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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 20. října 2013 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 112. 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 17. – 19. října v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 20. října 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 
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 

POKRAČUJEME V MIMOŘÁDNÉM AUKČNÍM PRODEJI 

ORIGINÁLNÍCH OBRAZŮ 

Z MAJETKU MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 

 

V průběhu roku 2013 postupně zařazujeme do našich aukcí v Brně a Ostravě originál-

ní umělecká díla, která reprezentovala Československou a Českou republiku 

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 již od 10 Kč. U většiny obrazů je známo, na kterých zastupitelských 

úřadech a ve kterých městech byla umístěna.    

 

V této aukci jsou obrazy z majetku MZV ČR pod aukčními čísly 101 až 272.  
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OBSAH 

MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

Dražební řád 

 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

Obrazy _______________________________________________  001 - 020 

 _____________________________________________________  021 - 040 

Jiné __________________________________________________  041 - 060 

 _____________________________________________________ 061 - 080 

 _____________________________________________________  081 - 100 

 

Obrazy z majetku MZV ČR pod položkami 101 až 272 

 _____________________________________________________  101 - 120 

 _____________________________________________________ 121 - 140 

 _____________________________________________________  141 - 160 

 _____________________________________________________  161 - 180 

 _____________________________________________________  181 - 200 

 _____________________________________________________  201 - 220 

 _____________________________________________________ 221 - 240 

 _____________________________________________________ 241 - 260 

 _____________________________________________________ 261 - 280 

 _____________________________________________________ 281 - 300 

Jiné __________________________________________________ 301 - 320 

 _____________________________________________________ 321 - 340 

 _____________________________________________________ 341 - 342 

 

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 
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500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč 

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

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

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

narůstání příhozu vyvolávána. 

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

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

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

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

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

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

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

připočítávají dodatečná 3 %. 

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

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

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

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

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

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

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

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

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

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
 

1   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Tři králové na koledě v zimní krajině Ostravska" .........................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský akvarel, signováno PD, kolem roku 1940, výborná práce vynikajícího kreslíře a malíře, národního umělce, málo 

frekventované téma autora, luxusní ručně řezaný široký stříbřený rám, v paspartě pod sklem, sběratelská položka,  

ve výřezu 30 x 43 (64 x 74)  
    

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) 

    

    

2   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Zimní motiv" ....................................................................................................................................................................  18 700 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno PD, kolem poloviny minulého století, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, rámováno 

v paspartě pod sklem, ve výřezu 37 x 67 (50 x 90)  

    

    

3   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Valašská madona" .........................................................................................................................................................  59 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1930, jedno ze stěžejních děl významného malíře Severní 

Moravy, národního umělce, významu obrazu odpovídá i adjustace v dřevěné paspartě a odpovídajícím rámu, naprosto ojedinělá 

nabídka, 95 x 145 (110 x 160)  

    

    

4   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Cesta kolem chalupy v zimní krajině" .................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno PD, datováno 1931, místo patrně z Frýdecko - Místecka, raná práce významného malíře, který spolu 

 s V. Kristinem, A. Handrelem a J. Sládkem tvořil významnou čtveřici formující výtvarný život na Ostravsku do roku 1939 

42 x 58 (54,5 x 70)  
    

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) 

    

    

5   Kozák Václav   (1889-) 

"Parní lokomotiva vyjíždějící z Wilsonova nádraží v Praze" .....................................................................  16 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno PD, datováno 1946 vzadu na záručním listě, výborná práce skvělého malíře, luxusní 

ručně řezaný široký rám francouzského typu v šedě-zlaté barvě, 46 x 67 (63 x 84)  
    

Kozák Václav  skvělý malíř pražských motivů, žák Engelmüllera, další studia v Mnichově a ve Vídni, soukromě 

vystavoval ve Vídni, Praze atd., vyhledávaný na trhu (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

6   Salichová Helena   (1895-1975) 

"Kytice s rozkvetlými srdcovkami" ............................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno PD, kolem poloviny minulého století, luxusní široký rám francouzského typu, 

reprezentativní celek, 69 x 49,5 (90 x 71)  
    

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

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

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

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

    

    

7   Musil Leopold   (1920-1997) 

"Život v kvetoucím parku" ..........................................................................................................................................  13 700 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce, signováno LD, datováno 1943, skvělá práce v širokém dobovém rámu,  

56,5 x 68,5 (74 x 87)  
    

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

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

hranice, mimořádný zjev našeho malířství, široké zastoupení v řadě galerií po světě (Slovník Chagall) 
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8   Treuchel Josef   (1925-1990) 

"Vesnice v horách" .............................................................................................................................................................  9 700 Kč  
mistrovský olej na sololitové desce, signováno PD, kolem roku 1970, kvalitní ručně řezaný rám francouzského typu, starozlaté 

barvy, působivý celek, 60,5 x 81 (75,5 x 95)  
    

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) 

    

    

9   neurčeno    

"Podhorská krajina" .........................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní velký reprezentativní pastel, signováno PD, datováno 1926, mimořádně kvalitní působivá krajinářská práce, 

rámováno v dobovém rámu pod sklem, 70 x 100 (85,5 x 115)  
    

Zahel Adolf A. (?)   

    

    

10   Havlata Karel   (1885-) 

"Krásná zima v horách" ..................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno PD, datováno 1925, práce výborného malíře Krkonoš, rámováno, zaskleno,  

50 x 70 (60 x 80)  
    

Havlata Karel  malíř, narozen v Mnichově Hradišti, vzdělával se soukromě u malíře V. Kretschmera v Nové Pace, byl 

malířem krajinářem, maloval podhorské krajiny a zátiší (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

11   monogramista FT (?)    

"Z Vítkovických železáren"............................................................................................................................................  1 500 Kč  
velká mistrovská dvoubarevná litografie, signováno monogramem LD, datováno 1945, umělecká a dokumentační hodnota, 

rámováno v paspartě pod sklem, ve výřezu 41 x 57 (60 x 74)  
    

    

    

12   Buffet Bernard   (1928 - 1999) 

"Notre Dame - Paříž" ........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno PH, datováno 1956 v desce, vydal Jacomet Paris, práce světově proslulého francouzského 

malíře a sochaře, rámováno pod sklem, 45 x 61 (50 x 66)  

 Pořízeno v šedesátých letech 
    

Buffet Bernard  světově proslulý francouzský malíř a sochař 

    

    

13   Bílkovský František   (1909-1998) 

"Projížďka jezdeckých koní" ........................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská štětcová malba tuší, signováno PD, datováno 1972, vzadu povídání o umělci, rámováno v paspartě pod sklem, ve výřezu 

20 x 62 (34 x 76)  
    

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

14   Štika Karel   (1898-1975) 

"Odpočinek na kamenitém poli" .....................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský dvoubarevný lept, signováno PD, datováno 1925, rámováno, zaskleno, 35 x 50 (41 x 56,5)  
    

Štika Karel  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, publicista, středoškolský profesor v Čechách a na Slovensku, také spisovatel, 

narodil se a zemřel v Praze, studium na AVU Praha u prof. Max Švabinského, současně studoval profesuru kreslení, 

modelování a geometrie na FF UK v Praze, získal stipendium na studijní pobyt v Itálii, člen Sdružení jihočeských 

výtvarníků, UB, SČUG Hollar - v letech 1953 - 1955 předseda spolku, v Lexiconu dlouhý výčet výstav, vystavoval mj. 

na zlínských salonech, často vystavoval s Hollarem, v roce 1967 jmenován zasloužilým umělcem, bratr Jaroslava Štiky, 

proslulého autora skvělých erotických kreseb (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

15   Balíček Karel   (1904-1985) 

"Stromy pod horami" .......................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olejová tempera na lepence, signováno LD, kolem poloviny minulého století, práce malíře, který se specializoval na krajinu 

Vysočiny, 35,5 x 50,5 (45 x 60,5)  
    

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

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

u prof. Ferd. Pochobradského, několik let maloval u Gustava Macouna v Kameničkách, patřil do malířské kolonie, která 
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malovala Českomoravskou Vysočinu, procestoval Německo, Jugoslávii, Slovensko, Maďarsko, vystavoval od roku 1931, 

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

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

    

    

16   neurčeno    

"Zátiší s jablky" ...................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na malířské lepence, signováno PD, datováno 1952, kvalitní široký rám zlaté barvy, zaskleno, 22,5 x 50,5 (35,5 x 63,5)  
    

    

    

17   Pavlík Václav   (1901-1966) 

"Kytice macešek" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno tužkou PD, kolem poloviny minulého století, luxusní umělecký rám, v paspartě, zaskleno, 

43,5 x 28,5 (63 x 48,5)  
    

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

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

18   Müller August Walter   (1903-) 

"Praní prádla na valše v neckách"..............................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno PD, kolem roku 1930, výborná práce rodáka z Ostravy, který studoval ve Vídni, člen 

sdružení KUNSTRING, rámováno v paspartě, zaskleno, 41 x 33 (61,5 x 51)  
    

Müller August Walter  malíř  a grafik narozen v Moravské Ostravě, studoval ve Vídni, cestoval po Itálii, před válkou byl 

činný v Ostravě (Toman) 

    

    

19   Salichová Helena   (1895-1975) 

"Zátiší s jahodami" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno PD, kolem roku 1950, práce výborné malířky z Ostravska , rámováno, zaskleno, 

skvělá nabídka, 15,5 x 50,5 (29 x 64)  
    

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

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

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

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

    

    

20   Giessel W.    

"Čtenář" ..................................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vlevo nahoře, přelom 18. a 19. století, může jít o práci Wilhelma F. Giessela (1869-

1938), který je uváděn ve světových katalozích a dosahuje cen kolem 3 000 eur, mimořádně luxusní rám i celková adjustace, 

pod  sklem, na širokém bohatě zdobeném zlaceném rámu je kovový štítek W. Giessel, skvělá nabídka 

12,5 x 9,5 (35 x 32)  
    

    

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 

 

21   Meyer Claus   (1856-1919) 

"Hráči karet v hospodě" ...............................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signováno, nedatováno, vzadu na desce věnování jako svatební dar z roku 1937 v němčině 

"Zur Hochzeit gewittmet am 6.7.1937 am meinen Mitarbeiter R. Schlibner und seine Frau von Alois Schilhab", zasazeno do nového 

rámu, 35 x 26,5 (45,5 x 36,5)  
    

Meyer Claus  uváděn ve světových katalozích v cenách 2 000 - 5 000eur 

    

    

22   Stabiak Julius   (1917-1973) 

"Ruská trojka ujíždějící před vlky na zasněžené pláni" ................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno LD, nedatováno, první třetina minulého století, polský malíř proslulý malbou 

koní, 48 x 68 (60 x 80)  
    

Stabiak Julius  polský malíř, uváděn v evropských katalozích 
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23   neurčeno    

"Loštice v letní krajině" ...................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký reprezentativní olej na plátně, signováno LD, datování čteno 1943, kvalitní rám francouzského typu, výhodná nabídka,  

52,5 x 120 (67,5 x 135,5)  
    

    

    

24   Kristin Vladimír   (1894-1970) 

"Ostrava - Jáma Petr Cingr" .....................................................................................................................................  16 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, datováno 1953, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, 

mimořádný luxusní široký zlacený rám francouzského typu, 90 x 133 (105 x 152)  

Na autorském štítku je vedle jména autora a názvu obrazu tehdejší autorova adresa Ostrava 1, Českobratrská 19 - současná 

adresa ostravské pobočky naší společnosti 
    

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

Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, rozsáhlý výčet výstav, zastoupen v Národní Galerii Praha, v ostravské GVU 

a dalších, velké spektrum výstav, cenná jsou zejména jeho panoramata Ostravy a Prahy, spolu s Tkaczykem, Salichovou 

a Wünschem patří k nejlepším malířům ostravského regionu vůbec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

25   Sládek Jan   (1906-1982) 

"Černá Ostrava" ..............................................................................................................................................................  18 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na silné dřevěné překližce, signováno PD, nedatováno, skvělá moderní práce 

významného autora, vysoká galerijní hodnota, mimořádná nabídka, 91 x 120 (108 x 138)  
    

Sládek Jan  malíř, grafik, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, narozen v Ostravě-Kunčicích, soukromá studia u prof. 

Ungermanna, pedagogicky působil na Škole umění ve Zlíně a na DAMU, katedra scénického výtvarnictví, grafik 

a výtvarník divadla v Ostravě, vydal cyklus z prostředí železáren, řada výstav, významný umělec regionu 20. století 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

26   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Horská vesnice" ..............................................................................................................................................................  27 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno PD, kolem roku 1935, nádherný sběratelský 

i galerijní obraz od významného malíře a keramika, 86 x 121 (101,5 x 137)  
    

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

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

27   Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Janáčkovy Hukvaldy" ....................................................................................................................................................  9 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, datováno 1962, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, 

luxusní rám francouzského typu, 71,5 x 101 (90,5 x 120)  

 Skvělá nabídka 
    

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) 

    

    

28   nesignováno    

"Říčka v březovém lese" ..................................................................................................................................................  8 500 Kč  
velký mistrovský olej na malířské desce, signum nenalezeno, kolem roku 1940, vzadu další malba "Cesta v horské krajině", kvalitní 

široký rám, 66,5 x 97 (85,5 x 127)  
    

    

    

29   Vlodek Ladislav   (1907-1996) 

"Z Hranic - U Bečvy v zimě" .........................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno LD, nedatováno, kvalitní profesionální krajinářská práce, 36 x 50,5 (47 x 61,5)  
    

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

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

UMPRUM v Praze, v Lexiconu řada výstav z období čtyřicátých až šedesátých let, v roce 1997 byla uspořádána posmrtná 

výstava v Teplicích nad Bečvou a v Hranicích na Moravě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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30   Zimák L.    

