč  
olej/plátno, mistrovská práce, velký reprezentativní celek vyžadující restaurování, vzhledem k ceně SKVĚLÁ NABÍDKA, doba 

vzniku do roku 1975, signováno PD, vzadu autorský štítek, poškozeno, 75 x 105 (94 x 124)  
    

Heritesová Zdeňka  malířka, grafička, narozena v Praze, studovala uměleckoprůmyslovou školu v Praze u profesora 

Hofbauera a Schikanedera, dále Akadémie Grande Chaumicre Paříž (1936-1937) a v roce 1947 Akadémie André Lhote, 

účastnila se celostátních a svazových výstav, také výstav Umělecké besedy (Toman, Slovník Chagall)  

(13.8.1896 Praha-8.10.1975 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO, ZÚ Bejrút 
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110   Novák Miloš   (1909-1988) 

"Hrad Rabí" .............................................................................................................................................................................  400 Kč  
olej/malířská deska, velký mistrovský galerijní olej vyžadující restaurování, doba vzniku 1955, signováno a datováno LD, značně 

poškozeno, 77 x 100 (95 x 118)  
    

Novák Miloš  malíř, ilustrátor, studoval inženýrské stavitelství na ČVUT v Praze a soukromě u malířů V. Klena, 

V. Sychry a S. Ježka, věnoval se typografii, plakátové tvorbě a ilustracím, člen Sdružení výtvarných umělců Purkyně, 

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

(16.1.1909 Praha- 29.9.1988 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO a GK Istanbul 

 

    

111   Čížek Bohumil   (1913-1989) 

"Rusava" .................................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej/plátno, mistrovská galerijní práce, velký reprezentativní celek, rám restaurovaný, jen rám má cenu 10 000 Kč, doba vzniku 

1943, signováno a datováno PD, mírně poškozeno, 69 x 90 (93 x 114)  
    

Čížek Bohumil  malíř, grafik, pedagog, studium na ČVUT-kreslení u Blažíčka, Boudy, Pokorného, nejprve se zabýval 

figurálními motivy, později krajinomalbou, velkou část jeho tvorby tvoří grafické listy (Slovník Chagall)  

(13.2.1913 Lešany-9.9.1989 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Varšava, vzadu štítek Ministerstva školství 

 

    

112   Jelínek František Antonín   (1890-1977) 

"Sázava ve Světlé" ..............................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/plátno, doba vzniku do roku 1977, signováno LD, poškozeno, 66 x 100 (83 x 117)  
    

Jelínek František Antonín  malíř, žák pražské akademie u Bukovace, Roubalíka a Schwaigera, měl velkou zálibu 

ve starých holandských malířích, maloval stylem starých mistrů, měl velmi blízko k mnichovské škole, výborný malíř 

figuralista, zastoupen v Národní galerii Praha a v řadě dalších galerií (Toman, Slovník Chagall)  

(8.3.1890 Praha-26.2.1977 Kochánov) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Jakarta 

 

    

113   Vrbová-Kotrbová Vilma   (1905-1993) 

"Práce v polích" ...................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1974, datováno vzadu, vzadu na rámu informace o obraze, 70 x 100 (90 x 120)  
    

Vrbová-Kotrbová Vilma  malířka, ilustrátorka, grafička, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesorů E. Dítěte, 

A. Hofbauera, V.H. Brunnera a J. Bendy na UMPRUM v Praze, dále pak u profesora Nechleby na pražské akademii, 

tematicky zasvětila svou tvorbu především dětem a dětství, zastoupena v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze 

(Toman, Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Washington 

 

    

114   Novák Miloš   (1909-1988) 

"Krajina u řeky" .................................................................................................................................................................  3 750 Kč  
tempera, s figurálním výjevem na břehu, v pozadí obloukový most, doba vzniku do roku 1988, signováno PD, poškozený rám,  

60 x 100 (78 x 118)  
    

Novák Miloš  malíř, ilustrátor, studoval inženýrské stavitelství na ČVUT v Praze a soukromě u malířů V. Klena, 

V. Sychry a S. Ježka, věnoval se typografii, plakátové tvorbě a ilustracím, člen Sdružení výtvarných umělců Purkyně, 

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

(16.1.1909 Praha- 29.9.1988 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Jakarta 

 

    

115   Vodička F.    

"Jarní kytice" ..........................................................................................................................................................................  750 Kč  
tempera/lepenka, kytice šeříků, doba vzniku do roku 1973, signatura PD nečitelná, vzadu štítek se jménem F. Vodička, poškozeno, 

47 x 70 (63 x 82)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Kapské Město, Rabat(Maroko) 

 

    

116   Čermáková Alena   (1926-) 

"Polomka" ..............................................................................................................................................................................  3 750 Kč  
olej/sololit, mistrovská galerijní práce, pohled do slovenské horské vesnice očima a rukou vnímavé malířky, doba vzniku 1967, 

signováno a datováno LD, vzadu štítek SČVU, mírně poškozeno, 70 x 50 (85 x 64)  
    

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

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

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Alžír 
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117   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Jindřichův Hradec" ............................................................................................................................................................  150 Kč  
barevná litografie, doba vzniku do roku 1966, signováno tužkou PD, čísl. 47/55 LD, výřez 29 x 58 (52 x 72)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Havana 

 

    

118   Čermáková Alena   (1926-) 

"Velikonoce" .........................................................................................................................................................................  3 750 Kč  
olej/lepenka, mistrovská práce předkládající kontrast zasněženého horského masivu nad slovenskou vesnicí a symbolu jara 

v popředí, doba vzniku 1960, signováno a datováno PD, poškozen obraz i rám, 70 x 50 (85 x 64)  
    

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

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

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Alžír 

 

    

119   Polášek Viktor   (1911-1989) 

"Městské zákoutí"..................................................................................................................................................................  400 Kč  
lept na ručním papíru Pannekoek Holland, doba vzniku do roku 1965, sign. tužkou PD, čísl. 36 LD, značeno slepotiskovým 

razítkem, ve výřezu 31 x 24 (53 x 41)  
    

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

Thieleho, Obrovského, člen SČUG HOLLAR, autor řady tisků, plakátů, známek, široký výčet literatury vztahující se k jeho 

tvorbě, řada výstav, uznání včetně čestného uznání města Vídně, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze 

a prakticky ve všech regionálních galeriích (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) (25.2.1911 Úsov u Mohelnice-

23.1.1989 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Haag 

 

    

120   M.P.    

"Ryby" .....................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera/karton, doba vzniku 2.pol.20.stol., do roku 1996, signováno monogramem PD, 50,5 x 40 (56 x 45,5)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění GK Kapské Město 

 

 
 

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 121 - 140 

 

121   Volf František   (1897-1983) 

"Zima na Vysočině" ..............................................................................................................................................................  400 Kč  
akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, vzadu autorské razítko s informacemi o obraze, ve výřezu 14 x 21 (32 x 38)  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn 

 

    

122   Volf František   (1897-1983) 

"Podvečer na Vysočině" ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej/karton, široký reprezentativní rám, pěkný celek, doba vzniku 1955, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek a autorské 

razítko, 26 x 35 (45 x 54)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO Varšava, ZÚ Varšava 

 

    

123   Čermáková Alena   (1926-) 

"Trojský přívoz" ....................................................................................................................................................................  150 Kč  
barevná litografie, zimní scenérie s radovánkami na saních, doba vzniku do roku 1972, signováno tužkou PD, číslováno 17/50 LD, 

vzadu autorský štítek, ve výřezu 11 x 40 (27 x 55,5)  
    

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

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

Obraz pochází z majetku MZV ČR 
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124   Nemhauser Ludwig ?   (1921-) 

"Zátiší".....................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/karton, dekorativní obrázek, doba vzniku do roku 1966, signováno PD, 34 x 36 (48 x 51)  
    

Nemhauser Ludwig ?  malíř dvacátého století 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Bern 
 

    

125   Jandová Danuše    

"Pražské zákoutí" .....................................................................................................................................................................  70 Kč  
dřevořez, doba vzniku do roku 1964, signováno tužkou PD, čísl. 3/20 LD, ve výřezu 21 x 25 (40 x 43)  
    

Dana Jandová, nar. 16.3.1930, malířka, grafička, studovala na VŠUP V Praze u profesora Fišárka, zaměřila se na grafický 

projev ve dřevě, linoleu a gumě, věnovala se krajinářské tématice, tvořila a vystavovala ex libris (Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Kodaň 
 

    

126   Emler František   (1912-1992) 

"Kadov v zimě" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
akryl/karton, doba vzniku do roku 1984, signováno PD, vzadu autorský štítek s bližším určením místa, 16 x 34,5 (22,5 x 41,5)  
    

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

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

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

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

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

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

(26.7.1912 Přelouč-1992 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Varšava 
 

    

127   Blecha Ferdinand   (1906-1982) 

"Toušeň za stodolou" ...........................................................................................................................................................  750 Kč  
olej-tempera/papír, doba vzniku 1964, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek s názvem a jménem,  

ve výřezu 17,5 x 34 (30 x 46)  
    

Blecha Ferdinand  malíř, sochař, hudebník (Lexicon of the CVA)  

(29.1.1906 Čelákovice-24.2.1982 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Varšava 
 

    

128   Charvát František   (1885-1947) 

"Železnice" .............................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/plátno, jiný pohled na fenomén konce devatenáctého a první poloviny minulého století, doba vzniku do roku 1947, signováno 

PD, poškozený rám, mírné poškození obrazu, 53 x 66 (65 x 77)  
    

Charvát František  malíř, studium na Akademii výtvarných umění Praha u Bohumíra Roubalíka, ve studiích pokračoval 

u Rudolfa Otto von Ottenfelda a Vlaho Bukovace, podnikl studijní cesty do Itálie, Dalmácie, Francie a Německa, člen 