"Dívčí akt před zrcadlem" ..............................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno a datováno 1940 LD, kvalitní práce, široký dobový rám starozlaté barvy, 54 x 43,5 (67 x 56,5)  
    

    

    

31   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Dřevěnice v kvetoucí zahradě v horách" ............................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní a reprezentativní olej na plátně, signováno LD, nedatováno, kolem roku 1935, práce vysoké galerijní hodnoty 

od vynikajícího malíře a keramika, vhodný široký rám zlaté barvy, mimořádná sběratelská příležitost, 76 x 71 (91,5 x 86,5)  
    

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

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

32   nesignováno    

"Potok v prosvětleném lese" ..........................................................................................................................................  8 000 Kč  
reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1930, jde o mimořádně kvalitní práci, kvalitní 

široký rám starozlaté barvy, skvělá nabídka, 72 x 50 (88 x 60)  
    

    

    

33   Heidenreich Johann   (1791-1867) ? 

"Panna Maria" ..................................................................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu, datováno 1865, podle Národního památkového úřadu v Ostravě jde s velkou  

pravděpodobností o práci Johanna Heidenreicha z Frývaldova (Jeseník), drobná poškození, krakeláž, rámováno,  

63 x 47,5 (80 x 63)  

 Skvělá nabídka, takto určené náboženské obrazy jsou vzácností 

  OSVĚDČENÍ O PRODEJI A VÝVOZU PŘILOŽENO 

    

    

34   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Pohled na Ostravu" ......................................................................................................................................................  17 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno LD, nedatováno, krásná práce významného umělce, zaskleno antireflexním sklem, 

skvělá nabídka, 48 x 68 (64,5 x 78,5)  
    

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

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

35   Drha Josef   (1912-2009) 

"Rybník" .................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno PD, nedatováno, název rukou vzadu na plátně, práce jednoho z nejlepších malířů minulého 

století z regionu Severní Moravy, široký umělecký rám bílo-zlaté barvy, 50 x 70 (68 x 87)  
    

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) 

    

    

36   Beyer Alfred   (1888-1932) (?) 

"Kohout se slepicemi v rozkvetlém sadu" ................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno PD, datováno špatně čitelně, patrně 1924, kvalitní impresionistická práce, luxusní ručně 

řezaný široký rám francouzského typu, 50 x 60 (68,5x 78)  
    

    

    

37   Kapec Jaroslav   (1924-1998) 

"Rozměr pravdy" .............................................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, kresba tuší, signatura, datace 1992 a název díla LD, vzadu autorský štítek, jedna 

z nejlepších prací autora nabízená na naších aukcích, luxusní autorský rám, 54 x 41,5 (73 x 60,5)  
    

Kapec Jaroslav  malíř, grafik, autor objektů, narozen v Ostravě, studia na AVU v Praze u Rady a Holého, čestný rok 
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u profesora K. Součka, člen mezinárodního uměleckého spolku Kontrast, vyučoval malbu na výtvarném oboru Lidové 

školy umění v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU a Výtvarného centra Chagall v Ostravě, řada výstav, významný malíř, 

který výrazně přispěl k moderním směrům v českém malířství druhé poloviny minulého století (Slovník Chagall) 

    

    

38   monogramista KO    

"Zátiší s konvicí, číší a zákusky" ..................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno LD monogramem KO, datováno 1930 PD, vzadu štítek s příjmením, široký umělecký dobový 

rám, výborný celek, 63 x 50 (86 x 73,5)  
    

monogramista KO  Konečný Josef (1907-) 

malíř, narozen v Kameničné, studoval na ŠUŘ v Brně u profesora Süssera a na pražské akademii u profesorů Nejedlého 

a Nechleby, žil a pracoval v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

39   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Harpyje" ............................................................................................................................................................................  67 500 Kč  
mistrovské galerijní barevné křídy na žlutém kartonu, LD signováno monogramem JZ, nedatováno, umělecká adjustace, skvělá 

nabídka, Přiložen odborný posudek paní Jany Orlíkové 

ve výřezu 13,5 x 20,5 (37 x 46)  
    

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) 

    

    

40   Jirků Boris   (1955-) 

"Toskánsko s červenou a růžovou oblohou" .......................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - slité laky na malířské desce, signováno PD, datováno 2007, autorsky vybraný černo-stříbrný široký rám, 

43 x 61,5 (59 x 78)  

 Původně koupeno v galerii Chagall za 65 000 Kč, mezitím se ceny obrazů Borise Jirků velmi zvedly  
    

Jirků Boris  malíř, sochař, ilustrátor, studia na UMPRUM v Uherském Hradišti, později na AVU v Praze u profesora 

Paderlíka, vede Ateliér figurální kresby na pražské VŠUP, člen SVU Mánes, věnuje se volné malbě, grafice, ilustraci 

a knižní grafice, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Státní galerie Zlín, Východočeské galerie Pardubice, rovněž 

v soukromých sbírkách v České republice, Austrálii, Itálii, Francii, Holandsku a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

41       

Unikátní nástěnný barometr rtuťový .........................................................................................................................  1 200 Kč  
skleněná trubice naplněná rtutí je upevněná na dřevěné desce zasazené do bohatě zdobeného litinového rámu, litina patinovaná 

starozlatou barvou, první polovina 19. století, sloupec rtuti je přerušený, výška 118cm, šířka 34cm  

Kapalinové barometry principiálně vycházejí ze rtuťového tlakoměru, jehož vynálezcem byl italský matematik,  fyzik a astronom 

Torricelli (1608–1647). Zpozoroval, že výška sloupce rtuti ve skleněné trubici -  na horním konci uzavřené a otevřeným koncem 

ponořené do nádobky se rtutí - se mění vlivem změn atmosférického tlaku. 

    

    

42       

Kord vojenský - úředník ..................................................................................................................................................  9 000 Kč  
model 1878, Rakousko-Uhersko, kovové části bohatě zdobené, zlacené, střenka z perleti, pod střenkou na aversu R-U orlice a FJ1, 

na reversu VIRIBUS UNITIS, stav kordu velmi dobrý, stav pochvy dobrý, kůže je uprostřed přelomená, délka čepele 76,5cm, délka 

pochvy se zákončím 77cm, celková délka 90cm  

 

43       

Souprava na paličkování krajek a ozdob .................................................................................................................  4 500 Kč  
válec na specielním dřevěném podstavci, na válci je připevněná rozpracovaná krajka a visící paličky, v příslušenství jsou náhradní 

paličky, sada kruhů (bubínků) na vyšívání, barevná příze, publikace o paličkování, výška válce i se stojanem 87cm, šířka 40cm  

 Zajímavá nabídka 
    

    

44       

Pendlovky - nástěnné hodiny dvojzávažové ............................................................................................................  4 000 Kč  
číslice arabské, skříň hnědé dřevo, dvířka zdobená vitráží z mosazi a broušeného skla, kyvadlový talíř, ciferník a pláště závaží jsou 

z mosazi, bijí celou hodinu a půl hodiny, počátek minulého století, stav dobrý, výška 90cm, šířka 35cm  
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45       

Luxusní souprava na servírování předkrmů, dezertů apod. ...........................................................................  1 400 Kč  
porcelán bílý, okraje zlaceny, na užitné straně velmi bohatě zdobeno květinovým dekorem a ornamenty celkem 14 kusů,  

z toho u 8 kusů je zdobení celoplošné, značeno SCHOENAU, kolem roku 1925, velmi dobrý stav, nepoužíváno 

 v sestavě: 

servírovací podnos elipsovitý s úchopy, 39 x 27,5cm 

servírovací miska s úchopy, 22 x 20cm 

6ks větších dezertních talířků, průměr 20cm 

6ks menších dezertních talířků, průměr 14,5cm  
    

    

46       

Souprava čajových šálků s podšálky, dvanáctiosobní ........................................................................................  1 200 Kč  
jemný a tenký porcelán, bohatě ručně malováno symbolickými ornamenty, značeno, patrně Japonsko, kolem roku 1925, velmi 

dobrý stav, nepoužíváno, výhodná nabídka, výška šálku 5cm, horní průměr 10cm, průměr podšálku 14cm  
    

    

47       

Velká maska "Bůh v hrozivé podobě" .......................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, bohatě ručně malováno a zlaceno, patrně Indonésie, minulé století, velmi dekorativní,  

výška 38cm, šířka 33cm  
    

    

48       

Stolní lampa na nízkém dřevěném podstavci ..........................................................................................................  1 800 Kč  
porcelánový korpus ve tvaru šestibokého sloupu různé tloušťky je zdobený barevnými rostlinnými motivy, značeno ROSENTHAL, 

stínítko bílá krajkovina (nepůvodní), kolem roku 1935, stav dobrý, porcelánový korpus výborný, odstřižena přívodní elektrická  

šňůra, celková výška 45cm  

    

    

49       

Luxusní šálek s podšálkem .................................................................................................................................................  600 Kč  
koflíček v empírovém stylu, porcelán bohatě zdobený květinovým dekorem, vysoké ouško zlacené, značeno ROSENTHAL, kolem 

roku 1935, výborný stav, výška šálku 8cm, průměr podšálku 10,5cm  
    

    

50   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

Velká mohutná mistrovská reprezentativní váza ..............................................................................................  19 000 Kč  
keramika, signováno FD 1945, váza  je zdobená rytím v hlíně (obdobně jako u matrice pro dřevoryt), motivem "Jinocha a dívky 

ve valašském kroji", celá scéna je umístěna do přírody, implikuje to "Adama a Evu v ráji", rok 1945 - konec války, ve spodní části, 

v hlíně vyryto Štěchovice - patrně dílna vzniku, vše provedeno v béžové a hnědé barvě 

výška 70cm, průměr 34cm  
    

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

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

51       

Loutka mystické bytosti, tzv. javajská .......................................................................................................................  2 500 Kč  
řezba ve dřevě, ručně malováno po obou stranách, pohyblivé ruce, loutka se držela vespod za madlo, Indonésie, minulé století, 

výška 64cm, šířka při rozpětí rukou 70cm  
    

    

52       

Třídílný skládací přenosný obraz "Bojové scény"...............................................................................................  3 500 Kč  
kombinace malby, nálepů a řezby v imitaci slonové kosti, vše na dřevěné desce, Asie, minulé století, složený 54 x 28,5,  

v rozevřeném stavu 54 x 58  
    

    

53       

Luxusní šálek s podšálkem .................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bohatě zdobený květinovým dekorem, značeno ROSENTHAL, kolem roku 1930, výborný stav, výška šálku 3,5cm, 

průměr 7,5cm, průměr podšálku 12cm  
    

    

54       

Ozdobná lžíce a vidlice ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
umělecká řezba ve tvrdém cizokrajném dřevě, na obou kusech jsou vyřezány čtyři hlavy Buddhy pod sebou, Indonésie, minulé 

století, dobrý stav, délka 53,5cm, šířka 7cm  
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55       

Souprava nápojová na vodu nebo pivo .....................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo zelené zdobené ruční malbou figurálního motivu bílým emailem, kolem roku 1890, stav velmi dobrý, v sestavě džbán a tři 

sklenice, výška džbánu 31cm, průměr 15cm, výška sklenic 16cm, průměr 8cm  
    

    

56       

Korbel s cínovým víčkem ....................................................................................................................................................  800 Kč  
sklo čiré, broušené do jedenácti vertikálních ploch, zdobené rytým rostlinným dekorem, uprostřed volný medailon připravený 

na  monogram nového majitele, víčko zdobené, kolem roku 1890, stav velmi dobrý, výška 22cm, průměr 9cm  
    

    

57       

Luxusní váza na nízké patce ...........................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo vrstvené kobaltové a čiré, broušené, řezané a ryté, figurální motiv "Jelen a dvě laně mezi stromy", Čechy, první polovina 

minulého století, vynikající nabídka, výška 25cm, průměr 16cm  
    

    

58       

Prsten dámský .......................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
zlato, oválná hlava osazena granáty - zlatník se nechal inspirovat krásou rozevřených ocasních per páva, značeno puncovní značkou 

lvíček 4, třicátá léta minulého století, velikost 54, ryzost zlata 14K (585/1000), hmotnost 3,78g btto  
    

    

59       

Brož - špendlík ......................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata, zdobeno diamantem s briliantovým brusem, ryzost zlata brože 626/1000 a jehlice 375/1000 (9K), 

hmotnost 3,42g btto, briliant 1x cca 0,10ct, 

PŘILOŽENO OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU o ryzosti zlata  
    

    

    

60       

Náhrdelník - řetízek s briliantovým kapkovitým ověskem ...............................................................................  9 000 Kč  
kombinace žlutého a bílého zlata, ověsek zdobený briliantem a deseti diamantovými routami, krásná zlatnická práce 

ryzost zlata řetízku 333/1000 (cca 8K),  přívěsku 750/1000 (18K),  

hmotnost 4,95g btto, délka 42cm + 2cm  

přívěsek briliant 1x cca 0,10ct  

PŘILOŽENO OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU o ryzosti zlata 
    

    

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

 

61   Zykmund Václav   (1914-1984) 

"Surrealistický objekt v krajině" ...........................................................................................................................  160 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno LD, nedatováno, výborná umělecká adjustace, PŘILOŽEN 

ZNALECKÝ POSUDEK SOUDNÍHO ZNALCE PANA PhDr. JANA ŠTÍBRA ředitele Oblastní galerie Litoměřice, 

62 x 56 (81,5 x 74,5)  
    

Zykmund Václav  malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, studium na VUT Praha, vysokoškolský profesor a teoretik umění, 

významný český moderní malíř, zakladatel surrealistické skupiny RA, dalšími členy skupiny RA byli Josef Istler, Miloš 

Koreček (fotograf), Bohdan Lacina, Vilém Reichmann, Václav Tikal, řada výstav během jeho života i v devadesátých 

letech, zastoupen ve sbírkách National Gallery of Art, Washington D.C., USA (Lexicon of the CVA) 

    

    

62   Rykr Zdeněk   (1900-1940) 

"Africký bojovník se štítem a kurtizána" .............................................................................................................  29 000 Kč  
kubistický olej na tvrzené malířské desce, signováno PD, nedatováno, širší ručně řezaný rám zlaté barvy, přiložen znalecký posudek 

soudního znalce pana PhDr. Jana Štíbra ředitele Oblastní galerie Litoměřice, 40 x 50 (53 x 63,5)  
    

Rykr Zdeněk  malíř, studoval na FF UK dějiny umění a klasickou archeologii, autodidakt, vystavoval s Tvrdošíjnými, 

Topičově saloně, Rubešově galerii, Krasoumné jednotě atd., byl zastoupen na řadě výstav zejména v šedesátých 

a devadesátých letech, v letech 1938 a 1960 měl výstavy v Paříži, v roce 1993 ve Valencii (Lexicon CVA) 

    

    

63   Veris Jaroslav   (1900-1983) 

"Ležící dívčí poloakt" ........................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno PD, nedatováno, rám z třicátých let minulého století, 48 x 38 (59 x 50)  
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Veris Jaroslav  malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, narozen ve Vsetíně, žák pražské akademie u Preislera, 

Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, patřil mezi nejlepší evropské 

malíře období ARTDEKA, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích (mimořádně dlouhý výčet 

jeho prací a výstav v Tomanovi, slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

64   Allen Joseph William   (1803-1852) 

"Odpočinek" .......................................................................................................................................................................  21 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, nesignováno, nedatováno, 1842, určeno podle párového obrazu, který byl signován a datován, viz 

přiloženou reprodukci našeho akvarelu, luxusní dobová adjustace v širokém zlaceném rámu, 23 x 31,5 (52,5 x 60,5)  

 U autora jsou ceněny právě jeho akvarely 
    

Allen Joseph William  narozen v Lambethu, zemřel v Anglii, malíř krajin, žánrů a divadelních dekorací, studoval 

na Akademii v Tawtonu, stal se profesorem v Londýně v ateliéru kresby (viz TB 1/3 12, BI/124) 

    

    

65   Waldhauser Antonín   (1835-1913) 

"Stromy v krajině" .............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní komorní akvarel, značeno vzadu pozůstalostním razítkem a na mosazném štítku na rámu holandského typu  

v černém laku, zaskleno, mimořádná sběratelská nabídka, 9 x 13 (30,5 x 38,5)  
    

Waldhauser Antonín  malíř, narozen ve Vodňanech, studoval na pražské akademii u Rubena, pak u prof. Lhoty 

a Haushofera, později na akademii do Vídně, maloval krajiny, historické obrazy a pražská zátiší, řada výstav (Toman) 

    

    

66   Mayer J.    

"Zrcadlení stromů ve vodě" ...........................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno PD, datováno 1942, původní dobový rám, 50 x 75 (75 x 89)  
    

    

    

67   Horn Julius   (1900-) 

"Bývalí horníci při mariáši" .......................................................................................................................................  15 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno LD, kolem roku 1930, luxusní ručně řezaný rám francouzského 

typu, obraz je v dobrém stavu, vyžaduje však vyčistit, jedinečná nabídka, 65 x 75 (84 x 93)  
    

Horn Julius  malíř, grafik, kreslíř ex libris, studia na umělecko průmyslové škole v Praze u Dítěte a Kysely, podnikl 

studijní cesty do Vídně, Německa a Paříže, v malířství se nejvíce věnoval portrétům, namaloval např. podobizny Jana 

a Tomáše Bati, zúčastňoval se přehlídek ex libris (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

68   Mezerová - Winterová Julie   (1893-1980) 

"Světská madona" ...........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, PD signováno stylizovaným monogramem MW, datováno 1935, široký 

zdobný rám zlaté barvy, jedinečná nabídka, 74 x 52 (97 x 74,5)  
    

Mezerová - Winterová Julie  malířka, narozena v Úpici, studovala u profesorů E. Krostové, J. Schussera a J. Beneše 

na UMPRUM v Praze, byla členkou řady pařížských skupin, s nimiž vystavovala, zúčastňovala se rovněž výstav Kruhu 

výtvarných umělkyň v Praze, zastoupena ve sbírkách GHMP, Museum Jeu de Paume v Paříži, Národního muzea 

v Lucembursku a jinde (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

69   Kapec Jaroslav   (1924-1998) 

"Osada Rouské v Záhoří" ............................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, kvaš, tuš na malířské desce, signatura, datace 86 a název obrazu PD, vzadu štítek 

Díla, mimořádná sběratelská nabídka, 56,5 x 60 (66,5 x 69,5)  

Tento skvělý obraz byl vystavován v Severomoravské galerii výtvarného umění v Ostravě červen - červenec 1989, viz přiložený 

katalog 
    

Kapec Jaroslav  malíř, grafik, autor objektů, narozen v Ostravě, studia na AVU v Praze u Rady a Holého, čestný rok 

u profesora K. Součka, člen mezinárodního uměleckého spolku Kontrast, vyučoval malbu na výtvarném oboru Lidové 

školy umění v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU a Výtvarného centra Chagall v Ostravě, řada výstav, významný malíř, 

který výrazně přispěl k moderním směrům v českém malířství druhé poloviny minulého století (Slovník Chagall) 

    

    

70   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Benátky" ............................................................................................................................................................................  95 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tužka a akvarel nanášený rukou - prsty, signováno vlevo dole Jan Zrzavý, vpravo dole 

J.Z. 63, umělecká adjustace, zaskleno, skvělá nabídka, V přiloženém odborném posudku Dr. Jany Orlíkové je konstatováno, že se 

jedná o jednu z typických prací Jana Zrzavého ze závěru jeho života, konkrétně tento z roku 1963 

20 x 25 (47 x 50)  
    

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

    

    

71   Raszyk (Rašík) Vladislav   (1936-) 

"Slunečnice" ..........................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
velká reprezentativní kombinovaná technika - tempera a kvaš, signováno PD, Rašík, nedatováno, vzadu autorský štítek a razítko 

ČFVU, kvalitní práce, zaskleno, 54 x 66 (74 x 80)  
    

Raszyk (Rašík) Vladislav  malíř, narozen  v Darkově u Karviné, malíř autodidakt, soukromě se vzdělával u Rudolfa 

Žebroka, věnuje se hlavně krajinomalbě, od roku 1990 vede vlastní galerii v Českém Těšíně (Slovník Chagall) 

    

    

72   Salač Ludvík Alois   1900-1953) 

"Mladá krojovaná trhovkyně" ........................................................................................................................................  750 Kč  
mistrovský galerijní akvarel a kvaš, signováno PD, počátek minulého století, kromě umělecké i dokumentační hodnota, dobová 

adjustace, zaskleno, ve výřezu 15 x 7,5 (33,5 x 25,5)  
    

Salač Ludvík Alois  uváděn také jako Antonín Ludvík Salač, psal se A. L. Salač i L. A. Salač; malíř, grafik, ilustrátor, 

nakladatel pohlednic, ilustroval řadu knih, mimo jiné i Babičku Boženy Němcové, skvělý malíř, který po sobě zanechal 

výborné kresby, malby, knihu o technice kresby a malby atd., bohužel se prozatím nedostal do odborných slovníků, jeho 

pohlednice jsou dodnes vyhledávány sběrateli (http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/vytvarni/salac.htm, 

http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/osobnosti/alois-ludvik-salac.html)  

(17. 6 1900 Praha-24.8.1953  Západní Německo) 

    

    

73   Salač Ludvík Alois   1900-1953) 

"Metař" ......................................................................................................................................................................................  750 Kč  
mistrovský galerijní akvarel a kvaš, signováno, počátek minulého století, kromě umělecké i dokumentační hodnota, dobová 

adjustace, zaskleno, ve výřezu 14 x 13,5 (34 x 27)  

    

    

74   Salač Ludvík Alois   1900-1953) 

"Dva uličníci" ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský galerijní akvarel a kvaš, signováno, počátek minulého století, kromě umělecké i dokumentační hodnota, dobová 

adjustace, zaskleno, ve výřezu 14,5 x 8,5 (32 x 26)  

    

    

75   Tylečková Zdeňka   (1948-) 

"Velká letní kytice" ............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno PD, nedatováno, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, velká reprezentativní práce,  

80 x 72 (93 x 84)  
    

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

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

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

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

    

    

76   neurčeno    

"Beskydská krajina se zvoničkou" ..............................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno PD, nepřečteno, nedatováno, kvalitní krajinářská práce, 50 x 65 (64 x 74)  
    

    

    

77   Salomonowitz Salomon    

"Jeruzalém" ...........................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno PD, kolem roku 1930, kvalitní a zajímavá práce výborného židovského 

malíře, široký dobový rám zlaté barvy, špičková sběratelská položka, 48 x 35 (59 x 46)  
    

Salomonowitz Salomon  "… Z dalších německo-českých autorů spojených účastí na výstavách s brněnským Domem 

umělců se tématika orientalismu objevuje v díle Emila Orlika, Eugena von Kahler, Georga Karse, Kurta Halleggera, 

Salomona Salomonowitze … " (http://nemeckoceskeumeni.cz/cz/?page=habanstolet Ivo Habán: Brněnský Dům umělců 

jako výstavní centrum německy hovořících umělců z Moravy, Slezska a Čech in Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 

100 let Domu umění města Brna, Brno 2010, s. 71-96) 

    

    

78   Vencl M.    

"Pomazání krále Davida" ...............................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno LD, vzadu na blind rámu Jméno autora a název obrazu, datováno 2005, kvalitní práce 

v kvalitní adjustaci, 45 x 35,5 (52,5 x 42,5)  
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79   Krystyn Bohumír   (1919-) 

"Žně na Klimkovicku" ......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, datováno 1953, vzadu část štítku, široký rám zlaté barvy, výborná nabídka 

pro sběratele, 39 x 55,5 (52 x 69)  
    

Krystyn Bohumír  malíř, grafik, narozen v Hlubočci u Opavy, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně 

a monumentální malbu u profesora E. Filly na VŠUP v Praze, po studiích se vrátil zpět na Ostravsko, řada výstav 

a realizací (Slovník Chagall) 

    

    

80   Uprka Joža   (1861-1940) 

"Dívka v kroji" ................................................................................................................................................................  135 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno monogramem LD, datováno 1922, vzadu razítko DKP - ÚV KSČ, dále 

inventární číslo 2197, na desce zezadu je jednoduchá parketáž, velmi kvalitní široký rám holandského typu v černém laku , majitel 

konzultoval pravost s Dr. Pelikánem, o pravosti není pochyb 

25,5 x 40 (42 x 56,5)  

 Výborná práce vynikajícího autora 
    

Uprka Joža  významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v Kněždubě v rodině rolníka - malíře samouka, 

zemřel v blízké Hroznové Lhotě, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze 

u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání 

nových dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 žil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíž Ilavy, 

řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden 

z nejdražších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

 

81   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 

"Louky v květu - motiv z Tylovic" ...........................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno SD, nedatováno, nádherná krajinářská práce malíře, který byl jako první Čech 

přijat do spolku HAGENBUND ve Vídni, kvalitní široký rám francouzského typu, na rámu mosazný štítek se jménem autora 

50 x 56 (66 x 72)  

 Mimořádná nabídka 
    

Jaroněk Bohumír  vynikající malíř a grafik, autodidakt, rodák ze Zlína, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil 

a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy 

a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř 

vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava  

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

    

    

82   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Setkání Valachů v hoře".............................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, nedatováno, krásný sbírkový obraz, mimořádně příznivá cenová nabídka,  

54 x 70,5 (68 x 84)  
    

Schneiderka Alois  významný moravský malíř první poloviny 20. století, narozen v Křivé - okres Vsetín, žák Hynaise 

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

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

    

    

83   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Sedící Valach pod stromem" ....................................................................................................................................  21 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě (překližce), signováno PD, nedatováno, luxusní široký ručně řezaný rám francouzského typu 

stříbrné barvy, krásný sbírkový obraz, skvělá cenová nabídka, 50 x 60 (67,5 x 77,5)     

 

    

84   Hrouzková Šárka    

"V altánu" ..............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na tvrzené desce, signováno PD, kolem roku 1975, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, prodejní cena byla 2 375 Kč ,  

60,5 x 45 (73,5 x 58,5)  
    

    

    

85   Toman František   (1886-) 

"Muž s fajfkou" ...................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský portrétní olej na plátně, signováno PH, kolem roku 1915, na několika místech řídké plátno, 47,5 x 36,5 (59 x 48)  
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Toman František  malíř v Praze Žižkově, absolvoval Odbornou školu tkalcovskou (Toman) 

    

    

86   nesignováno    

"Usměvavý dědek s fajfkou a pivem" ........................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na lepence, signum nenalezeno, kolem roku 1930, příjemná pohodová práce, 37,5 x 30,5 (52,5 x 46)  
    

    

    

87   nesignováno    

"Chalupa u lávky přes řeku" .........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, přelom 19. a 20. století, vzadu poznámka: "Procházka", široký rám holandského typu 

s černým lakem, 16 x 32 (30,5 x 46)  
    