Sdružení výtvarníků v Praze, zastoupen v NG Praha (Toman, Lexicon of the CVA)  

(30. 10. 1885, Studená u Rokytnice nad Jizerou-1947) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Diplomatický servis 
 

    

129   Lütge    

"Krajina s tůní" ......................................................................................................................................................................  750 Kč  
olej/karton, doba vzniku 1943, signováno a datováno LD, 56 x 70 (66 x 80)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Diplomatický servis 
 

    

130   Neznámý autor    

"Údolí" ........................................................................................................................................................................................  500 Kč  
tempera/karton, doba vzniku do roku 1973, signatura nenalezena, mírné poškození pasparty, ve výřezu 31,5 x 42 (57 x 69)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Dháka 
 

    

131   Hroch Vladimír   (1907-1966) 

"Kytice karafiátů" ..............................................................................................................................................................  3 750 Kč  
olej/plátno, zátiší s bílým ubrouskem a skleněnou vázou na prostém stole, ve váze červené a bílé karafiáty, mistrovská galerijní 

práce autora, jehož jméno je vepsáno do stránek uměleckého života Zlína, doba vzniku do roku 1966, signováno PD, poškozeno, 

75,5 x 52,5 (82,5 x 60)  
    

Hroch Vladimír  malíř, velmi kvalitní impresionista, pedagog, rodák z Prahy, studium soukromě u Engelmüllera, 

na pražské akademii u Nejedlého, dále v Paříží, Mnichově a Berlíně, malíř podobizen, pražských motivů a zátiší, v roce 

1938 přesídlil z Prahy do Zlína, působil ve Zlíně a Uherském Hradišti, náměty čerpal ve městech a městských parcích, 
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na vesnicích, ve volné krajině, ve vinicích, vinných sklípcích a sušárnách švestek, řada výstav, zastoupen v Národní galerii 

Praha, významný malíř Jižní Moravy (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR 

    

132   Pošar Miloš   (1924-2007) 

"Z Karlova mostu" .............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej/sololit, mistrovská galerijní práce v Pošarově představě, doba vzniku do roku 1993, nesignováno, vzadu autorský štítek,  

60 x 73,5 (64,5 x 77,5)  
    

Pošar Miloš  malíř krajinář, studoval na Akademii v Praze u profesora V. Rady, byl členem Sdružení pražských 

výtvarných umělců - malířů, s nimiž vystavoval, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze, řada výstav 

(Slovník Chagall)  

(2.9.1924 Červený Kostelec - 5.9.2007 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Lima 

 

    

133   Volf František   (1897-1983) 

"Do vsi" ......................................................................................................................................................................................  750 Kč  
akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datováno LD, vzadu autorské razítko s informacemi o obraze, výřez 24 x 35 (50 x 60)  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR 

 

    

134   Blecha Ferdinand   (1906-1982) 

"Polabí" ...................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej-tempera/papír, doba vzniku 1966, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek, výřez 34 x 49 (48,5 x 64)  
    

Blecha Ferdinand  malíř, sochař, hudebník (Lexicon of the CVA)  

(29.1.1906 Čelákovice-24.2.1982 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO Varšava, ZÚ Varšava 

 

    

135   Bérová Julie   (1911-) 

"Starý Budín" .............................................................................................................................................................................  50 Kč  
dřevořez, doba vzniku 1962, signováno a datováno tužkou PD, číslováno 22/50 LD, vzadu autorský štítek, pasparta poškozená 

vlhkostí, výřez 32 x 40 (51 x 58)  
    

Bérová Julie  malířka, grafička, kreslířka, ilustrátorka, studovala tři roky na École de l' Art et Métier v Paříži, za okupace 

žila na Slovensku, po válce působila v Praze, od konce 50. let se stále více věnovala grafice, zejména linorytu, zastoupena 

v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(nar.8.5.1911 Zirc, Maďarsko) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Havana 

 

    

136   Šámal Jaroslav   (1914-1988) 

"Trosky" ....................................................................................................................................................................................  750 Kč  
pastel, doba vzniku do roku 1974, signováno LD, vzadu autorský štítek, výřez 28 x 38 (47 x 54)  
    

Šámal Jaroslav  narozen v Bosně u Mnichova Hradiště, absolvoval akademii v Praze, byl skvělým malířem venkovské 

krajiny a zemědělské techniky, vše nearanžované, podle reality, zastoupen v řadě galerií, včetně galerie Národní, několik 

desítek výstav, v roce 1990 ve Středočeské galerii v Praze (Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Washington 

 

    

137   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Zámek Telč" ...........................................................................................................................................................................  900 Kč  
akvarel, doba vzniku do roku 1993, signováno PD, vzadu autorské razítko, značně poškozená pasparta, nezaskleno,  

výřez 25 x 40 (50 x 65,5)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění MZO, ZÚ Berlín 

 

    

138   Kilian Josef   (1918-1999) 

"Nedvědice u Soběslavi" ..................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1964, signováno a datováno UD, vzadu autorský štítek, 40 x 50 (43,5 x 53,5)  
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Kilian Josef  malíř, kreslíř, studoval Mistrovskou školu bytové kultury v Praze a na UMPRUM v Praze u profesora 

Strnadela, věnoval se krajinomalbě a kresbě, zasloužilý umělec (Slovník Chagall, abART)  

(22.12.1918 Soběslav-18.12.1999 Mladá Boleslav) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění MZO, ZÚ Oslo 

 

    

139   Müller Karel   (1899-1977) 

"Zámecké schody" .................................................................................................................................................................  400 Kč  
lept, doba vzniku do roku 1967, signováno tužkou PD, LD číslováno 22, výřez 32 x 24,5 (53 x 40,5)  
    

Müller Karel  malíř, grafik, tvůrce ex libris, pedagog, studia na soukromé škole u Engelmüllera, dále na pražské AVU 

u profesorů Švabinského, Obrovského a Bukovace, člen HOLLARu, řada výstav, ilustroval více než 250 knih, rozsáhlý 

výběr literatury o tomto umělci (Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Vojenská mise Berlín 

 

    

140   Vernazza E.    

"Candombe" ..........................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej/karton, doba vzniku do roku 1993, signováno PD, nezaskleno, výřez 38 x 48,5 (56 x 65,5)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO Montevideo, ZÚ Montevideo 

    

 

    
    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 141 - 160 

 

141   Bieber Josef   (1896-1970) 

"Astry" .....................................................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej/plátno, mistrovská galerijní práce, doba vzniku do roku 1970, signováno LD, vzadu autorský štítek, 51 x 41 (64 x 54) 

    

Bieber Josef  malíř, grafik, studium na AVU Praha u prof. V. Nechleby, účastnil se výstav S.V.U. Aleš v Brně a některých 

Zlínských salonů (Toman, Lexicon of the CVA)  

(14.12.1896 myslivna Rovná ve Lhotě Rapotině u Boskovic-21. 3. 1970 Boskovice) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění MZO OBO Varšava, ZÚ Varšava  

 

    

142   Volf Jaroslav   (1925-2010) 

"Prachovské skály" ...............................................................................................................................................................  500 Kč  
olej/sololit, doba vzniku do roku 1983, signováno PD, poškozený rám, 69 x 49 (87 x 66)  
    

Volf Jaroslav  malíř, fotograf, lékař, studium na lékařské fakultě KU Praha, výtvarně se vzdělával u Františka Maxe, člen 

Výtvarné skupiny lékařů, jako lékař působil v Jičíně, několik let také v Alžíru, v malířské tvorbě se zaměřoval na krajiny 

Českého Ráje, Jemenu, Alžíru, Francie, Tahiti (Slovník Chagall)  

( 5.10.1924 Bližanovy, okres Klatovy-9. 3. 2010) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Alžír 
 

    

143   Čížek Bohumil   (1913-1989) 

"Humna" .................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1967, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek, 58 x 86 (76 x 104)  
    

Čížek Bohumil  malíř, grafik, pedagog, studium na ČVUT-kreslení u Blažíčka, Boudy, Pokorného, nejprve se zabýval 

figurálními motivy, později krajinomalbou, velkou část jeho tvorby tvoří grafické listy (Slovník Chagall)  

(13.2.1913 Lešany-9.9.1989 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění GK Miláno 
 

    

144   Volf František   (1897-1983) 

"Na třeboňských lukách" ................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/karton, doba vzniku 1956, signováno a datováno LD, vzadu autorské razítko s informacemi o obraze, 24 x 31 (38 x 45)  
    

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 

1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. 

Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall, Lexicon of The CVA)  

(1. 12. 1897, Třeboň-3. 7. 1983, Třeboň) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Berlín 
 

    

145   Vorlíček V.    

"Vyšehrad" ...............................................................................................................................................................................  400 Kč  
lept, doba vzniku do roku 1967, signováno tužkou PD, číslováno 15 LD, výřez 24 x 31 (44 x 49)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Vojenská mise Berlín OBSAH 
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146   Sovák Pravoslav   (1926-) 

"Vesnice" ................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/překližka , doba vzniku do roku 1993, signováno PH, 33 x 41 (46 x 54) 
    

Sovák Pravoslav  malíř, grafik, pedagog, studia na Odborné škole keramické v Bechyni, po válce na pražské Vysoké 

škole umělecko-průmyslové, od roku 1948 na UP v Olomouci, v roce 1968 emigroval, působil v Rakousku, Německu, 

Francii, Švýcarsku, světově uznávaný umělec, zastoupen mimo jiné v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, 

ve wikipedii uváděn jako švýcarský grafik českého původu (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(nar. 30. 8. 1926 Vysoké Mýto) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění MZO, ZÚ/PVV/GK Bonn 
 

    

147   Heřmanský Jaroslav   (1907-1964) 

"Pardubice" ..............................................................................................................................................................................  150 Kč  
lept, doba vzniku do roku 1964, signováno tužkou PD, číslováno 14/100 LD, vzadu razítko ČFVU, autorské razítko, věnování , 

výřez 22 x 30 (44,5 x 50)  
    

Heřmanský Jaroslav  malíř, grafik, studium na akademii v Praze u Jakuba Obrovského a Vladimíra Silovského, člen 

SČVU, pobočka v Pardubicích, věnoval se krajinomalbě, portrétům a grafice (Slovník Chagall) 

(15. 4. 1907 Heřmanův Městec-11. 4. 1964 Heřmanův Městec) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Diplomatický servis 
 

    

148   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Don Quijote" ..........................................................................................................................................................................  750 Kč  
lept, doba vzniku do roku 1975, signováno tužkou PD, číslováno 15/75 LD, rámováno, nezaskleno, výřez 49 x 35 (69,5 x 54)  
    

Tomanová-Matošková Emilie  ilustrátorka, grafička, malířka, studovala na Státní grafické škole u Petra Dillingera, 

na AVU v Praze u Vladimíra Pukla, členka SČUG Hollar, zastoupena ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG Hluboká 

nad Vltavou, GVU ve Zlíně a jinde (Slovník Chagall) 

(23.1.1933 Praha-16.3.1994 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění GK Katovice 
 

 

149   Lipenská Jarmila   (1917-1976) 

"Cheb, Hradní ulice"............................................................................................................................................................  500 Kč  
kresba tužkou, doba vzniku do roku 1966, signováno tužkou PD, tužkou název místa LD, výřez 30 x 41 (42 x 49,5)  
    

Lipenská Jarmila  grafička, studium na AVU Praha u prof. Vladimíra Silovského, členka SČUG Hollar  

(Chagall, Lexicon of the CVA) 

(15.3.1917 Kochánov, Světlá nad Sázavou-15.7.1976) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Havana 
 

    

150   Fiala Zdeněk   (1917-2004) 

"Hřiby" .......................................................................................................................................................................................  750 Kč  
olej/masonit , doba vzniku 1981(?, v roce 1983 byl získán do majetku MZV), signováno a datováno PD, vzadu název,  

27 x 37 (39 x 48)  
    

Fiala Zdeněk  malíř, krajinář a portrétista, narozen v Praze, na konci života žil ve Sněžném, syn malíře Josefa Fialy, 

studoval na pražské AVU, žák Nechleby a Loukoty, tvůrčí pozornost věnoval především Vysočině, souborné výstavy 

v Poličce, Hlinsku, Pardubicích a Zlíně, zastoupen v galerii Městského muzea Svratka (Toman, Slovník Chagall, 

http://www.galerie-vysocina.com, Umělci Svratecka - http://web.svratka.cz) 

 

V knize „Kraj věčných návratů“ nabízí Věra Rudolfová neformální setkání s osobnostmi kulturního života Vysočiny, které 

jako novinářka mohla poznat. Mezi nimi je i Zdeněk Fiala, dále pak Anna Dvořáková, František Emler, Věra Frömlová, 

Vlasta Götzingerová, Rudolf Hanych, Jindřich Hegr, Alois Chocholáč, Josef Jambor, Josef Kaprál, Pavel Kopáček, Arnošt 

Košík, Anna Křičková, Růžena Magniová, Vincenc Makovský, Miroslav Matoušek, František Mička, Bohuslav Pleva, 

Bohumil Puchýř, Helena Puchýřová, Ladislav Simajchl, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Jiří Šebek, Josef Špaček, Jan 

Štursa, Jiří Šťourač, Josef Vykutil, Jindřich Zezula, s některými z jmenovaných, ale i s dalšími malíři Vysočiny jsme se 

setkávali u obrazů ze sbírky Radovana Lukavského 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Řím 
 

    

151   Roučka Jaroslav    

"Staroměstské střechy" .......................................................................................................................................................  500 Kč  
lept, doba vzniku do roku 1975, signováno tužkou PD, číslováno 35/50 LD, rámováno, nezaskleno, výřez 27 x 41,5 (47,5 x 60,5)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění GK Katovice 

 

    

152   Kučera Zbyněk   (1934-) 

"Malá Strana s Loretou" ....................................................................................................................................................  400 Kč  
originální barevná litografie, doba vzniku 1988, tužkou signováno a datováno PD, číslováno 42/80 LD, uprostřed název,  

výřez 30 x 45 (48 x 63)  
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Kučera Zbyněk  malíř, grafik, sochař, designér, narozen v Praze, studoval volnou a užitou grafiku na VŠUP v Praze 

u profesorů Strnadela a Malejovského, řada výstav (Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Dakar 

 

    

153   Šolkovyj S.    

"Žebráci" .............................................................................................................................................................................  10 000 Kč  
olej/karton, doba vzniku do roku 1963, signováno azbukou LD, poškozený rám, 55 x 72 (61 x 79)  
    

Šolkovyj - Šelkovyj - Ščelkovyj - Ščolkovyj (?) S. 

varianty přepisu latinkou, příjmení připomíná jméno ruského města Ščolkovo z Moskevské oblasti, v ARTPRICE uveden 

autor Sergei Tinoleevich SCHOLKOWIJ (1870-1926), fotografie jeho obrazu a signatury nejsou připojeny 

Obraz pochází z majetku MZV ČR 

 

    

154   Zoubek Ladislav   (1929-1992) 

"Podzimní den" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1979, signováno a datováno LD, vzadu autorský štítek, 45 x 65 (59 x 78)  
    

Zoubek Ladislav  grafik, malíř jihočeské krajiny, studium krajinomalby u profesora Fouska, v letech 1963-1975 vedoucí 

grafik časopisu Průmyslové a obchodní revue, vydávaného agenturou pro mezinárodní spolupráci Made in Publicity  

(více o autorovi na http://ladislavzoubek.uvadi.cz/, zastoupen v databázi Signatury malířů,  

ve Slovníku Chagall ani v Lexiconu of the CVA neuveden) 

(29.5.1929, Dírná-22.12.1992, Vlkov) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Washington 

  

    

155   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Krajina u Doks" ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, doba vzniku 50. léta 20. stol, do roku 1967, signum nenalezeno, vzadu autorské razítko a název místa,  

výřez 12 x 46 (27 x 60)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Vojenská mise Berlín, ZÚ Berlín 

 

    

156   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Zahradnictví" ........................................................................................................................................................................  400 Kč  
akvarel, doba vzniku 1952, signováno a datováno LD, vzadu autorské razítko a určení místa, výřez 11 x 47,5 (26 x 61,5)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Vojenská mise Berlín 

 

    

157   Buček L.    

"Housle II" ................................................................................................................................................................................  100 Kč  
barevný lept, doba vzniku 1996, signováno tužkou a datováno PD, číslováno 24/30 LD, 29 x 21 (32,5 x 24,5)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Varšava 

    

158   Buček L.    

"1. housle" .................................................................................................................................................................................  100 Kč  
barevný lept, doba vzniku 1996, signováno tužkou a datováno PD, číslováno 21/30 LD, 30 x 22 (32,5 x 24,5)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Varšava 

 

    

159   Čermáková J.    

"Staroměstská radnice" ......................................................................................................................................................  150 Kč  
litografie, doba vzniku do roku 1982, signováno tužkou PD, číslováno 12/100 LD, výřez 33,5 x 22 (45,5 x 31,5)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Varšava 

 

    

160   Sládek Jan Miroslav   (1917-) 

"Krajina u Vidouchova" ....................................................................................................................................................  750 Kč  
pastel, doba vzniku do roku 1965, signováno LD, vzadu autorský štítek, výřez 30 x 57 (45 x 71)  
    

Sládek Jan Miroslav  malíř, studoval u M. Salcmana a C. Boudy na PedF UK v Praze, věnoval se zejména krajinomalbě 

a figurálním kompozicím, vystavoval se středočeskými výtvarníky (Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Alžír 
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OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 161 - 180 

 

161   Kotvald Ferdinand   (1898-1980) 

"Kytice" ...................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej-tempera/papír, doba vzniku 1961, signováno a datováno PD, výřez 30 x 17 (62 x 44)  
    

Kotvald Ferdinand  malíř, narozen ve Vyškově, zemřel v Praze, koncem dvacátých let se v Praze věnoval malířství, zpěvu 

a herectví, účinkoval v řadě oper, od roku 1930 se věnoval výhradně malířství, pracoval pod vlivem Gogha a Kokoschky, 

řada výstav u nás i v Evropě, zastoupen rovněž v řadě galerií (Toman, Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Berlín 

    

162   Žváček František   (1905-1976) 

"Přede žněmi".......................................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej/karton, doba vzniku po polovině 20. století, do roku 1966, signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek,  

35,5 x 63 (50 x 77)  
    

Žváček František  malíř, studium na akademii v Praze u Jakuba Obrovského, člen UB, věnoval se krajinomalbě, od roku 

1937 vystavoval na členských výstavách Umělecké besedy v Praze, zastoupen ve sbírkách Národní galerie, Ministerstva 

školství a kultury a jinde (Toman, Slovník Chagall)  

(19.3.1905 Řimice-9.1.1976 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Bern 
 

    

163   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Dětský svět" ............................................................................................................................................................................  100 Kč  
barevná litografie, doba vzniku do roku 1972, signováno tužkou PD, číslováno 77/100 LD, 48 x 36 (50,5 x 37,5)  
    