    

    

88   nesignováno    

"Alpská krajina" .................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, 19. století, zdobný dobový rám, výborná nabídka, 24,5 x 32,5 (37,5 x 45)  
    

    

    

89   nesignováno    

"Život na statku v Alpách" .............................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na kartonu, signum nenalezeno, nedatováno - přelom 19. a 20. století, obraz elipsovitý, ve výřezu elipsa 24,5 x 33 (34 x 42)  
    

    

    

90   neurčeno    

"Myslivec s malovanou fajfkou" ..................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno PH, nepřečteno, 19. století, mimořádně kvalitní figurální práce, kvalitní rám 

holandského typu vyžaduje drobné opravy, jedinečná nabídka, 26,5 x 20,5 (38,5 x 33)  
    

    

    

91   nesignováno    

"Voda pod skálou s borovicemi" ..................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na tvrzené lepence, signum nenalezeno, přelom 19. a 20. století, krakeláž, luxusní široký reliéfní rám zlaté barvy, reliéf 

neobvyklý u rámů je tvořen věncem dubových listů a žaludů, drobné oklepy, velmi dekorativní celek, 25 x 16 (37,5 x 28,5)  
    

    

    

92   Siničák Jaroslav   (1962-) 

"Poslední večeře" .............................................................................................................................................................  10 000 Kč  
velký mistrovský reprezentativní olej na plátně lepeném na sololitové desce, signováno SD, datováno 2011, výborná práce malíře, 

restaurátora a fotografa žijícího v Bratislavě s výstavami v Praze, Bruselu, Štrasburku atd., nerámováno, velmi působivé, 77 x 82  

    

    

93   Guba R.    

"Zimní potok v lese za ranních červánků" ..............................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1903, široký dobový zlacený rám, 35 x 58 (43,5 x 66,5)  
    

    

    

94   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Domy" ....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno LH, datováno 1970, kvalitní práce žáka E. Filly a Baucha, 50 x 70 (62 x 82,5)  
    

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) 

    

    

95   Placatka Ladislav   (1923-1986) 

"Zátiší s korbelem"..........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1975, vzadu štítek Díla, kvalitní rám, výborná nabídka pro sběratele,  

41 x 81,5 (54 x 94)  
    

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

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

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

Informační systém abART) 
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96   Beck Boh.    

"Svážení sena koňmi v krajině se stromy" ..............................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno špatně čitelně PD, rok vzniku 1914 (určeno podle párového obrazu z další položky), kvalitní 

práce z počátku minulého století, svou velikostí spolu s rámem tvoří reprezentativní celek, 52,5 x 78,5 (63,5 x 89)  

 Párová k položce č. 97 
    

    

    

97   Beck Boh.    

"Povoz s koněm u domu v kvetoucí krajině" .........................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1914 (signatura i datace jasně čitelné), kvalitní práce z počátku minulého století, 

svou velikostí spolu s rámem tvoří reprezentativní celek, 52,5 x 79,5 (63,5 x 89)  

 Párová k položce č. 96 
    

    

    

98   Bartek    

"Plachetnice v příboji u skalnatého pobřeží" ........................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1930, práce malíře, který má své sběratele, ale není o něm 

prakticky nic známo kromě toho, že pocházel z Nového Jičína a cestoval po světě, kvalitní široký rám, 40 x 70 (57 x 87)  
    

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

    

    

99   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Anděl se dvěma páry očí" ..........................................................................................................................................  28 000 Kč  
původní mistrovský lept ručně kolorovaný pastelem, vlevo nahoře signováno v desce monogramem JZ, tužkou plným jménem PD, 

vzadu na popisném štítku datováno 1973, luxusní umělecká adjustace ve stříbrném rámu, paspartě a pod sklem, skvělá práce 

i celek, ve výřezu 17,5 x 13 (55,5 x 48,5)  

 Původně koupeno v galerii Chagall v devadesátých letech za 42 000 Kč 
    

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) 

    

    

100   Burian Zdeněk   (1905-1981) 

"Nejlepší přítel člověka" .............................................................................................................................................  335 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné překližce, signováno PD, kolem roku 1935, skvělá práce skvělého autora, 52,5 x 36 (63 x 46,5)  

 Otec současného majitele získal obraz přímo od autora, který byl jeho přítelem 
    

Burian Zdeněk  malíř, ilustrátor, studia na pražské akademii u Švabinského, Obrovského a Bukovace, vynikající český 

kreslíř, malíř a ilustrátor, cca 14.000 ilustrací pro 450 knižních titulů, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník 

Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

 

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 101 - 120 

 

 

101   Žváček František   (1905-1976) 

"Zelná pole" ..............................................................................................................................................................................  400 Kč  
olej /lepenka, nerámováno, rok pořízení 1957, signováno špatně čitelně LD - zbytek signatury, 51,5x74,5  
    

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) 

    

    

102   Šimek    

"Cesta v poli" ...........................................................................................................................................................................  650 Kč  
tempera/karton, sig PD, nedatováno, 33x49 (54x68), původní umístění Diplomatický servis  
    

    

    

103   Šámal Jaroslav   (1914-1988) 

"Co zbylo po žních" ...........................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1973, sig. PD, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, dále pak autorovou rukou info o obraze s datací 

1973, 81x116 (86,5x121), původní umístění Diplomatický servis  
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Šámal Jaroslav  malíř, pedagog, 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) 

(27.11.1914 Boseň u Mnichova Hradiště-21.4.1988 Praha) 

    

    

104   Sliwan Zd.    

"Bílý dům" ................................................................................................................................................................................  400 Kč  
kresba uhlem, signováno PD, datováno 1977, LD určení místa Katovice - Bílý dům, ve výřezu 55,5x78,5 (77,5x101),  

původní umístění GK Katovice  

    

    

105   Novotný Jiří   (1919-1992) 

"Zátiší".....................................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej/plátno, poškozeno, barva na několika místech odlouplá, nesignováno, vzadu fragment autorského štítku a inventarizační štítek, 

91x73 (102x85), původní umístění Diplomatický servis  
    

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) 

    

    

106   Haise Václav   (1903-1990) 

"Minice z jara" ....................................................................................................................................................................  4 400 Kč  
olej/plátno, sig. PD, vzadu autorský štítek, na štítku špatně čitelná datace 1961, 80x100 (88x106), 

původní umístění Diplomatický servis  
    

Haise Václav  malíř, studia na AVU v Praze ve speciálce Švabinského, dva roky pomáhal A. Wenigovi při malbě dekorací 

ve Vinohradském divadle, většinu svých výstav prezentoval ve Špálově galerii, řada prací tohoto malíře byla 

reprodukována na pohlednicích, v malbě květinových zátiší patřil mezi nejlepší vůbec, hlavním námětem jeho prací byla 

Šumava a Jižní Čechy (Toman, Slovník Chagall) 

(26.9.1903 Buk Prachatice-2.3.1990 Praha) 

    

    

107   Šámal Jaroslav   (1914-1988) 

"Silnice v tání" .....................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1966, sig.dat. PD, vzadu autorský štítek, dále pak info o obraze rukou autora přímo na plátně,  

73x100 (78x105), původní umístění Diplomatický servis  
    

Šámal Jaroslav  malíř, pedagog, 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) 

(27.11.1914 Boseň u Mnichova Hradiště-21.4.1988 Praha) 

    

    

108   Barylko Mieczyslaw    

"Katovické hutě" .................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej/plátno, mírné promáčknutí plátna na někoika místech, doba vzniku 1977, sig.dat. PD, vzadu rukou psané info o obraze,  

73x92 (87x105,5), původní umístění GK Katovice  

    

    

109   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Český Krumlov" ...............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel a kresba tuší, adjustace značně poškozená, do roku 1956, sig. PD, vzadu autorské razítko, ve 

výřezu 20x29 (34x41), původní umístění ZÚ Berlin  
    

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) 

    

    

110   Rohlička    

"Krajina" ................................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/plátno, do roku 1969, signováno PD, za jménem špatně čitelná datace  (52 ?), vzadu štítek se jménem autora a názvem, 

89,5x115,5 (90,5x116,5)  

    

    

111   Bruner (?) V.    

"Bez názvu" ..............................................................................................................................................................................  650 Kč  
komb. technika/plátno, poškozeno, doba vzniku 1985, signováno a datováno PD, 34x24 (37x27), původní umístění ZÚ Washington  
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112   Balcer Miloš    

"Žně v Prosenici" ...................................................................................................................................................................  750 Kč  
tempera, signováno a datováno LD, doba vzniku 1956, ve výřezu 28x38 (54x65), původní umístění OBO Tirana, ZÚ Tirana  

    

    

113   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Jihočeský motiv I" ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
olej, signováno PD, rok pořízení 1989, vzadu štítek DÍLA a razítko ČFVU, poškozený rám, 47,5x64 (62x79),  

původní umístění ZÚ Brusel  
    

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

člen Sdružení pražských výtvarných umělců (Slovník Chagall) 

(5.5.1908 České Budějovice-26.8.1995) 

    

    

114   Brož Oldřich Michael   (1908-1995) 

"Jihočeský rybník" ................................................................................................................................................................  750 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, pastel, signováno LD, vzadu štítek DÍLA, rok pořízení 1976, 50x64,5 (60x75), původní umístění 

ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

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

člen Sdružení pražských výtvarných umělců (Slovník Chagall) 

(5.5.1908 České Budějovice-26.8.1995) 

    

    

115   Otčenášek    

"Na Korsice II" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
tempera/karton, nezaskleno, rám se rozpadá, obraz v dobrém stavu, sig. LD, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU,  

47x57,5 (60x70), původní umístění ZÚ Londýn  
    

    

    

116   Pavlík Ondřej   (1932-1989) 

"Slézové zátiší" .....................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej/karton, rok pořízení 1973, sig. PD, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, 34x80 (41x87),  

původní umístění ZÚ, PVV, GK Bonn  
    

Pavlík Ondřej  malíř, sochař, scénograf, studoval na AVU v Praze u profesora Sychry v ateliéru figurální a monumentální 

malby, člen Skupiny 58 (Slovník Chagall) 

    

    

117   Volf František   (1897-1983) 

"Mezi chalupami" ...............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej/karton, sig.dat.PD, rok vzniku 1956, signováno F. Volf, datováno 56, vzadu autorské razítko s určením místa - zřejmě Krásné 

na Sázavě, výřez 29x41 (58x68), původní umístění ZÚ Addis Abeba  
    

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) 

    

    

118   Hes Milan    

"Zátiší".....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika, olej/sololit, stav celkem dobrý - bez poškození, rám trochu poškrábaný, doba vzniku 1977,  sig.dat. LD, 

32x45 (34x47,5), původní umístění ZÚ Nairobi  
    

Hes Milan  malíř, studoval na AVU v Praze u profesora J. Smetany, vliv na jeho výtvarnou orientaci měly pobyty v africké 

Keni, později se orientoval také na figurální tvorbu, řada výstav (Slovník Chagall, abART) 

(24.10.1945 Plzeň - 15.12.2002 Drážďany) 

    

    

119   Junek Václav   (1913-1976) 

"Housata" ...............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, rok pořízení 1968, výřez 30x40 (47x54), původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  
    

Junek Václav  malíř, grafik, ilustrátor, na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval 

u profesora J. Bendy, dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského z existenčních důvodů se zaměřil hlavně 

na novinovou a časopiseckou ilustraci, oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou  

(Toman, Slovník Chagall) 

(16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha) 
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120   Čermáková J.    

"Kytička" ......................................................................................................................................................................................  30 Kč  
barevný lept, rok pořízení 1972, signováno tužkou PD, čísl. 45/200 LD, výřez 16,5x8 (24x16,5), původní umístění ZÚ Lima  
    

    

    

 

 

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 121 - 140 

 

121   Krs Bohumil   (1890-1962) 

"Krajina s kopcem" ..............................................................................................................................................................  130 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, pastel, sig.dat. LD, datováno 19.5.1946, výřez 14x18 (26x30),  

původní umístění Diplomatický servis  

    

    

122   Hynková Ludmila   (1908-1988) 

"Pampelišky" ...........................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej/plátno, poškozený rám, doba vzniku 1970, sig.dat. LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 35x50 (49x63),  

původní umístění MZO OBO, ZÚ Bern  
    

Hynková Ludmila  JUDr., malířka, horolezkyně, publicistka, před druhou světovou válkou studovala na Právnické fakultě 

Karlovy univerzity, doktorát získala po skončení války, během války se intenzivně věnovala malířství, soukromě studovala 

u kolínských malířů J. Čarty a V. Radimského a v Praze u J. Obrovského, v letech 1974 – 1979 podnikla studijní zájezdy 

do Maďarska, Rakouska, Polska, Rumunska, Švýcarska, Francie, SSSR, Dánska, Nepálu, Kašmíru a dalších států, 

malovala ve výškách až 4000 m, nejčastěji malovala ve Vysokých Tatrách, ale také v rodných Jaroměřicích či v okolí 

Kralup nad Vltavou, kde bydlela, členka: ČFVU, Spolek výtvarných umělců Marold, James, horolezecký klub (abART) 

(14.7.1908 Jaroměřice nad Rokytnou-9.10.1988 Praha) 

    

    

123   Janovská Ludmila   (1907-) 

"Na Kampě" ................................................................................................................................................................................  70 Kč  
barevná litografie, do roku 1973, signováno tužkou PD, číslováno 101/150 LD, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU,  

výřez 15,5x22 (29,5x34,5), původní umístění GK Sankt Peterburg  
    

Janovská Ludmila  malířka, studovala v letech 1929 - 1935 na akademii v Praze u Nechleby, členka skupiny Tvorba 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(nar. 14.9.1907 Split, Jugoslávie) 

    

    

124   Kozina Bohumil   (1881-) 

"Staroměstské náměstí" .........................................................................................................................................................  10 Kč  
barevný lept, rok pořízení 1993, signováno tužkou B. Kozina PD, LD číslováno 8, 11x8,5 (32x24),  

původní umístění OBO, ZÚ Varšava  
    

Kozina Bohumil  Kozina Bohumil , pseud. Klimeš ml., malíř, grafik (abART) 

(27.11.1881 Kaňk u Kutné Hory -1949?) 