Tomanová-Matošková Emilie  ilustrátorka, grafička, malířka, studovala na Státní grafické škole u Petra Dillingera, 

na AVU v Praze u Vladimíra Pukla, členka SČUG Hollar, zastoupena ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG Hluboká 

nad Vltavou, GVU ve Zlíně a jinde (Slovník Chagall)  

(23.1.1933 Praha-16.3.1994 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Lima 
 

    

164   Kučera Zbyněk   (1934-) 

"Zimní Jeseníky" ....................................................................................................................................................................  150 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1978, tužkou signováno a datováno PD, číslováno 53/100 LD, vzadu autorský štítek,  

výřez 43,5 x 31 (60 x 46,5)  
    

Kučera Zbyněk  malíř, grafik, sochař, designér, narozen v Praze, studoval volnou a užitou grafiku na VŠUP v Praze 

u profesorů Strnadela a Malejovského, řada výstav (Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO Varšava, ZÚ Varšava 
 

    

165   Majer Antonín   (1882-1963) 

"Podzim" ....................................................................................................................................................................................  100 Kč  
dřevoryt, doba vzniku do roku 1963, signováno tužkou PD a monogramem A.K. v desce PD, výřez 31 x 21 (52 x 38)  
    

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO, ZÚ Minsk 
 

    

166   Müller Karel   (1899-1977) 

"Karlův most" .........................................................................................................................................................................  150 Kč  
barevná litografie, doba vzniku do roku 1977, signováno tužkou PD, číslováno 94/200 LD, vzadu autorský štítek ,  

výřez 26,5 x 40,5 (44 x 58,5)  
    

Müller Karel  malíř, grafik, tvůrce ex libris, pedagog, studia na soukromé škole u Engelmüllera, dále na pražské AVU 

u profesorů Švabinského, Obrovského a Bukovace, člen HOLLARu, řada výstav, ilustroval více než 250 knih, rozsáhlý 

výběr literatury o tomto umělci (Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Diplomatický servis 
 

    

167   Riegel Jaroslav   (1893-) 

"Kampa" .................................................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej/plátno, signováno LD, vzadu autorský štítek s názvem obrazu a informacemi o autorovi, poškozený rám, 54,5 x 42,5 (65 x 54)  
    

Riegel Jaroslav  malíř, pedagog, studia na Uměleckoprůmyslové škole u Dítěte a Jakesche, dále na Akademii ve Vídni, 

člen ČFVU, procestoval Černou Horu, Dalmácii, Bosnu, Hercegovinu a Albánii, v letech 1920-1922 působil v Mostaru 

jako učitel kreslení, vystavoval na Zlínských salonech, v roce 1938 pracoval v Paříži, kde vystavoval v Salon des Tuilleries 
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(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) (nar. 1. 8. 1893, Ústí nad Orlicí) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Madrid 

 

    

168   Šmíd Karel   (1914-1985) 

"Boubín" .................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
tempera/papír, doba vzniku 1968, tužkou signováno, datováno a určeno místo LD, vzadu autorský štítek, výřez 30 x 58,5 (49 x 75) 
    

Šmíd Karel  akademický malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, narozen ve Vídni, zemřel v Praze, kreslení studoval u O. 

Blažíčka a Cyrila Boudy, později byl sám profesorem katedry výtvarné výchovy na Karlově univerzitě v Praze, velké 

množství výstav, velké množství ilustrací, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon CVA) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Washington 
 

    

169   Čihák František   (1907-1964) 

"Praha od Strahova" .........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
pastel, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, výřez 28 x 40 (53 x 62)  
    

Čihák František  malíř, vyučen litografem, studia na AVU Praha u prof. Otakara Nejedlého  

(Chagall, Lexicon of the CVA)  

(nar. 14.10.1907 Praha-rok úmrtí 1964 dle dokunentace majitele) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Berlín 
 

    

170   Chudomel Jaroslav   (1929-) 

"Viadukt" ..................................................................................................................................................................................  650 Kč  
pastel, doba vzniku 1964, signováno a datováno UD, výřez 31,5 x 43 (51,5 x 66)  
    

Chudomel Jaroslav  malíř, grafik, žák K. Müllera, C. Boudy a K. Lidického, dále Akademie u V. Silovského a V. Rady, 

člen skupiny Radar a SČUG Hollar a AUG Praha, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a ve všech regionálních 

galeriích, ve sbírkách v cizině v soukromí i galeriích, výstavy doslova po celém světě, alespoň namátkou: 1979 - Havana, 

1962 - Londýn, 1961 - Bayreuth, 1963 - Lublaň, 1964 - Lugano, 1963 - Paříž, 1964 - Švýcarsko - Ženeva, Hamburk, 1979 

- Sofie, Berlín, 1989 - Paříž, 1990 - Los Angeles atd. (Slovník Chagall)  

(nar. 7.2.1929 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Alžír 
 

    

171   Běhůnek Josef   (1931-) 

"Jarní krajina" ....................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej/karton, doba vzniku do roku 1993, signováno PD, vzadu štítek Díla, 66 x 80 (76,5 x 91,5)  
    

Běhůnek Josef  malíř v Praze, žák prof. Sychry a Holého na AVU, www.josefbehunek.estranky.cz  

(nar. 27.12.1931 v Havřicích u Uherského Brodu) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO Montevideo, ZÚ Montevideo 
 

    

172   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Na dětském hřišti" ...............................................................................................................................................................  400 Kč  
lept, doba vzniku do roku 1967, signováno tužkou PD, poškozený rám, výřez 34 x 51 (60 x 77)  
    

Tomanová-Matošková Emilie  ilustrátorka, grafička, malířka, studovala na Státní grafické škole u Petra Dillingera, 

na AVU v Praze u Vladimíra Pukla, členka SČUG Hollar, zastoupena ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG Hluboká 

nad Vltavou, GVU ve Zlíně a jinde (Slovník Chagall)  

(23.1.1933 Praha-16.3.1994 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Vojenská mise Berlín 
 

    

173   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Praha v červnu" ...................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, doba vzniku do roku 1970, tužkou signováno PD, číslováno 185/200 LD, vzadu autorský štítek, rám ve špatném 

stavu, poškození hlavně pasparty, výřez 29 x 65 (48 x 83)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Dakar 
 

    

174   Stránský    

"Pobřeží Drvenik" .................................................................................................................................................................  500 Kč  
pastel, doba vzniku 1974, signováno a datováno PD, chybí sklo, mírně zvlněný podklad - papír, výřez 40 x 56 (62 x 79)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Diplomatický servis 
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175   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Vadnoucí kytice"...............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, pastel, kresba tuší, doba vzniku do roku 1967, signováno PD, nedatováno, vzadu autorovou rukou 

poznámky, výřez 55,5 x 42 (81 x 64)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Berlín 

 

    

176   Nauman Arno   (1887-1959) 

"Trosky" ....................................................................................................................................................................................  250 Kč  
kresba uhlem, doba vzniku 1954, signováno a datováno LD, poškozená malba, ve výřezu 31 x 47 (57 x 68)  
    

Nauman Arno  malíř, grafik, studoval ve speciálce u Františka Ženíška a v grafické speciálce u Maxe Švabinského, 

studijní pobyt v Itálii, pracovní pobyt v Paříži, člen SČUG Hollar, v rodné obci Hoříněves u Hradce Králové otevřena 

od roku 1970 stálá expozice jeho díla (Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Montevideo 

 

    

177   Stránský    

"Náves" .......................................................................................................................................................................................  500 Kč  
pastel, doba vzniku 1974, signováno a datováno PD, vzadu text "Premantura", výřez 39 x 57 (62 x 79)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Diplomatický servis 

 

    

178   neurčeno    

"Helgoland" ..............................................................................................................................................................................  250 Kč  
olej/překližka, PD název místa Helgoland a další blíže neurčený text, rám mírně poškozený, 42,5 x 70 (53,5 x 83)  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Brusel 

 

    

179   Ježek Stanislav   (1904-2001) 

"Kytice ve džbánu" ............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
tempera/karton, doba vzniku 1949, signováno a datováno LD, mírně poškozený rám, pěkný celek, výřez 59 x 41 (80 x 61)  
    

Ježek Stanislav  grafik, malíř, fotograf, ilustrátor, studium na akademii v Praze u profesora Nechleby, v roce 1936 

absolvoval jednoroční studijní pobyt u Františka Kupky v Paříži, člen: Skupina 58, skupina Brno, SVU Manes, účastnil se 

řady výstav SVU Mánes, v Lexiconu dlouhý výčet výstav počínající v roce 1928, zastoupen v Národní galerii  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(6.7.1904 Bystřice pod Hostýnem-2.7.2001 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Diplomatický servis 

 

    

180   Drha Josef   (1912-2009) 

"V lomu" ....................................................................................................................................................................................  750 Kč  
olej/sololit, vzadu název obrazu "Z ostravského Dombasu" a jméno autora, doba vzniku 1950, signováno a datováno PD,  

32,5 x 60 (54 x 82)  
    

Drha Josef  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 (1945), SČSVU (1948-1990), SČVU, UVU (1991), 

SCA, významný žijící český malíř a grafik, řada výstav po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, ve sbírkách 

Ministerstva kultury, významný malíř (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Diplomatický servis 

 

    

 

    

 

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 181 - 200 

 

181   Novák Miloš   (1909-1988) 

"Hrad Kotnov" ....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
tempera/karton, doba vzniku 1955, signováno a datováno PD, nerámováno, 52 x 59  
    

Novák Miloš  malíř, ilustrátor, studoval inženýrské stavitelství na ČVUT v Praze a soukromě u malířů V. Klena, 

V. Sychry a S. Ježka, věnoval se typografii, plakátové tvorbě a ilustracím, člen Sdružení výtvarných umělců Purkyně, 

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

(16.1.1909 Praha- 29.9.1988 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění GK Sydney 
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182   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Karlův most" .........................................................................................................................................................................  200 Kč  
barevná litografie, doba vzniku do roku 1993, signováno tužkou PD, nedatováno, číslováno 186/200 LD,  