    

    

125   Besperát František    

"Krajina u řeky" ....................................................................................................................................................................  130 Kč  
olej/překližka, vzadu kovový štítek ČSR-Londýn a evidenční číslo, do roku 1960, signováno Besperáto (Bezperáto) PD,  

18,5x23,5 (21x26,5), původní umístění ZÚ Londýn  

Zkratka ČSR znamenala 1945-1948 Československo, v letech 1948-1960 Československou republiku, od roku 1960 se používalo 

označení ČSSR pro Československou socialistickou republiku 
    

Besperát František  Pravděpodobně tvořil pod jménem Francesco Pablo dé BESPERÁTO, nar. 1900 

    

    

126   Kašpar Ladislav Josef   (1915-1997) 

"Dvorek" .................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1947, sig.dat. LD, vzadu autoský štítek a evidenční štítek Ministerstva informací, 30x40,5 (46x56), 

původní umístění ZÚ Bern  
    

Kašpar Ladislav Josef  malíř, grafik, ilustrátor, studoval u profesora J. Konůpka na Státní grafické škole v Praze, u J. 

Bendy na UMPRUM v Praze a V. Nechleby na AVU v Praze, člen SČUG Hollar, externě vyučoval na Hollarově SOGŠ 

v Praze, od roku 1940 se věnoval tvorbě exlibris, řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

(29.4.1915 Travnik, Bosna- 13.12.1997 Praha) 
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127   Hanušová - Richterová Eva    

"Prachovské skály" ...............................................................................................................................................................  500 Kč  
pastel, signováno PD, rok pořízení 1966, vzadu autorský štítek Eva Hanušová - Richterová, výřez 40x28 (62,5x51), 

původní umístění ZÚ Havana  

    

    

128   Šimůnek Jaroslav   (1872-1939) 

"Krajina s potokem" ............................................................................................................................................................  250 Kč  
kresba tužkou, signováno PD, zašlý povrch, tisková plocha 21x31 (32x42), původní umístění Diplomatický servis  
    

Šimůnek Jaroslav  žák profesora Schönlebera a Antonína Slavíčka, časté reprodukce ve Zlaté Praze, významný malíř 

Prahy a jejích periférií (Toman) 

(14. 2. 1872 Praha-Smíchov- 23.12.1939) 

    

    

129   Volf František   (1897-1983) 

"Úvoz u Strahova" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/karton, doba vzniku 1956, sig.dat. LD, vzadu autorské razítko, 24x32 (34x42), původní umístění Vojenská mise Berlin  
    

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) 

    

    

130   Martinová Marie    

"Kytice" ......................................................................................................................................................................................  650 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno a datováno PD, rok vzniku 1964, vzadu autroský štítek, výřez 51x41 (67x55), 

původní umístění ZÚ Londýn  

    

    

131   Kaničná V.    

"Modrý akt" .............................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1975, sig.dat. LD, vzadu autorský štítek, již špatně čitelný, 39x24 (47,5x32,5), původní umístění 

Diplomatický servis  

    

    

132   Havlas C.    

"Na vřesové stráni" ............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej/karton, sig. PD, signatura kryta rámem, 32x24 (38,5x30,5), původní umístění Diplomatický servis  

    

    

133   Dyntera Milan   (1913-) 

"Krajina" ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, signováno PD, rok pořízení 1973, výřez 31x64 (48x80), původní umístění ZÚ/PVV/GK Bonn  

    

    

134   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"Záběhlice" ...............................................................................................................................................................................  650 Kč  
kresba uhlem, signováno PD, kolem poloviny 20. století, výřez 34x50,5 (53,5x68), původní umístění ZÚ Tirana  
    

Gabriel Karel  malíř, grafik, pedagog, žák profesora Mako, skvělý malíř pražských motivů, v roce 1944 získal cenu 

za olej Vltava (Toman, Slovník Chagall)  

(10.10.1891 Turnov-1963 Praha) 

    

    

135   Pernica Vojtěch   (1886-1977) 

"U řeky" ..................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej/sololit, poškozený rámeček, doba vzniku 1955, sig.dat. LD, 30x36 (34x40), původní umístění ZÚ Londýn  
    

Pernica Vojtěch  malíř, studia na pražské UMPRUM u Hampeyse, tvořil zejména portréty, portrétoval např. rodinu hrabat 

Stolbergů ve Slezsku v Kyjovicích (Toman, Slovník Chagall)  

(26.1.1886 Lovčice-7.7.1977 Brno ) 

    

    

136   Krs Bohumil   (1890-1962) 

"Zimní krajina" ......................................................................................................................................................................  130 Kč  
kombinovaná technika - pastel, kresba tužkoi, signováno a datováno PD, rok vzniku 1944, výřez 14x18,5 (25x27,5), původní 

umístění Diplomatický servis  
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137   Krs Bohumil   (1890-1962) 

"Zimní osada" ..........................................................................................................................................................................  130 Kč  
pastel, tužkou signováno a datováno PD, rok vzniku 1944, výřez 14x18 (25x27), původní umístění Diplomatický servis  

    

    

138   Čermáková J.    

"Sv. Mikuláš" ...........................................................................................................................................................................  130 Kč  
lept, do roku 1975, tužkou signováno PD, číslováno 55/100 LD, tisková plocha 17,5X11 (35,5x27), původní umístění ZÚ Ankara  

    

    

139   Vysušil Karel   (1926-) 

"Nohy" ........................................................................................................................................................................................  130 Kč  
barevná litografie, adjustgováno pod sklem, rámováno bílou textilní páskou, ušpiněno, doba vzniku 1971, sig. dat. tužkou, 

číslováno 3/13, vše SD, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, tisk. plocha 14x23 (29x37),  

původní umístění Vojenská mise Berlin  
    

Vysušil Karel  grafik, kreslíř, malíř, ilustrátor, studium na AVU v Praze u Mináře a Nejedlého, člen SČUG Hollar, Máj 57 

a dalších skupin, řada individuelních výstav, v Lexiconu uvedeny mj. výstavy v Mnichově, Frankfurtu, Düsseldorfu, 

Berlíně, v Lexiconu dlouhý výčet výstav a zastoupení v galeriích (Lexicon of the CVA, http://www.vysusil.eu/) 

(nar.14.11.1926 Trmice, Ústí nad Labem) 

    

    

140   Pernica Vojtěch   (1886-1977) 

"Buchlov" ...............................................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej/sololit, do roku 1977, sig. PD, rám poškozený, malba mírně poškozená, 24x35 (28x39), původní umístění ZÚ Londýn  
    

Pernica Vojtěch  malíř, studia na pražské UMPRUM u Hampeyse, tvořil zejména portréty, portrétoval např. rodinu hrabat 

Stolbergů ve Slezsku v Kyjovicích (Toman, Slovník Chagall)  

(26.1.1886 Lovčice-7.7.1977 Brno ) 

    

    
    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 141 - 160 

 

141   Tomanová-Matošková Emilie   (1933-1994) 

"Tanec rusalek" ......................................................................................................................................................................  200 Kč  
lept, v evidenci od roku 1993, signováno tužkou PD, číslováno 49/100 LD, tisková plocha 17,5x17,5 (36x34),  

původní umístění OBO, ZÚ Minsk  
    

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) 

    

    

142   Čermáková J.    

"Nerudova ulice" ....................................................................................................................................................................  190 Kč  
lept, do roku 1982, sig. tužkou PD, čísl. 53/100 LD, tisková plocha 19x13 (35x25,5), původní umístění ZÚ Varšava  

    

    

143   Fořtová Pavla    

"Staroměstská radnice" ......................................................................................................................................................  130 Kč  
akvarel, ušpiněno, doba vzniku 1945, sig. LD, vzadu jméno autorky, datace a text Staroměstská radnice po 10. květnu 1945, 

50x61,5 (57,5x69), původní umístění Diplomatický servis  

    

    

144   Holub V.    

"Dříteň u Hluboké" ............................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1950 (?), signováno LD, vzadu autorský štítek, 55,5x78 (70x93), původní umístění ZÚ Bejrút  

    

    

145   Kesl Miloš   (1901-1992) 

"Lom u Plzně" .........................................................................................................................................................................  750 Kč  
akvarel, nezaskleno, zvlněno, není poničeno, nedatováno, sig. PD, vzadu autorský štítek, výřez 41,5x59 (74,5x91),  

původní umístění ZÚ Londýn  
    

Kesl Miloš  malíř, grafik, pedagog, narozen v Praze, studoval ve speciální škole všeobecného školního kreslení 

na UMPRUM v Praze a v grafické speciálce V.H. Brunnera, ve své tvorbě se věnoval především volné grafice, od 1940 

vystavoval se SVU Myslbek v Praze, kde žil (Toman, Slovník Chagall) 
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146   V.K.    

"Brigáda 1948" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika, krásný rám, doba vzniku 1948, sig.dat. PD, signatura nečitelná, 49,5x69,5 (72x91,5), 

původní umístění ZÚ Varšava  

    

    

147   Běhůnek Josef   (1931-) 

"Zima v Praze".....................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej, stejné místo zachytil autor na obraze, který byl v brněnské 83. aukci, položka 165, obrazy se liší nepatrně v rozměrech  

a v detailech, sig. LD, vzadu autorský štítek, 65,5x79,5 (76,5x91,5), původní umístění ZÚ Haag  
    

Běhůnek Josef  malíř v Praze, žák prof. Sychry a Holého na AVU, www.josefbehunek.estranky.cz (Lexicon of the CVA) 

(nar. 27.12.1931 v Havřicích u Uherského Brodu) 

    

    

148   Mácha Jan   (1926-1984) 

"Cojimar" ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kvaš, Cojimar - rybářská vesnice na Kubě, údajné místo inspirovace Ernesta Hemingwaye k sepsání novely Stařec a moře, doba 

vzniku 1976, sig.dat.  20.12.76 LD, vzadu štítek Díla se jménem autara a názvem místa, Cojimar i vpředu pod signaturou ,  

51x73,5 (63x85,5), původní umístění ZÚ Montevideo  
    

Mácha Jan  grafik, malíř, ilustrátor, publicista, pražská akademie u Silovského, náměty čerpal i ze zahraničních cest, 

především však maloval Prahu a její zákoutí, neobvyklé jsou záběry  Prahy v noci, vytvořil litografie inspirované 

průmyslovou aglomerací Ostravska i Kladenska, desítky výstav doma i v zahraničí (Slovník Chagall, www.janmacha.cz) 

(16.9.1926 Rožnov pod Radhoštěm -7.11.1984 Praha) 

    

    

149   Volf František   (1897-1983) 

"Jihočeská ves" ....................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej, rok pořízení 1953, sig. PD, 39,5x62 (55,5x78), původní umístění ZÚ Varšava  
    

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) 

    

    

150   Mácha Jan   (1926-1984) 

"Důležitý rozhovor" ...........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
barevná litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1976, sig.dat. PD tužkou, čísl. 58/110, 

výřez 66x35,5 (87,5x67,5), původní umístění MZV Praha  
    

Mácha Jan  grafik, malíř, ilustrátor, publicista, pražská akademie u Silovského, náměty čerpal i ze zahraničních cest, 

především však maloval Prahu a její zákoutí, neobvyklé jsou záběry  Prahy v noci, vytvořil litografie inspirované 

průmyslovou aglomerací Ostravska i Kladenska, desítky výstav doma i v zahraničí (Slovník Chagall, www.janmacha.cz) 

(16.9.1926 Rožnov pod Radhoštěm -7.11.1984 Praha) 

    

    

151   Svoboda Matěj   (1943-) 

"Čtyři roční období" .........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
lept, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1971, sig. Matěj a dat. PD, LD čísl. 24/30 a název, vše 

tužkou, vzadu štítek Matěj Svoboda, výřez 43x66,5 (67,5x87,5), původní umístění MZV Praha  
    

Svoboda Matěj  ilustrátor, grafik, malíř 

(nar. 16.3.1943 Praha) 

    

    

152   Pošar Miloš   (1924-2007) 

"Loďky na Baltiku" ...........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera, rok pořízení 1970, sitgnum nenalezeno, vzadu autorský štítek, výřez 40,5x60,5 (60x79,5), původní umístění MZV Praha  
    

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) 

    

    

153   Saska Josef    

"Kámen" .................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
komb. technika, lept, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1974, sig.dat. PD., čísl. 7/20 LD, vše 

tužkou, výřez 41,5x51 (67,5x88), původní umístění MZV Praha  
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154   Knobloch Bohuslav   (1924-1998) 

"Podzimní kytice" ..................................................................................................................................................................  650 Kč  
barevná litografie, signováno a číslováno. 5/100 PD, výřez 67,5x46,5 (87,5x67,5), původní umístění MZV Praha  
    

Knobloch Bohuslav  grafik, malíř, restaurátor, narozen v Bratislavě, vyučil se umění tisku z hloubky u Mirro Pegrassiho, 

studia na Akademii v Praze u V. Silovského, účastnil se výstav Hollaru a spolku Mánes, jejichž byl členem (Toman, 