32 x 56,5 (43 x 67 volný list)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Ulánbátar 

 

    

183   Pokluda Miroslav   (1919-) 

"Vesnice" ................................................................................................................................................................................  2 300 Kč  
olej/karton, doba vzniku do roku 1974, signováno LD, nerámováno, 36 x 105  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Washington 

 

    

184   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Vadnoucí jiřiny" ..................................................................................................................................................................  750 Kč  
kombinovaná technika - akvarel a uhel, doba vzniku 1950, signováno a datováno PD, nerámováno, v paspartě,  

výřez 44 x 30 (pasparta 59 x 43)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Berlín 

 

    

185   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Malá kamera" .......................................................................................................................................................................  500 Kč  
suchá jehla, doba vzniku do roku 1972, signováno LD, číslováno 8/25, ušpiněná pasparta, nerámováno,  

výřez 39 x 49 (pasparta 57 x 65,5  
    

Tomanová-Matošková Emilie  ilustrátorka, grafička, malířka, studovala na Státní grafické škole u Petra Dillingera, 

na AVU v Praze u Vladimíra Pukla, členka SČUG Hollar, zastoupena ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG Hluboká 

nad Vltavou, GVU ve Zlíně a jinde (Slovník Chagall)  

(23.1.1933 Praha-16.3.1994 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR), původní umístění Helsinky 

 

    

186   Natus-Šalamounová Eva   (1936-) 

"Jarní píseň" ...............................................................................................................................................................................  50 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1983, signováno tužkou UD, datováno PD, číslováno 12/30 LD, 38 x 30 (49 x 37 celý list)  
    

Natus-Šalamounová Eva  grafička, ilustrátorka, režisérka animovaných filmů, narozena v Halle (Saale), studovala 

u profesorů W. Funkata a W. Sitteho na Hochschule für industrielle Formgestaltung v Halle, v letech 1960-1963 získala 

aspiranturu u profesora A. Hoffmeistera na VŠUP v Praze a zároveň studovala režii u profesora E. Klose na FAMU 

v Praze, žije v Praze, členka SČUG Hollar (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Moskva OTS Čertanovo 

 

    

187   Lander Richard   (1904-1982) 

"Mníšek pod Brdy" ............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera/papír, doba vzniku 1954, signováno a datováno LD, nerámováno, 32 x 44  
    

Lander Richard  malíř, grafik, kreslíř, významný ilustrátor, studoval u Bendy na UMPRUM v Praze, pedagog loutkářské 

katedry DAMU (široký text v Tomanovi, Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Helsinky 

 

    

188   Soukup Josef   (1890-1970) 

"Babí léto" ..............................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej/plátno fixované na kartonu, doba vzniku 1957 (?), špatně čitelná signatura LD, vzadu štítek SČSVU a autorský štítek se 

jménem Jos. Soukup, nerámováno, mírné poškození plátna na několika místech, 40 x 50  
    

Soukup Josef  malíř, restaurátor, studoval u profesorů E. Dítěte, K. Maška, a J. Schikanedera na UMPRUM v Praze, 

v roce 1910 studijně pobýval v Itálii, zabýval se krajinomalbou okolí Prahy a příležitostně i figurální malbou s folklorními 

náměty, člen SVU Myslbek, SČSVU (Toman, Chagall)  
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(28.1.1890 Praha-5.1.1970 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Dakar 

 

    

189   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Podzim na pražském nábřeží" .......................................................................................................................................  500 Kč  
kresba tuší lavírovaná akvarelem na papíru fixovaném na kartonu, doba vzniku 1952, signováno a datováno PD,  

17,5 x 47 (podklad 19 x 48,5)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall)  

(11.6.1908 Hradec Králové-11.12.1994) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Vojenská mise Berlín 

 

    

190   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Na hradní rampě" ...............................................................................................................................................................  750 Kč  
akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datováno PD, 31 x 21  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Berlín 

    

 

191   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Dítě" ..............................................................................................................................................................................................  50 Kč  
litografie, doba vzniku do roku 1967, signováno tužkou PD, výřez 31 x 20 (pasparta 66 x 50)  
    

Tomanová-Matošková Emilie  ilustrátorka, grafička, malířka, studovala na Státní grafické škole u Petra Dillingera, 

na AVU v Praze u Vladimíra Pukla, členka SČUG Hollar, zastoupena ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG Hluboká 

nad Vltavou, GVU ve Zlíně a jinde (Slovník Chagall)  

(23.1.1933 Praha-16.3.1994 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Vojenská mise Berlín 

 

    

192   Smith Bernard    

"Zátoka Bateau Bay" ...........................................................................................................................................................  500 Kč  
olej/sololit, doba vzniku do roku 1992, signováno LD, obdrženo darem, nerámováno, 18 x 27  
    

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění GK Sydney 

 

    

193   Kadrnožka Dimitrij   (1923-) 

"Orchidea" ................................................................................................................................................................................  130 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1983, tužkou signováno a datováno PD, číslováno 27/100, nerámováno, paspartováno,  

výřez 45 x 28,5 (65 x 45)  
    

Kadrnožka Dimitrij  malíř, grafik, studoval na VŠUP v Praze u profesora A. Strnadela a scénografii na AMU v Praze, 

asistoval prof. Strnadelovi při freskách ve Frenštátě pod Radhoštěm, Vráži a Mnichově Hradišti, 1967-1974 byl vyslán 

Ministrem kultury na Kubu, kde založil novou Národní školu výtvarného umění v Havaně a působil v ní jako profesor a tři 

roky jako děkan, věnoval se malbě a grafice, v užité grafice nejvíce filmovému plakátu, navrhoval jevištní výpravy, dále 

výtvarně spolupracoval na dvaceti celovečerních filmech režisérů K. Steklého a D. Kleina (Slovník Chagall)  

(nar. 29.10.1923 v Kroměříži) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Moskva OTS Čertanovo 

 

    

194   Urban Bohumil Stanislav   (1903-1997) 

"Krajina" ................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej/karton, doba vzniku 1955, signováno a datováno LD, 25 x 35  
    

Urban Bohumil Stanislav  malíř, grafik, spisovatel a pedagog, studia na pražské akademii u profesorů Obrovského, 

Krattnera a Thieleho, obdržel stipendium v Paříži, absolvoval studijní cesty po Německu, Itálii, Francii, Belgii, Jugoslávii, 

člen Sdružení výtvarníků, člen poroty umělecké výstavy při olympijských hrách v Amsterodamu v roce 1928, výborný 

malíř první poloviny dvacátého století, obdržel řadu státních cen, byl vyznamenán velkou římskou cenou a Hlávkovou 

italskou cenou, měl výstavy v Paříži, v roce 2002 zastoupen na výstavě Obrazy českých umělců konce 19. a první půle 20. 

století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, Orlické muzeum, Kolowratský zámek, Rychnov nad Kněžnou 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(20.12.1903 Kostelec n/Labem- 26.3.1997 Praha) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Haag 
 

    

195   Rambousek Jan   (1895-1976) 

"Opičky a děti" .......................................................................................................................................................................  650 Kč  
dřevořez, doba vzniku do roku 1957, signováno tužkou PD, název a určení "Z cyklu 'Komedianti' " LD, číslováno 20/50, pasparta  

zašlá, výřez 30 x 40 (pasparta 50 x 66)  
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Rambousek Jan  malíř, grafik, ilustrátor, grafický designér, publicista, žák pražské akademie u Nechleby, Preislera 

a Švabinského, stipendista na École des Beaux Arts v Paříži, spoluzakladatel UB, člen SČUG Hollar, redaktor časopisu 

Hollar, v letech 1923-1939 byl asistentem u Švabinského v jeho speciálce na akademii, účastnil se na výstavách v Mánesu 

a Hollaru, zastoupen mj. v Národní galerii, autor českého písma Medieval Z a Brno Z, významný umělec  

(Toman, Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR 

 

    

196   Matas Václav   (1913-1968) 

"V Krkonoších" ......................................................................................................................................................................  380 Kč  
akvarel, doba vzniku 1956, signováno a datovánoPD, pod signaturou text "Vojenská zotavovna pod Špindlerovou chatou", 

nerámováno, výřez 31,5 x 43 (47,5 x 57,5)  
    

Matas Václav  malíř, narozen v Nebilovech, studoval u profesorů J. Obrovského a V. Nechleby na AVU v Praze 

a soukromě u malíře K. Kernényho v Plzni, pracoval jako filmový kreslíř, vystavoval s Uměleckou besedou  

(Toman, Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Sofia 

 

    

197   Vik Karel   (1883-1964) 

"Olomouc" ................................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevný dřevořez, pohled na Dolní náměstí s Mariánským sloupem a kapucínským kostelem Zvěstování P. Marie v pozadí, doba 

vzniku 1943, signováno tužkou PD, v matrici signováno a datováno LD, 35 x 28 (49 x 37 celý list)  
    

Vik Karel  malíř a grafik, pražská akademie, zakládající člen SČUG Hollar, člen Salonu d'Automme v Paříži, jeden 

z nejvýznamnějších českých grafiků, z literatury o tomto umělci uveďme katalog Výstava z díla grafika a malíře Karla 

Vika, Kulturní a společenské středisko Ústí nad Labem 1983, publikace Karel Vik : popisný seznam grafického díla, autoři 

Borovský Jiří, Borovská Nelly, Matějček Antonín, Novák, Arthur, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 

Praha 1955, biografická práce s názvem Karel Vik : poselství krajinářovo, autor Alois Jilemnický, Severočeské 

nakladatelství Ústí nad Labem 1977 (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění SM New York 

 

    

198   Knotek Jaromír    

"Vzpomínání" ..........................................................................................................................................................................  150 Kč  
lept, doba vzniku do roku 1987, signováno PD, číslováno 10/50, nerámováno, paspartováno, výřez 33 x 24,5 (56 x 41)  
    

Knotek Jaromír  malíř, grafik, fotograf, narozen v Kladně, studoval malbu u F. Jiroudka a grafiku u J. Johna a Lad. 

Čepeláka na AVU v Praze, četné studijní pobyty, 1984 - Kuba, 1988 - Francie, Španělsko, 1989 - Egypt, Sinaj, Rudé 

moře, 1997 - Thajsko, zastoupen ve sbírkách NG v Praze, GHMP, Alšovy jihočeské galerie Hluboká aj. (Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění Moskva OTS Čertanovo 

    

 

199   Kopecká Žofie   (1913-1983) 

"Žně" ........................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera/karton, vzadu autorský štítek s informacemi o obraze, adresou autorky a původní cenou 13 500 Kč, dále štítek "Vystaveno 

na výstavě Umělecké besedy" z roku 1949, doba vzniku 1949, signováno a datováno PD, nerámováno, 64 x 79  
    

Kopecká Žofie  Kopecká - Kravčuková Žofie (Hoffstädterová) - malířka, narozena v Praze, studovala na AVU v Praze 

u profesorů Loukoty a Nowaka, členka operního sboru Národního divadla v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění ZÚ Helsinky 

 

    

200   Novotný Jiří   (1919-1992) 

"Vánoční strom" ..................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1967, signováno a datováno LD, 60 x 50 (68,5 x 57)  
    

Novotný Jiří  sklář, malíř, sochař, keramik, restaurátor, studoval soukromě u malíře Heřmana, pak u Vokálka na Státní 

keramické škole v Praze a u profesorů Laudy a Kratochvíla na UMPRUM, po sametové revoluci byly jeho práce velkým 

objevem (Slovník Chagall) 

Obraz pochází z majetku MZV ČR, původní umístění OBO Montevideo, ZÚ Montevideo 

    

 

   

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 201 - 220 

 

201  Prsten dámský ..........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
bílé zlato osazené diamantem s kulatým briliantovým brusem, vzácně bílý (F-6-H), čistota SI 1, ukázka současné zlatnické práce, 

velikost 54, hmotnost 2,38g btto, ryzost zlata 585/1000, průměr briliantu 3,9mm, hmotnost briliantu cca 0,23ct   

 Majitel dodal k prstenu certifikát o kvalitě kamene, certifikát vystavil gemolog a soudní znalec Ing. Jaroslav Jiránek 
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202  Náhrdelník řetízkový ...............................................................................................................................................  5 500 Kč  
zlato zdobené čtrnácti říčními perličkami, secesní provedení, značeno puncovní značkou AV, puncovní úřad Vídeň, počátek 

minulého století, ryzost zlata 14K, hmotnost 5,54g btto, délka 38cm  
    

     

203  Tužka patentní ............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
obal zlato, vnitřní mechanismus obecný kov, tužka je ve velmi dobrém stavu, funkční, ve zlatě jde o velkou raritu. Přiloženo 

OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU ČR, ryzost zlata 14K - 585/1000, hmotnost 21,40g btto, délka 11,5cm  
    

     

204  Luxusní předkládací lopatka ................................................................................................................................  3 500 Kč  
stříbro, masivní provedení, určeno na servírování zákusků a moučníků, značeno puncovní značkou platnou v ČSR od roku 1921, 

v domácnosti nepostradatelné, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 186,60g  
    

     

205  Luxusní malá naběračka ........................................................................................................................................  1 400 Kč  
stříbro, masivní provedení, značeno puncovní značkou používanou od roku 1941, platnou na území ČR, velmi dobrý stav,  

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 88,73g, délka 20cm  
    

     

206  Závěsná reliéfní plastika "Dvě dřevěnice v horské krajině" ....................................................................  800 Kč  
dřevo ručně řezané, řezba je provedena v masivní desce, signováno mistrovskou značkou, kolem poloviny minulého století,  

výška 62cm, šířka 30cm, hloubka 4cm  
    

     

207  Reliéfní plastika "Žena pletoucí ponožku" ....................................................................................................  1 500 Kč  
dřevo ručně řezané, v autorském rámku, závěsná úprava, signováno ANRI, kolem poloviny minulého století, 34 x 27,5  
    

     

208  Váza kulovitá ..................................................................................................................................................................  800 Kč  
sklo tmavé, fialové až černé - hyalitové, zdobené stříbřeným figurálním motivem "Pádící kůň v pohádkové krajině", Čechy,  

kolem roku 1920, velmi dobrý stav, průměr 15cm  
    

     

209  Souprava dezertních lžiček šestiosobní ............................................................................................................  2 700 Kč  
stříbro, masivní provedení, značeno prvorepublikovou puncovní značkou platnou na území ČR, dále mistrovskou značkou VJ, 

výborný stav, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 184,78g, délka lžičky 15cm, nepůvodní etue 16,5 x 17 x 4cm  

    

     

210  Dóza s víkem - cukřenka ...........................................................................................................................................  250 Kč  
obecný kov, tvarování ve stylu rokoka, značeno K&Co, značka vídeňské firmy, přelom 19. a 20. století, výborný stav,  

výška 14cm, šířka 17cm, hloubka 13cm   

    

     

211  Tácky na odkládání sklenic, šálků apod. ...........................................................................................................  300 Kč  
porcelán kruhového tvaru, při okraji zdobeno zlatou linkou, uvnitř kruhu bohatým květinovým dekorem s dominantním květem 

růže, značeno ROSENTHAL BAVARIA, Německo, první polovina minulého století, výborný stav, pro stolování nepostradatelné,  

6 kusů, průměr 11,5cm  

    

     

212  Souprava skleniček na alkohol, šestiosobní ...................................................................................................  1 200 Kč  
sklo, nepřevratitelné skleničky, každá v jiné barvě, po jakémkoliv vychýlení se sklenička vrací do svislé polohy, kolem poloviny 

minulého století, velmi dobrý stav, vše v původní etuji MOSER, výška skleničky 6,5cm, průměr 6,5cm, délka etue 48cm  

    

     

213  "Tetřev na větvi stromu" .......................................................................................................................................  2 500 Kč  
intarzovaná deska, profesionální práce kolem poloviny minulého století, deska je vsazena do barevně sladěného rámu jako obraz, 

možno ovšem použít jako desku stolu apod., 53 x 70,5 (68 x 85,5)  

     

    

214   monogramista MH    

"Klanění se Ježíškovi" ......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní nástěnná bronzová plaketa, signováno monogramem PD, vzadu značeno BUDERUS 1731 (založení firmy), 

minulé století, luxusní provedení, mimořádná práce, 15 x 11  

    

    

215   Mimořádně luxusní stojací rámeček na fotografie....................................................................................  1 900 Kč  
kov zlacený, plasticky zdobený a ručně malovaný emailem, motiv sedícího motýla mezi osmi květy protěže a listy vinné révy, 

pro ilustraci vložena fotka vojáka, kolem roku 1895-1905, velmi dobrý stav, 14 x 9,5cm  
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216  Umělecká závěsná plastika "Napájení koně u pumpy" ...........................................................................  1 500 Kč  
bílá mosaz, původně sloužilo jako ozdoba slavnostního postroje koně, kolem roku 1850, sběratelský a muzeální kus, plastika je 

dobově mistrovsky opravována - svařována, 14 x 12  
    

    

217   Umělecká závěsná plastika "Krmení koně senem v jeslích" ................................................................  3 500 Kč  
mosaz, plastika je upevněna na podložce z červené kůže, kolem roku 1780-1800, původně sloužila jako ozdoba honosného 

slavnostního postroje koní, mimořádný sběratelský a muzeální kus, vzadu číslo soukromé nebo muzeální sbírky,  

výška 22cm, šířka 16cm  
    

     

218  Mísa oválného tvaru na vysoké patce..................................................................................................................  800 Kč  
sklo hutní růžovo - modré a bezbarvé čiré, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 14,5cm, délka 27,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 
    

     

219  Mísa ve tvaru rostlinného listu ...............................................................................................................................  750 Kč  
sklo hutní, zelené, Čechy, pravděpodobně sklárna ŠKRDLOVICE, šedesátá až sedmdesátá léta minulého století, výška 8cm  

 Pochází ze sbírky moderního sklářského designu 
    

    

220   Čajová panenka ........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
korpus z malovaného porcelánu, šaty z hedvábí a velmi jemné krajky z nití zlaté barvy, 19. století, funkční i muzeální unikát . 