Slovník Chagall) 

    

    

155   Beneš Karel    

"Masopust" ............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
barevná litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1975, sig.dat. SD (uprostřed), čísl. 21/35 

LD, výřez 61,5x45,5 (87,5x67,5), původní umístění MZV Praha  

    

    

156   Lukavský Jaroslav   (1924-1984) 

"Pražské mosty" .....................................................................................................................................................................  500 Kč  
dřevoryt, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, konec 70-tých let, sig.čísl. 104/200 PD,  

výřez 32x54,5 (62,5x77,5), původní umístění MZV Praha  

    

    

157   Fiala Václav   (1896-1980) 

"Nedělní Praha" .....................................................................................................................................................................  750 Kč  
barevná litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, konec 70-tých let, sig. v desce monogramem VF 

a tužkou V. Fiala PD, čísl. 113/190, výřez 33x53,5 (62,2x77,5), původní umístění MZV Praha  
    

Fiala Václav  malíř, grafik, ilustrátor, absolvent Akademie v Petrohradě, dále u Švabinského na AVU v Praze, ilustroval 

řadu knih především historických, v letech 1956-60 byl předseda SČUG Hollar, delší čas tvořil a vystavoval v Rusku 

(Toman, Slovník Chagall)  

(15.7.1896 Praha- 25.6.1980 Praha) 

    

    

158   Štěch Karel   (1908-1982) 

"Frymburk"..............................................................................................................................................................................  500 Kč  
litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1971, tužkou sig.dat. PD, název "Městečko 

na Lipně - Frymburk" SD (střed dole), čísl. 17/50 LD, výřez 33,5x43x5 (62,5x77,5), původní umístění MZV Praha  
    

Štěch Karel  významný malíř, kreslíř, ilustrátor, grafik, studium na AVU u T.F. Šimona, člen SČUG Hollar, Sdružení 

jihočeských výtvarníků, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých výtvarných umělců, řada výstav (Toman, Slovník 

Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

159   Rambousek Jan   (1895-1976) 

"Kácení stromu" .....................................................................................................................................................................  500 Kč  
dřevoryt, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, konec 70-tých let, tužkou sig. PD, název a čísl. 35/200 LD, 

výřez 31,5x41 (63x78), původní umístění MZV Praha  
    

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) 

    

    

160   Mahelka Jindřich   (1919-1990) 

"Na Ostřejšku"........................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1973, tužkou sig.dat. PD, čísl. 7/15, 

grafická technika a název LD, výřez 36,5x43 (62,5x77,5), původní umístění MZV Praha  
    

Mahelka Jindřich  ilustrátor, grafik, malíř, studoval u profesora Kulece na Ukrajinské akademii v Praze a u profesorů V. 

Pukla a V. Silovského na AVU, věnoval s především malbě, volné a knižní grafice a ilustraci, od roku 1950 se účastnil 

výstav Hollara (Toman, Slovník Chagall) (15.7.1919 Přelouč -3.5.1990 Nové Město na Moravě) 

    

    

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 161 - 180 

 

161   Vodrážka Jaroslav   (1894-1984) 

"Svlačec" ....................................................................................................................................................................................  150 Kč  
lept, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1951, sig.dat. V51 v desce, tužkou sig. PD, čísl. 38/100 

LD, výřez 34,5x26,5 (67,5x57,5), původní umístění MZV Praha  
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Vodrážka Jaroslav  malíř, grafik,ilustrátor, typograf, profesor Státní grafické školy v Praze, studoval na UMPRUM 

v Praze u profesora Kysely, přestoupil na AVU k profesorovi Švabinskému (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

162   Adamcová Jiřina   (1927-) 

"Motýl" .......................................................................................................................................................................................  250 Kč  
litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, potřeba opravit adjustaci - zvlněno, konec 70-tých let, tužkou 

sig. PD, čísl. 3/20 LD, výřez 32x20 (67,5x57,5), původní umístění MZV Praha  
    

Adamcová Jiřina  grafička, malířka, kreslířka, ilustrátorka, navrhuje rozsáhlé vitráže, mozaiky a intarzie pro architekturu, 

narozena v Rudlicích u Znojma, studovala na AVU u profesora V. Pukla, v letech 1950-1952 výtvarná redaktorka časopisu 

Květy, Ilustrovala učebnice pro základní školy, beletrii pro děti, poezii, knihy, od osmdesátých let se zdrojem námětů její 

tvorby stala bible, od roku 1961 uspořádala více než 20 samostatných výstav, některé výstavy dvou posledních desetiletí: 

Klub novinářů - Praha1992, Malá pevnost - Terezín 1995, Galerie Křížovníků - Praha 1996, Galerie města Blanska - 

Blansko 1997, Znojmo 2007, kolektivní výstavy: Bienále grafiky-Lublaň 1993, Trienále Winterthur 1991, Inter-contact-

Graphic - Praha 1993, v září až prosinci 2005 se uskutečnila výstava jejích prací ve výstavní síni Malé pevnosti 

v Terezíně, tematická výstava Legendy o sv. Františkovi a Pocta katedrálám byla uspořádána ve dnech 10.4. - 30.6. 2005 

na ochozech kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, opakovaně vystavovala v Kyjově – autorčin otec zde působil jako 

ředitel chlapecké školy a paní Jiřina navštěvovala místní gymnázium, v Kyjově byla také uspořádána výstava k jubilejním 

80-tinám v roce 2007, v březnu – dubnu 2009 se konala výstava v Dobříši, v Praze ve stanici metra Želivského je 

realizována mozaika JAN ŽELIVSKÝ A JEHO DOBA, zastoupena v NG Praha, v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě 

a dalších, významná autorka (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, www.dobrissko.eu, www.salvator.farnost.cz) 

    

    

163   Müller Karel   (1899-1977) 

"Prašná brána" .......................................................................................................................................................................  380 Kč  
barevná litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, do roku 1977, tužkou sig.  PD, čísl. 25/120 LD,  

výřez 42x30 (68x57,5), původní umístění MZV Praha  
    

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) 

(12.12.1899 Praha-17.5.1977 Praha) 

    

    

164   neurčeno    

"Tři tanečnice" .....................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej/plátno, rok pořízení 1969, sig. PD nečitelně, vzadu štítek, autor neurčen, 61x49 (69,5x58), původní umístění ZÚ Paříž  

    

    

165   Chudomel Jaroslav   (1929-) 

"Potok v zimě".........................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1975, tužkou  sig.dat. PD, čísl. 87/104 

LD, výřez 35x47,5 (62,5x77,5), původní umístění MZV Praha  
    

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) 

    

    

166   Kotrba Emil   (1912-1983) 

"Dvojice"....................................................................................................................................................................................  380 Kč  
barevná litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1976, tužkou sig.dat. PD, čísl. 20/47 

a název "Percheron a ponny" LD, výřez 50,5x37 (77,5x63), původní umístění MZV Praha  
    

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

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

(Slovník Chagall) 

(22.2.1912 Znojmo-21.2.1983 Praha) 

    

    

167   Pavlíčková J.    

"Poznanie" ................................................................................................................................................................................  630 Kč  
lept, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1969, tužkou sig.dat. PD, čísl. 18/20 a název LD,  

výřez 49,5x45 (70,5x65,5), původní umístění MZV Praha  

    

    

168   John Dušan    

"Podzimní práce na poli" ...................................................................................................................................................  190 Kč  
perokresba, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, signováno tužkou PD, vzadu název, výřez 50,5x39 (77,5x63), 

původní umístění MZV Praha  
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169   neurčeno    

"Dívka s holuby" ....................................................................................................................................................................  150 Kč  
dřevořez, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, doba vzniku 1963, sig.dat. PD, číslování 48/25 a další texty 

LD, vzadu štítek s velmi podrobným popisem ve finštině, výřez 34x27 (73x54), původní umístění MZV Praha  
    

    

170   Synecká-Soukupová Naděžda   (1926-) 

"Vrtbovská zahrada" ...........................................................................................................................................................  750 Kč  
barevný lept, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, nezaskleno, druhá polovina 20. století, tužkou sig. PD, 

název "Praha z Vrtbovské zahrady" a čísl. 10/50 LD, výřez 33,5x46,5 (57,5x67,5), původní umístění MZV Praha  
    

    

171   Polášek Viktor   (1911-1989) 

"Balada o očích topičových" .............................................................................................................................................  130 Kč  
litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, nezaskleno, tužkou sig. PD, název a čísl. 165/200 LD,  

výřez 42x34 (67,5x57,5), původní umístění MZV Praha  
    

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) 

    

    

172   Lukavský Jaroslav   (1924-1984) 

"Staroměstská radnice" ......................................................................................................................................................  390 Kč  
litografie, obraz je ze souboru k výstavě OKKV z konce 70-tých let, nezaskleno, tužkou sig.čísl. zřejmě 113/200 SD,  

43x32 (65,5x52), původní umístění MZV Praha  

    

    

173   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"Pražské mosty" .....................................................................................................................................................................  500 Kč  
kresba uhlem, rok pořízení 1973, sig. , vzadu štítek s informacemi o obraze, razítko ČFVU, výřez 36,5x49,5 (54xx69),  

původní umístění ZÚ Rejkjavík  
    

Gabriel Karel  malíř, grafik, pedagog, žák profesora Mako, skvělý malíř pražských motivů, v roce 1944 získal cenu 

za olej Vltava (Toman, Slovník Chagall)  

(10.10.1891 Turnov-1963 Praha) 
    

    

174   Vodička F.    

"Krajina II" ...........................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej/plátno, rok pořízení 1972, sig. PD, částečně ktyto rámem, vzadu autorský štítek se jménem a názvem "Chalupy - krajina II", 

50x66 (64x79,5), původní umístění ZÚ Kolombo  
    

    

175   Volf František   (1897-1983) 

"Mikulov" ...............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
akvarel s perokresbou, rok poříení 1966, výřez 20x51 (42,5x72,5), původní umístění ZÚ Bern  
    

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) 
    

    

176   Hrušková B.V.    

"Léto na Vysočině" ...............................................................................................................................................................  630 Kč  
olej/plátno, sig. LD, vzadu autorský štítek, 53x57 (70,5x74), původní umístění ZÚ Oslo  
    

    

177   Romandini Wilhelm    

"Portrét arch. J. Zobela " ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej/plátno, sig.dat.PH, rok vzniku 1902, Wien, vzadu rukou psaný text: Josef Zobel, K.K. Hofbaumeister, geb. 1745 gest. 1814 , 

62x50 (77,5x66), původní umístění Diplomatický servis  
    

    

178   Masák Jaroslav   (1899-1978) 

"Žně v Blatné" .........................................................................................................................................................................  630 Kč  
olej/plátno fixované na kartonu, mírně poškozeno - prohnuto, rok pořízení 1973, sig. PD, vzadu autorský štítek Jaroslav Masák, 

49x62 (57x70), původní umístění ZÚ Rejkjavík  
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Masák Jaroslav  akademický malíř a grafik 

(25.4.1899 Praha-27.5.1978 Praha) 

    

    

179   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"Pod Letenskou plání" ........................................................................................................................................................  250 Kč  
tisk, tužkou PD signováno a datováno 1955, výřez 34,5x56,5 (55x76), původní umístění GK Milano  
    

Gabriel Karel  malíř, grafik, pedagog, žák profesora Mako, skvělý malíř pražských motivů, v roce 1944 získal cenu 

za olej Vltava (Toman, Slovník Chagall)  

(10.10.1891 Turnov-1963 Praha) 

    

    

180   Fiala Václav   (1896-1980) 

"Alej u Struhařova" ..........................................................................................................................................................  1 300 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, tuš, PD u signatury Struhařov 62, vzadu autorský štítek - název díla "Alej u Struhařovského 

rybníka", razítko ČFVU, autorské razítko a  rukou autora info o obraze, výřez 36x44 (55,5x67,5), původní umístění ZÚ Varšava  
    

Fiala Václav  malíř, grafik, ilustrátor, absolvent Akademie v Petrohradě, dále u Švabinského na AVU v Praze, ilustroval 

řadu knih především historických, v letech 1956-60 byl předseda SČUG Hollar, delší čas tvořil a vystavoval v Rusku 

(Toman, Slovník Chagall)  

(15.7.1896 Praha- 25.6.1980 Praha) 

    

    

 

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 181 - 200 

 

181   Doubek    

"Krajina se stromy" ...........................................................................................................................................................  1 300 Kč  
tempera, PD signováno a datováno 1973, 50,5x69 (53x72,5), původní umístění GK Sankt Peterburg  

    

    

182   Doležal František   (1910-1989) 

"Předjaří u Častolovic" ....................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera, PD signováno a datováno 1955, vzadu zřejmě rukou autora signatura, název a datace, výřez 27,5x61,5 (48,5x80,5), 

původní umístění GK Istanbul  
    

Doležal František  malíř, grafik, výtvarný teoretik, soukromě studoval u Antonína Hudečka, Karla Gabriela a Františka 

Tichého, své kresby uveřejňoval v časopisech Trn, Tvorba, Haló-noviny, byl jedním ze zakladatelů Galerie Vincence 

Kramáře v Praze – Dejvicích a jejím komisařem, zastoupen v NG Praha, GHMP, Památníku národního písemnictví Praha 

a v řadě dalších (Toman, Slovník Chagall) 

(28.7.1910 Kostelec n/Orlicí-19.7.1989 Praha) 

    

    

183   Vrbová-Štefková Miroslava   (1909-1991) 

"Baletka" .............................................................................................................................................................................  10 000 Kč  
olej/sololit, rok pořízení 1951, sig. PD, nedatováno, 66x50,5 (72,5x56,5), původní umístění ZÚ Washington  
    

Vrbová-Štefková Miroslava  malířka, narodila se 11.11.1909 v Žinkovech na Kladensku, zemřela ve Freudenstadtu, 

studovala na Ukrajinské akademii v Praze, pražské akademii u Švabinského a dále v Paříži u Františka Kupky 

na Akademie Beaux de Arts, v roce 1964 emigrovala, převážně pak žila v Německé spolkové republice. 