Čajové panenky se používaly na přikrytí konvice s čajem, aby se zpomalilo chladnutí, výška 31cm, průměr základny 22cm  

    

    

 

       

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 221 - 240 

 

221   Kurzava Josef   (1907-1984) 

"Travný" .................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika - pastel, akvarel, signováno, datováno 1976, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno,  

ve výřezu 40 x 57 (56 x 73)  
    

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

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

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

    

    

222   Salvendy Ragusa   

"Čekající" ...............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní štětcová malba tuší a akvarelem, PD signováno a datováno SALVENDY RAGUSA 1933, velmi kvalitní práce 

galerijní hodnoty, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno, 32,5 x 44,5 (50,5 x 62)  

    

    

223   Šrámek Josef   (1893-1971) 

"Na poli u vesnice ve žhavém létě" .............................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní olejová tempera, PD signováno, datováno 1943, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno, půjde o vesnici 

z okolí Ostravy, ve výřezu 23,5 x 37 (53 x 65,5)  
    

Šrámek Josef  malíř krajinář, odborný učitel kreslení v Ostravě, žák Aloise Kalvody, později studoval na Umělecko-

průmyslové škole v Praze a na akademii v Praze ve speciálce u Nejedlého, uskutečnil studijní cesty do Jugoslávie a Itálie, 

delší dobu pobýval ve Francii, člen MSVU, v Lexiconu výčet výstav, zastoupen v Národní galerii, Galerii výtvarného 

umění v Ostravě, významný ostravský malíř (Toman, Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

224   Demel Franz   (1878-1947) 

"Postava na kvetoucím nádvoří" .................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - kvaš, akvarel, tempera, signováno, nedatováno, skvělá komorní práce autora uváděného 

ve světových katalozích, např. v ARTPRICE, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno, skvělá nabídka,  

ve výřezu 23 x 33 (49 x 61)  

    

    

225   Hinčica Jan   (1905-1982) 

"Extáze" .....................................................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem poloviny minulého století, autorský tisk, vzadu štítek autora, výborná práce žáka 

Kysely, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno, 30 x 50 (43,5 x 64)  
    

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

vystavoval v Ostravě a ve Zlíně (Toman, Slovník Chagall) 
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226   Ludva Miloš   (1910-) 

"St Tropez I" ............................................................................................................................................................................  950 Kč  
mistrovský akvarel, PD špatně čitelně signováno a datováno - čteno 1968, značeno vzadu autorským štítkem, adjustováno 

v paspartě, rámováno, zaskleno, na jednom místě nutno čistit, 28 x 40 (48,5 x 60,5)  
    

Ludva Miloš  malíř, narozen v Přerově, absolvent FF UK v Praze, byl odborným učitelem kreslení v Užhorodu a v Praze 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

227   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Večer" ....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský černobílý dřevoryt, signováno PD v desce i tužkou, ruční tisk, krásná sbírková grafika, adjustováno v paspartě 

pod sklem, ve výřezu 28,5 x 21 (53,5 x 40,5)  
    

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

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

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

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

228   Knopp Bedřich   (1919-1991) 

"Velká kytice polních a lučních květin" ...................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, nedatováno, výborná práce významného ostravského autora, skvělá nabídka 

80 x 60 (90 x 71)  
    

Knopp Bedřich  malíř, grafik, ilustrátor, jevištní výtvarník, známý ostravský autor, narodil se v Budapešti, zemřel 

v Ostravě, studoval na ČVUT Praha u Blažíčka, Cyrila Boudy, Sejpka, Pokorného, byl členem několika výtvarných 

skupin, mimo jiné SČVU od roku 1950 a UVU Ostrava od roku 1990, od roku 1940 se účastnil výstav MSVU v Ostravě, 

v roce 1943 výstavy mladých umělců ve Zlíně a dalších, v roce 1990 byl zastoupen na Salonu výtvarných umělců 

ostravské oblasti, v roce 1991 měl samostatnou expozici v Galerii Dílo v Ostravě, významný malíř z Moravy  

(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

229   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Zátiší s kyticí a pomeranči" .........................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kvalitní moderní malba žáka Baucha a Filly, 59 x 48 (62 x 52)  
    

Otipka Jindřich  malíř z Opavska, narozen v Neplachovicích, žák Baucha a Filly, v šedesátých letech se zabýval 

kubismem, jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií 

(Slovník Chagall) 

    

    

230   Zapletal Alois   (1886-1943) 

"Před žněmi na Ostravsku" ...........................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem AZ, vzadu štítek z výstavy 1941, luxusní rám šedostříbrné barvy,  

na  trhu ojedinělé, 64 x 49 (67 x 83)  
    

Zapletal Alois  malíř figuralista, krajinář a freskář v Moravské Ostravě, narozen v Kroměříži, zemřel v Moravské Ostravě, 

studoval na umělecko průmyslové škole ve Vídni (Toman) 

    

    

231   nesignováno    

"Březová alej" ......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kvalitní práce kolem roku 1935, širší zlacený rám, 45 x 31 (55 x 41)  

    

    

232   Kos Ivan   (1895-) 

"Kvetoucí krajina s větrným mlýnem a postavou" .............................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, kolem roku 1930, pozdně impresionistická práce absolventa pražské akademie u Thieleho, 

luxusní ručně řezaný široký rám francouzského typu starozlaté barvy, 52 x 65 (68 x 81)  
    

Kos Ivan  narozen v Jugoslávii, žák pražské akademie u Thieleho (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

233   neurčeno    

"Řeka v lese" .........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
reprezentativní olej na malířské sololitové desce, signováno, nepřečteno, kolem roku 1940, kvalitní rám, 60 x 77 (72 x 91)  

    

    

234   Gabánková - Laníková Antonie   (1924-) 

"Blatouchy" ...........................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, datováno 1964, vzadu štítek ČSFVU, sbírkový kus, 70 x 50 (82 x 62)  
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Gabánková - Laníková Antonie  grafička, malířka, narodila se v Brušperku, studovala na AVU v Praze, působila 

v Ostravě, zastoupena ve sbírce na ZŠ Jiřího z Poděbrad v Ostravě (Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny 

v Olomouci) 

    

    

235   Kolesar    

"Snová krajina s útesy, mořem, lodí a postavami" ..............................................................................................  3 900 Kč  
velký fantasticko - surrealistický mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1967, zajímavá sběratelská práce 

70,5 x 100,5 (77 x 107,5)  

    

    

236   Michl František   (1901-1977) 

"Život na vsi" ........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno a datováno 1932 PD, výborná práce absolventa pražské akademie u Nejedlého, vzadu 

dedikace z roku 1938, 41 x 51 (49 x 59)  
    

Michl František  malíř a grafik krajinář, pražská akademie u O. Nejedlého, studijní cesty téměř po celé Evropě, autor 

světoznámého emblému značky Škoda, řady výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

237   Obšil Jan   (1908-1983) 

"Zátiší s cinzanem a dortem" ........................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno LD, datováno 1980, práce významného malíře Severní Moravy, absolventa 

Akademie v Praze u M. Švabinského, 44 x 60 (56,5 x 72,5)  
    

Obšil Jan  malíř, scénograf, tvořil také sgrafita a mozaiky, studium na AVU u Švabinského, člen Moravského sdružení 

výtvarných umělců, s nimiž vystavoval, autor více než 300 scénických návrhů ve Státním divadle v Ostravě, autor návrhů 

na insignie akademických hodnostářů VŠB TU Ostrava, zastoupen v řadě galerií, významný malíř ostravského regionu 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

238   Raška    

"Beskydská krajina s vesnicí" .......................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno Raška, patrně jde o Pavla Rašku, kolem roku 1940, původní rám stříbrné barvy, 50 x 65 (62 x 77)  
    

Raška  známý a často představovaný malíř Beskyd 

    

    

239   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Krajina s městečkem a zámkem - Vranov nad Dyjí" .......................................................................................  2 500 Kč  
reprezentativní mistrovský olej na lepence, signováno PH, kolem roku 1960, skvělá moderní práce žáka Baucha a Filly, nesporná 

galerijní úroveň, skvělá nabídka, 61,5 x 75 (69,5 x 83)  
    

Otipka Jindřich  malíř z Opavska, narozen v Neplachovicích, žák Baucha a Filly, v šedesátých letech se zabýval 

kubismem, jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií 

(Slovník Chagall) 

    

    

240   Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Lanovka u Ostravice".....................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno a datováno 1961 PD, vzadu informace o obraze a štítek ČSFVU 

s názvem a původní cenou, secesní rám, vysoká umělecká i dokumentační hodnota, 50 x 70 (64 x 84)  
    

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

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

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

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

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

    

    

 

 
    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 241 - 260 

 

241   Józefczyk Marian   (XX. stol) 

"Paseka u borovicového lesa" ..........................................................................................................................................  900 Kč  
komorní olej na lepence, LD signováno monogramem MJ a datováno 1944, práce polského malíře, jehož tvorba spadá do dvacátých 

až čtyřicátých let 20. století, zlacený rám se na několika místech odlupuje, 24 x 32 (32 x 40)   

 Párová k položce 242 
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242   Józefczyk Marian   (XX. stol) 

"Břízy kolem vodního zátiší s rákosím".......................................................................................................................  900 Kč  
komorní olej na lepence, LD signováno monogramem MJ a datováno 1944, práce polského malíře, jehož tvorba spadá do dvacátých 

až čtyřicátých let 20. století, zlacený rám se na několika místech odlupuje, 24 x 32 (32 x 40)  

 Párová k položce 241 
    

    

    

243   Berghauer (Horyna) Bohumil   (1910-1972) 

"Svážení kmenů koňmi v zimě" ....................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - olej-tempera, kvaš, signováno PD, kolem roku 1940, příjemná komorní práce, dekorativní rám 

stříbrné barvy, 30 x 34 (38 x 42)  
    

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

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

    

    

244   Józefczyk Marian   (XX. stol) 

"Muž s kosou cestou na pole" ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, PD signováno a datováno 1949, kvalitní práce polského práce polského malíře, jehož tvorba spadá 

do dvacátých až čtyřicátých let 20. století, 46 x 38 (56 x 47,5)  
    

    

    

245   Drha Josef   (1912-2009) 

"Zátiší s lahví, hroznem vína a jablkem" .................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1974, výborná práce skvělého autora, umělecký autorský rám 

50 x 40 (63,5 x 53,5)  
    

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

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

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

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

    

    

246   Drha Josef   (1912-2009) 

"Honosná kytice ve džbáně" ..........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, výborná práce skvělého autora, kvalitní rám, 55 x 37 (66 x 49)  

    

    

247   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)  

    

    

248   Raška    

"Panorama Beskyd" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, luxusní ručně řezaný široký rám stříbro - zlaté barvy, 

práce známého a často představovaného malíře Beskyd, 60 x 80 (77,5 x 97)  

    

    

249   Přeček L.    

"Vodní mlýn za měsíční noci" .......................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký olej na plátně, signováno, nedatováno, romantická insitní práce, mohutný kvalitní rám, 70 x 100 (86,5 x 117)  
    

    

250   Wünsche Vilém   (1900-1981) 

"Rybáři" ...............................................................................................................................................................................  11 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno PD, datováno 1944, skvělá nabídka, 50 x 67 (65 x 82)  
    

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) 
    

    

251   Götz Zdeněk   (1935-) 

"Park na podzim" ...............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
velký mistrovský reprezentativní olej na kartonu, signováno, kolem roku 1970, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, skvělá cenová 

nabídka, 58 x 118 (74 x 133,5)  
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Götz Zdeněk  malíř, narozen v Hradci Králové, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, zabývá se převážně 

krajinomalbou (Slovník Chagall) 

    

    

252   Götz Zdeněk   (1935-) 

"Na Šumpersku" .................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký olej na sololitové malířské desce, signováno LD, kolem roku 1975, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, reprezentativní 

krajinářská práce, 71 x 86 (79,5 x 95)  

    

    

253   Slíva Antonín   (1919-1989) 

"Zimní krajina pod horami" ..........................................................................................................................................  1 500 Kč  
velký reprezentativní olej na sololitu, signováno, datováno 1973,skvělá cenová nabídka, 60 x 120 (71 x 132)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

254   Petrov A.    

"Letní krajina".....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - akvarel, kvaš, tempera, signováno, nedatováno, pozdně impresionistická práce, rámováno 

v paspartě pod sklem, ve výřezu 32 x 43 (55 x 64,5)  

    

    

255   Štika Jaroslav   (1906-1940) 

"Krojovaná tanečnice" .....................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tužka, uhel, akvarel, signováno, typická práce malíře známého také erotickými kresbami, 

rámováno v paspartě pod sklem, 62 x 44,5 (68 x 50,5)  
    

Štika Jaroslav  malíř a kreslíř v Praze, pražská akademie u Obrovského, v Římě na akademii di Bella Arti, významný 

ilustrátor časopisů, brilantní kreslíř, hlavně však proslul jako autor skvělých erotických kreseb, bratr Karla Štiky (Toman) 

    

    

256   neurčeno    

"Na Karlově mostě v zimě" ...............................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský pastel, signováno a datováno špatně čitelně, rámováno pod sklem, ve výřezu 31,5 x 20,5 (54 x 47)  

    

    

257   Linhart Rudolf   (1895-1968) 

"Věž mezi domy" .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský uhel, pastel a běloba, signováno, datováno 1935, rámováno v paspartě pod sklem, ve výřezu 30 x 20 (51 x 41)  
    

Linhart Rudolf  malíř, narozen v Chrudimi, zemřel 7.2.1968 Chrudim, studoval na Akademii ve Vídni, působil 

v Mnichově, Terstu a Štýrském Hradci, maloval Českomoravskou vysočinu (Toman, Slovník Chagall, abART) 

    

    

258   Obrovský Jakub   (1882-1949) 

"Klečící ženský akt zezadu" ...........................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno tužkou PD, kolem roku 1925, rámováno pod sklem, 31,5 x 23,5 (40,5 x 31,5)  
    

Obrovský Jakub  významný malíř, grafik a sochař první poloviny 20. století, narozen v Bystrci u Brna, žák a později 

profesor na pražské akademii a rektor akademie, člen JUV, SVUM, člen Societé Nationale des Beaux Arts v Paříži, 

vynikající český malíř, zastoupen v Národní galerii, podílel se na výzdobě Obecního domu i řady bank  

(v Tomanovi čtyři celostránkové sloupce, Lexicon of the CVA) 

    

    

259   monogramista KK    

"Rekviem" ..............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní grafický list, signováno monogramem, datováno pod textem listopad 1944, luxusní umělecká adjustace, 

rámováno v paspartě pod sklem, ve výřezu 18 x 14 (35 x 29)  

    

    

260   neurčeno    

"Rozsévač" .............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní komorní olej na kartonu, signováno, nedatováno, skvělá práce v autorské adjustaci pod sklem,  

ve výřezu 20 x 10 (36,5 x 26,5)  
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 261 - 279 

 

261   nesignováno    

"Galantní scéna" .................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
umělecká barevná reprodukce na hedvábí podle Francoise Bouchera (1703-1770), 19. století, široký černý rám holandského typu, 

velmi dekorativní, 12 x 14 (21,5 x 24,5)  

    

    

262   neurčeno    

"Voják na koni" ...................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na překližce, signováno, datováno 1897, miniaturní práce, nerámováno, 12 x 9,5  

    

    

263   neurčeno 

"Pasoucí se ovce v krajině s říčkou" ..........................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na sololitu, signováno PD, nedatováno, 40 x 27 (47 x 33,5)  
    

Maleček Josef Š.  (1890-1983) (?) 
malíř, narozen v Brně, studoval u profesorů Dítěte, Kysely a Schikanedera na UMPRUM v Praze, dále u profesora Pirnera 

na AVU v Praze, působil jako učitel kreslení (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

264   Drha Josef   (1912-2009) 

"Zátiší s jablkem a citronem" ........................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno PD, před rokem 1975, 38 x 28 (46,5 x 36)  
    

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) 

    

    

265   Martineau L.    

"Interiér zámeckého rokokového salonu" ...............................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský akvarel, kvaš, signováno PD, 19. století, precizní kreslířská práce patrně francouzského umělce, nepůvodní pozdější 

rám, 36,5 x 45,5 (49 x 57)  

    

    

266   monogramista OUZ    

"Děvčica v kroji" .................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, PD signováno OUZ, datováno 26.2.1923, 49,5 x 29,5 (62,5 x 42,5)  

    

    

267   Medk J.    

"Ženy kopající brambory" .............................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1935, malíř je zřejmě v tomto díle ovlivněn Milletovými sběračkami klásků, 

velmi kvalitní práce, 36,5 x 46,5 (45,5 x 55)  

    

    

268   Droesler K. (?)    

"Zátiší s broskvemi" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno PD, počátek minulého století, kvalitní práce ve zlaceném rámku, 36 x 46 (41,5 x 51,5)  

    

    

269   neurčeno    

"Postava před chalupou" ................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, čtyřicátá léta minulého století, 48,5 x 73 (63,5 x 88)  

    

    

270   neurčeno    

"Horská říčka" ........................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej (špachtle) na dřevěné desce (překližce), LD signováno špatně čitelně, kolem roku 1960, 49,5 x 21 (62,5 x 34)  

    

    

271   Józefczyk Marian   (XX. stol) 

" Zátiší s hruškami a kyticí bílých květů ve váze" ...............................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na kartonu, PD signováno monogrmem MJ a datováno 1947, kvalitní práce polského malíře, jehož tvorba spadá 

do dvacátých až čtyřicátých let 20. století, 35 x 50,5 (47 x 61,5)  
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272   Šrůtek    

"Kytice lučních a polních květin" ...................................................................................................................................  600 Kč  
olej na plátně, PD signováno, datováno 1971, profesionální kvalitní práce, 55 x 40 (63 x 47,5)  

    

    

273   Lubojacký Josef   (1887-1974) 

"U Odry" ................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na malířské lepence, signováno PD, kolem roku 1960, 36 x 50 (46 x 60,5)  
    

Lubojacký Josef  malíř, narozen ve Velké Košátce (Stará Ves nad Ondřejníkem,) pražská akademie u Pirnera, výborný 

krajinář, výstavy v MSVU (Moravskoslezští výtvarní umělci), známý malíř především beskydských a valašských krajin, 

profesor v Ostravě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

274   neurčeno    

"Z Beskyd" ................................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, LD signováno, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, 35,5 x 45 (48,5 x 58)  

    

    

275   neurčeno    

"Vylodění" ..............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na lepence, PD signováno, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, 36 x 44,5 (46 x 55)  

    

    

276   Procházka Oldřich   (1903-1961) 

"Tři stromy v podzimní větrné krajině" .....................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský olej - tempera na lepence, signováno a datováno 1951 PD, nerámováno, nutná drobná restaurace, 33 x 44,5  
    

Procházka Oldřich  malíř, narozen v Prostějově, malbu studoval soukromě u Fr. Hlavici, žil ve Vsetíně a později 

v Jeseníku, kde čerpal motivy ke svým impresionisticky laděným krajinomalbám  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

277   Čmerda Lumír   (1930-) 

"Chronos - Modelle IV" ......................................................................................................................................................  800 Kč  
velká reprezentativní mistrovská galerijní černobílá litografie, PD signováno, datováno 1967, LD číslováno 1 ze 3, zajímavá 

umělecká adjustace pod sklem, 77,5 x 56 (88 x 56,5)  
    

Čmerda Lumír  sochař, keramik, grafik, narozen v Plzni, studoval na Husově teologické fakultě v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

278   Pardy Pavel   (1955-) 

"Nedočkavost plodu"......................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce, signováno PD, nedatováno, LD název, skvělá práce malíře s řadou výstav a zastoupení 

v galeriích u nás i v Evropě, 30 x 33 (44,5 x 48)  
    

Pardy Pavel  malíř, restaurátor, narozen v Opavě, soukromě studoval kresbu a malbu, malířské techniky a restaurování, 

věnuje se malbě, v jeho tvorbě se spojuje naivní výraz s humorem a intelektuální ironií (Slovník Chagall) 

    

    

279   Halámek K.S.    

"Krajina s řekou" ...............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1951, 50 x 70 (64 x 84)  
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