Vystavovala v řadě domácích měst, v letech 1964 - 1988 jsou na seznamu uváděna pouze zahraniční města v Rakousku, 

Švýcarsku, Dánsku, Německu, Španělsku, Kanadě. Její první výstavy se uskutečnily v roce 1939 na IV. Zlínském salonu a 

v roce 1940 spolu s Jindřichem Wielgusem v brněnském pavilonu ALEŠ, v osmdesátých letech každoročně vystavovala ve 

Freudenstadtu. Cyklus monumentálních pláten-olejomaleb „Labutí jezero“ dnes je v Národním divadle v Praze, její obrazy 

jsou na obecním úřadě a v kostele v rodných Žinkovech.  

V 70. letech portrétovala členy rodiny Ronalda Reagana, prezidenta USA. Za svou práci obdržela od prezidenta z Bílého 

domu osobní poděkování. 

(Toman, Lexicon of the CVA, oficiální stránky městyse Žinkovy http://zinkovy.advice.cz/) 

    

    

184   Polášek Viktor   (1911-1989) 

"Karlův most" ......................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej/karton, sig.dat.PD 1950, poškozen jeden roh rámu, jinak velmi pěkný celek, 36x50,5 (54x67,5), původní umístění ZÚ Londýn  
    

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) 
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185   Klouda H.    

"Labská krajina" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/plátno,  PD signováno a datováno 1956, 39x65 (53x78), původní umístění GK Mnichov  

    

    

186   Hořánek J.    

"Štěstí" ...........................................................................................................................................................................................  90 Kč  
barevný lept, uprostřed dole tužkou signatura a datace 1966, vlevo dole číslování 20/30, autorský tisk a název,  

tisková plocha 27,5x44,5 (41,5x64), původní umístění ZÚ Lima  

    

    

187   Šrettr Čestmír   (1923-1987) 

"Orlické hory" .........................................................................................................................................................................  130 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1974, sig.dat. PD, LD orig. barevná litografie 35/100, vše tužkou, poškozená adjustace - textilní 

páska, sklo, pasparta, stejná grafika byla nabízena v 83. aukci v Brně, položka 245 - číslování 41/100, výřez 31x75 (43x87), 

původní umístění MZV Praha  
    

Šrettr Čestmír  malíř, designér, grafik, scénograf, studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové u Františka Muziky, 

člen ČFVU 

(26.6.1923 Pardubice-10.7.1987 Pardubice) 

    

    

188   Matas Václav   (1913-1968) 

"Kozí hřbety" ..........................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, PD signováno a datováno 1956, dále uveden název místa "Kozí hřbety", výřez 31,5x43 (53,5x64),  

původní umístění GK Istanbul  
    

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) 

    

    

189   Šrettr Čestmír   (1923-1987) 

"Orlické hory" .........................................................................................................................................................................  130 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1974, sig.dat. PD, LD orig. barevná litografie 39/100, vše tužkou, poškozená adjustace - textilní 

páska, sklo, pasparta, stejná grafika byla nabízena v 83. aukci v Brně, položka 245 - číslování 41/100, výřez 31x75 (43x87), 

původní umístění MZV Praha  

    

    

190   Natus-Šalamounová Eva   (1936-) 

"Šumař" .....................................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, uprostřed dole signováno tužkou, PD datováno 1982, LD číslováno 31/40, výřez 40x32,5 (62x46),  

původní umístění ZÚ Minsk  
    

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) 

    

    

191   Choděra Čeněk   (1881-1955) 

"Na Pankráci" ......................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej/plátno, signoáno PD, vzadu autorské razítko Čeněk Choděra, datováno 10.5.1945, 42x58 (58x73,5), původní umístění ZÚ 

Kodaň  
    

Choděra Čeněk  učil se dekorativním malířem v Praze, Drážďanech a Dijonu, potom studia na UMPRUM v Praze u prof. 

Hofbauera a v Paříži na Académie des Beaux-arts, zde učitelé prof. H. A. Fauchon, J. J. Lefebr, L. Duval-Gozlan, člen 

Société des artistes décorateurs, JUV, vystavoval v pařížském Podzimním saloně, tvořil v Londýně, řada ocenění, výstav 

a realizací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(13.1.1881 Toušen n/Labem - 2.5.1955 Praha) 

    

    

192   Novák Miloš   (1909-1988) 

"Zima na Střele" ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/karton,  PD signováno a datováno 1952, 41,5x59,5 (59x77), původní umístění ZÚ Bejrút  
    

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) 
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193   Urban Bohumil Stanislav   (1903-1997) 

"Slunečnice" ..........................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej/sololit, PD signováno a datováno 1954, 65x51 (67x53,5), původní umístění ZÚ Chartúm  
    

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) 

    

    

194   Kopáček Pavel   (1923-1996) 

"Po žních"...............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej- tempera, prasklé sklo, doba vzniku 1971, sig.dat. LD, vzadu autorský štítek, znovu datace 1971 a razítko ČFVU,  

výřez 31,5x43 (54,5x66), původní umístění MZV Praha  
    

Kopáček Pavel  malíř, krajinář, narodil se a žil v Novém Městě na Moravě, studoval u K. Hofmana a V. Makovského 

na Škole umění ve Zlíně a v krajinářské speciálce profesora Nejedlého na AVU v Praze, člen SČVU Jihlava, Klub 

výtvarných umělců Horácka, zasloužilý umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

 

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

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

Věra Frömlová, Vlasta Götzingerová, Rudolf Hanych, Jindřich Hegr, Alois Chocholáč, Josef Jambor, Josef Kaprál, 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 mnoha z jmenovaných, ale i s dalšími malíři Vysočiny jsme se 

setkávali u obrazů ze sbírky Radovana Lukavského 

(10.5.1923 Nové Mesto na Morave- 2.5.1996 Nové Mesto na Mor.) 

    

    

195   Kopáček Pavel   (1923-1996) 

"Předjaří" ...............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej/karton, doba vzniku 1972, sig.dat. PD, vzadu autorský štítek  s názvem díla "Předjaří na vesnici", výřez 31,5x43,5 (55x66), 

původní umístění MZV Praha  

    

    

196   Hájková Kamila S.   (1904-1978) 

"Tajemství"...............................................................................................................................................................................  130 Kč  
akvarel, LD signováno a datováno VI. 66, vzadu autorský štítek, výřez 47x31,5 (68x54), původní umístění ZÚ Varšava  

    

    

197   Fuchs Alfred   (1925-) 

"Nejkrásnější chvíle" ............................................................................................................................................................  100 Kč  
litografie, rozbité sklo, doba vzniku 1964, tužkou signováno a datováno PD, čísl. 22/80, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 

výřez 46x29,5 (66x48,5), původní umístění ZÚ Havana  
    

Fuchs Alfred  malířr, grafik, kreslíř, studium na AVU u prof.  Vlastimila Rady, člen ČFVU, výstavy Praha, Náchod, 

Přerov, Hradec Králové, Brno, Poděbrady, Zlín, v zahraničí Tokio, Osaka, Sapporo, Brémy, Edinburgh  

(Lexicon of the CVA) (17.2.1925 Saarbrücken) 

    

    

198   Knobloch Bohuslav   (1924-1998) 

"U rybníka" ..............................................................................................................................................................................  380 Kč  
barevný lept, dole uprostřed signováno tužkou a číslováno 37/200, výřez 31x51 (51,5x70), původní umístění ZÚ Washington  
    

Knobloch Bohuslav  grafik, malíř, restaurátor, narozen v Bratislavě, vyučil se umění tisku z hloubky u Mirro Pegrassiho, 

studia na Akademii v Praze u V. Silovského, účastnil se výstav Hollaru a spolku Mánes, jejichž byl členem (Toman, 

Slovník Chagall) 

    

    

199   Korunová Věra    

"Novoměstská radnice" .......................................................................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, PD signováno tužkou, LD tužkou název a čísl. 55/76, vzadu štítek Díla, výřez 49x42,5 (65,5x58,5), původní 

umístění Ženeva, Stálá mise při OSN  

    

    

200   Jágr (Bohuš) Bohuslav   (1907-1996) 

"Dědice" ........................................................................................................................................................................................  10 Kč  
dřevoryt, signováno v desce monogramem JB, tužkou PD plným jménem, datováno 1950, LD čísl. 14/50,  vzadu tužkou název 
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a autor, pasparta zažloutlá, výřez 35x37,5 (64x54,5), původní umístění ZÚ Washington  
    

Jágr (Bohuš) Bohuslav  grafik, malíř, narozen v Brně, v roce 1927 několik měsíců studoval v Paříži, od roku 1929 se učil 

kresbě a grafice soukromě u F. Podešvy, studoval na SUPŠ u P. Dillingera, jeho zájem se soustředil na dřevoryt, tvořil ex 

libris a přednášel o vzniku a vývoji dřevorytu (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 201 - 220 

 

 

201   Oberthor Karel   (1921-1996) 

"Zima" ........................................................................................................................................................................................  150 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou uprostřed dole, LD číslováno 100/100, rok pořízení 1972, vzadu autorský štítek a razítko 

ČFVU, výřez 22x64,5 (39x81), původní umístění MZV Praha  
    

Oberthor Karel  malíř, grafik, typograf, studia na pražské akademii u Pukla a Silovského, člen SČUG Hollar, více než 50 

výstav, japonští podnikatelé mu uspořádali putovní výstavu v Japonsku, 2. cena v Paříži, Zlatá medaile v Brně, zastoupen 

v Národní galerii Praha a dalších galeriích (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(15.7.1921 Praha - 30.6.1996 Praha) 

    

    

202   Čihák František   (1907-1964) 

"U Národního divadla" .......................................................................................................................................................  250 Kč  
pastel, signováno a datováno PD 1956, vzadu "Pražské motivy" - Čihák, výřez 28x40 (53x63), původní umístění ZÚ Ankara  

 Párový obrázek k položce 206 tohoto katalogu 
    

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 podkladových materiálů majitele) 

    

    

203   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Hrad Pernštejn" ...................................................................................................................................................................  380 Kč  
akvarel, perokresba, signováno a datováno PD 1956, vzadu autorské razítko a rukou psaný text "Hrad Pernštejn - vchod",  

výřez 40,5x26 (64x50,5), původní umístění ZÚ Jakarta  
    

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) 

    

    

204   Čechová Matilda   (1908-1995) 

"Tance" ..........................................................................................................................................................................................  70 Kč  
dřevořez, PD signatura tužkou, dole uprostřed čísl. 17 987, LD ruční otlačok II 10/35, datace 1949 a název "Taniec" ,  

výřez 31x45 (54x69,5), původní umístění MZV Praha  
    

Čechová Matilda  slovenská malířka a grafička,studium na učitelském ústavu v Martině, Škole uměleckých řemesel u Ľ. 

Fully, M. Galandy a F. Malého, SVŠT v Bratislavě u M. Schurmanna, G. Mallého a J. Mudrocha, v letech 1947- 1948 na 

akademii v Římě u N. Maccariho, podnikla studijní cesty do Itálie, bývalého Sovětského Svazu a bývalé Jugoslávie, členka 

SČUG Hollar (Lexicon of the CVA) (21. 3. 1908 Čičmany - 1. 11. 1995 Bratislava) 

    

    

205   Rambousek Jan   (1895-1976) 

"Dřevorubec" ...........................................................................................................................................................................  190 Kč  
dřevoryt, PD tužkou signování a datace 1950, vlevo dole text "Üderník" a číslování 4/50, výřez 33,5x42 (53x61,5), původní 

umístění ZÚ Washington  
    

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) 

    

    

206   Čihák František   (1907-1964) 

"Hradčany" ..............................................................................................................................................................................  400 Kč  
pastel, signováno a datováno PD 1956, vzadu "Pražské motivy" - Čihák, výřez 28x40 (53x63), původní umístění ZÚ Ankara  

 Párový obrázek k položce 202 tohoto katalogu 
    

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 podkladových materiálů majitele) 
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207   Židlická Jitka   (1890-) 

"Čertovka" .............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej/plátno, rok pořízení 1993, sig. PD, vzadu štítek s údaji o obraze, 50,5x35,5 (63x50), původní umístění ZÚ Londýn  
    

Židlická Jitka  malířka, členka ČFVU, působila v Praze (abART, Toman) 

(nar. 30.4.1890 Moravská Ostrava) 

    

    

208   Odvárka St.    

"Hradčany" ..............................................................................................................................................................................  130 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou,  datováno 1956, číslováno 48/100, 32x42 (53x62,5), původní umístění ZÚ Ankara  
    

    

    

209   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"Karlův most" .........................................................................................................................................................................  750 Kč  
kresba uhlem, signováno, datace pod paspartou, vzadu štítek Díla, výřez 35x48 (53x65), původní umístění ZÚ Montevideo  
    

Gabriel Karel  malíř, grafik, pedagog, žák profesora Mako, skvělý malíř pražských motivů, v roce 1944 získal cenu 

za olej Vltava (Toman, Slovník Chagall)  

(10.10.1891 Turnov-1963 Praha) 

    

    

210   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Šumava" ................................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej/karton,PD signováno, datováno1952, vzadu autorské razítko, dále rukou psaný text "Dobrš na Šumavě", 28x71 (39x81,5), 

původní umístění ZÚ Athény  
    

Chramosta Cyril  malíř, grafik, studoval UMPRUM V Praze a soukromě u Oldřicha Blažíčka, podnikal časté studijní 

cesty, věnoval se krajinářství, ilustroval Domácí herbář léčivých rostlin, účastnil se Zlínských salónů, samostatná výstava 

v Bruselu, národní umělec, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších galeriích, řada výstav u nás i ve světě  

(Toman, Slovník Chagall) 

(6.8.1908 Husinec - 3.12.1990 Praha) 

    

    

211   Kopecký    

"Zimní les" .............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej/plátno, sig. nenalezena, okolo poloviny minulého století, vzadu štítek rámařství v Montevideu, Urugvay, 46x60,5 (54x67,5), 

původní umístění ZÚ Montevideo  
    

    

    

212   Polášek Viktor   (1911-1989) 

"Česání chmele" .....................................................................................................................................................................  250 Kč  
dřevořez, PD signatura, LD název díla, vše tužkou, výřez 45x33 (68,5x56), původní umístění ZÚ Ankara  
    

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) 

    

    

213   Doubnerová Jiřina    

"Z Jizerských hor I" ..........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera, PD signováno tužkou, datováno 1968, vzadu autorský štítek Jiřina Doubnerová, prasklé sklo, výřez 32x59,5 (50,5x78,5), 

původní umístění ZÚ Budapešť  
    

    

    

214   Volf František   (1897-1983) 

"Pole za Jinonicemi"..........................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej-tempera/karton, signováno, datováno 1956 (56/24), vzadu autorské razítko, rám mírně poškozený, 36,5x49 (54,5x67,5), 

původní umístění ZÚ Bern  
    

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) 
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215   Křížek Václav    

"Ohňostroj květin" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
komb. technika, signováno a datováno PD, vzadu autorský štítek a datace 1971, poškozená adjustace, nezaskleno, výřez 58,5x28 

(78,5x47), původní umístění ZÚ Kolombo  
    

    

    

216   Vodička František    

"Krajina III" ............................................................................................................................................................................  400 Kč  
olej na kartonu, signatura nenalezena, vzadu autorský štítek, poškození malby na několika místech, zvlněný podklad ,  

42,5x74,5 (48x79), původní umístění ZÚ Kolombo  
    

    

    

217   Gabriel Karel   (1891-1963) 

"Z Vyšehradu" ........................................................................................................................................................................  250 Kč  
litografie, signováno PD, vzadu evidenční štítek, uvolněno v adjustaci, výřez 34,5x40 (55,5x60), původní umístění GK Milano  
    

    

    

218   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Zima na horách" .....................................................................................................................................................................  70 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, čísl. 4/150, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, výřez 25x51 (40x64), původní umístění 

ZÚ Addis Abeba  
    

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) 

    

    

219   Sukdolák Pavel   (1925-) 

"Vrba" ........................................................................................................................................................................................  380 Kč  
lept, PD signováno tužkou, datováno 1953, LD tužkou název "Vrba", uvolněná adjustace, výřez 39,5x51 (56,5x66,5),  

původní umístění ZÚ Budapešť  
    

Sukdolák Pavel  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Humpolci, studoval u profesora Silovského na AVU v Praze, člen 

SČUG Hollar s nímž vystavuje, řada výstav, široký výčet literatury (Slovník Chagall) 

    

    

220   Tondl Karel   (1893-1980) 

"Benecko" ..................................................................................................................................................................................  150 Kč  
lept, LD v desce "K. Tondl - Benecko 1952," dále tužkou PD signatura, LD číslování 2/100, výřez 31,5x43,5 (54,5x64),  

původní umístění MZV Praha  
    

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

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

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

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

    

    

       

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 221 - 240 

 

 

221   Holler Josef   (1903-1982) 

"Motiv z Jugoslávie" ............................................................................................................................................................  750 Kč  
akvarel, signováno PD, poškozená adjustace - ušpiněno, nezaskleno, výřez 26x37,5 (49x59), původní umístění MZV Praha  
    

Holler Josef  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Českých Budějovicích, zemřel v Praze, studia na pražské škole užitého 

umění u profesora Zdeňka Navrátila, dále v Paříži na École des Beaux Arts u profesora Roberta Cami, poté opět v Praze 

na Akademii u profesora Vladimíra Silovského, v letech 1956 - 1968 pracoval v zemích Afriky jako expert Unesco 

pro využití audiovizuálních médií, 1970 - 1972 byl profesorem na výtvarné Akademii v Alžíru, ilustroval knihy pro děti 

i pro dospělé, vystavoval v Káhiře, Tunisu, Varšavě, Budapešti, Havaně, na trhu se jeho práce vyskytují ojediněle 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

222   Vaic Aleša   (1920-) 

"Vrtbovská zahrada" ...........................................................................................................................................................  380 Kč  
litografie, signováno PD. LD text: "autorský tisk, Vrtbovská zahrada v Praze 3," litografie je uvolněná v paspartě,  

výřez 32,5x51 (48,5x66), původní umístění ZÚ Varšava  
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Vaic Aleša  malíř a grafik v Praze, studia u svého otce Josefa Vaice, významného grafika a malíře, grafické umění otce 

i syna Vaicových bylo pověstné po celé Evropě (Toman) 

    

    

223   Volf František   (1897-1983) 

"Chmelnice" .............................................................................................................................................................................  130 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1963, sig.dat. PD, číslováno 103/100 LD, vše tužkou, výřez 28,5x36,5 (46,5x54,5),  

původní umístění MZV Praha  
    

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) 

    

    

224   Junek Václav   (1913-1976) 

"Lištičky a ježek" ................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel, rok pořízení 1957, sig. PD, výřez 29x39,5 (46,5x54,5), původní umístění MZV Praha  
    

Junek Václav  malíř, grafik, ilustrátor, na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval 

u profesora J. Bendy, dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského z existenčních důvodů se zaměřil hlavně 

na novinovou a časopiseckou ilustraci, oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou  

(Toman, Slovník Chagall) 

(16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha) 

    

 

 

225   Chudomel Jaroslav   (1929-) 

"Vyšehrad" ...............................................................................................................................................................................  650 Kč  
pastel, signováno PD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, výřez 35,5x42,5 (57,5x63,5), původní umístění ZÚ Washington  
    

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) 

    

    

226   Blecha Ferdinand   (1906-1982) 

"U chaloupek" .........................................................................................................................................................................  750 Kč  
kombinovaná technika - kvaš a akvarel, signováno PD, datováno 1966, vzadu autorský štítek, výřez 14x43 (39,5x66), původní 

umístění MZV Praha  
    

Blecha Ferdinand  malíř, sochař, hudebník (Lexicon of the CVA) (29.1.1906 Čelákovice-24.2.1982 Praha) 

    

    

227   Iška Jan    

"Palackého most" ......................................................................................................................................................................  70 Kč  
linoryt, signováno tužkou, čísl. 11/50, vzadu autorský štítek a razítko, výřez 30x42,5 (49x64,5), původní umístění ZÚ Kodaň   
    

    

    

228   Mahelka Jindřich   (1919-1990) 

"Berounka pod Kazínem" ..................................................................................................................................................  190 Kč  
lept, sig. tužkou, datováno 1952, tužkou název "Berounka pod Kazínem", původní lept, čísl. 11/30, v tisku sig. autorskou značkou, 

napadeno plísní - pasparta i samotný lept, výřez 26x35 (54,5x62,5), původní umístění MZV Praha  
    

Mahelka Jindřich  ilustrátor, grafik, malíř, studoval u profesora Kulece na Ukrajinské akademii v Praze a u profesorů V. 

Pukla a V. Silovského na AVU, věnoval s především malbě, volné a knižní grafice a ilustraci, od roku 1950 se účastnil 

výstav Hollara (Toman, Slovník Chagall) (15.7.1919 Přelouč -3.5.1990 Nové Město na Moravě) 

    

    

229   Volf František   (1897-1983) 

"Most v Děčíně" ...................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
komb. technika s akvarelem, doba vzniku 1956, sig.dat. PD., vzadu autorské razítko, výřez 19,5x28 (50,5x58),  

původní umístění MZV Praha  
    

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) 
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230   Volf František   (1897-1983) 

"U rybníka Čechtice" ..............................................................................................................................................................  70 Kč  
kresba tuší lavírovaná akvarelem, signováno, datováno 1956, vzadu autorské razítko, výřez 20x32 (51x60,5), 

původní umístění ZÚ Bejrút  

    

    

231   Kozina Bohumil   (1881-) 

"Bezděz" .....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, signováno PD, na podložce PD znovu signatura a LD uveden název "Bezděz", orig. č. 7, akvarel - lept, vzadu autorský 

štítek, 30x36 (51x56), původní umístění FMZO -  Federální ministerstvo zahraničního obchodu  
    

Kozina Bohumil  Kozina Bohumil , pseud. Klimeš ml., malíř, grafik (abART) 

(27.11.1881 Kaňk u Kutné Hory -1949?) 

    

    

232   Kočí J.    

"Orání" .......................................................................................................................................................................................  130 Kč  
akvarel, PD signováno, datováno 1924, dále určení místa Milčín (obec v okrese Benešov ?), 29,5x41,5 (45,5x56), původní umístění 

MZV Praha  
    

    

    

233   Mahelka    

"Berounka" ...............................................................................................................................................................................  190 Kč  
kresba tužkou a akvarel, tužkou vlevo dole "Berounka u Černošic," PD signatura a datace 54 (59), výřez 29x41,5 (47,5x60), 

původní umístění ZÚ Addis Abeba  
    

    

 

234   Vaic Aleša   (1920-) 

"Pražské Benátky" ................................................................................................................................................................  390 Kč  
barevný lept, PD signováno, LD název a text autorský list, vzadu štítek a autorské razítko, výřez 40x29 (54x42), původní umístění 

ZÚ Varšava  
    

Vaic Aleša  malíř a grafik v Praze, studia u svého otce Josefa Vaice, významného grafika a malíře, grafické umění otce 

i syna Vaicových bylo pověstné po celé Evropě (Toman) 

    

    

235   Schiller M.    

"Podolinec" ............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej /karton, signatura nenalezena, vzadu autorský štítek s názvem místa "Podolínec, Slovensko", výřez 36,5x48,5 (47,5x58,5), 

původní umístění ZÚ Athény  
    

    

    

236   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"S Čechova mostu"................................................................................................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, signováno, číslováno  50/170, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, výřez 25x37 (42x53,5),  

původní umístění ZÚ Dakar  
    

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) 

    

    

237   Junek Václav   (1913-1976) 

"Kohouti" ...............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel, signováno PD, poškozená adjustace i pasparta, nezaskleno, samotný obrázek je v pořádku, výřez 29,5x39,5 (47x54,5), 

původní umístění ZÚ Washington  
    

Junek Václav  malíř, grafik, ilustrátor, na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval 

u profesora J. Bendy, dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského z existenčních důvodů se zaměřil hlavně 

na novinovou a časopiseckou ilustraci, oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou  

(Toman, Slovník Chagall) 

(16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha) 

    

    

238   Klein K.    

"Krajina u Labe" ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej/plátno, PD signováno a datováno 1952, rám značně poškozen, obraz potřebuje vyčistit, 22x50 (33x60,5),  

původní umístění ZÚ Jakarta  

OBSAH 



 
KATALOG 112. AUKCE – OSTRAVA – 20. 10. 2013 

 

 

_ 39 _    

 

  

239   Volf František   (1897-1983) 

"Kolín" ........................................................................................................................................................................................  130 Kč  
barevná litografie, PD signováno tužkou, čísl. 129/150, nedatováno, rok pořízení 1972, výřez 29,5x39 (46,5x55),  

původní umístění ZÚ Brusel  
    

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) 

    

    

240   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Smetanovo nábřeží" ...........................................................................................................................................................  250 Kč  
lavírovaná kresba tuší, vzadu autorské razítko, dále název "Nábřeží u Smetanova musea", vpředu signováno LD,  

výřez 34x29 (54,5x44,5), původní umístění ZÚ Varšava  

    

    

    

OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 241 - 260 

 

 

241   Hrušková B.V.    

"Sběr brambor" ......................................................................................................................................................................  130 Kč  
olej na kartonu, signováno PD, vzadu autorský štítek s razítkem autorky, 26x46 (42x62), původní umístění ZÚ Oslo  
    

    

    

242   Koukolský Jindřich    

"Podzim" ....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
pastel, LD signováno, datováno 1963, vzadu razítko ČFVU a autorský štítek, název "Podzim v horách - Beskydy",  

30x42 (48,5x60), původní umístění ZÚ Kodaň ZÚ ČR  
    

    

    

243   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"U Křižovníků" .......................................................................................................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, čísl. 150/155, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, výřez 27,5x39 (47x56), původní umístění 

ZÚ Dakar  
    

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) 

    

    

244   Junek Václav   (1913-1976) 

"Koťátko" ..............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel, signováno PD, rok pořízení 1965, výřez 23x30 (40,5x50,5), původní umístění MZV Praha  
    

Junek Václav  malíř, grafik, ilustrátor, na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval u 

profesora J. Bendy, dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského z existenčních důvodů se zaměřil hlavně na 

novinovou a časopiseckou ilustraci, oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou (Toman, 

Slovník Chagall) 

(16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha) 

    

    

245   Junek Václav   (1913-1976) 

"Kůzlátko" .............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel, signováno PD, rok pořízení 1965, výřez 19x31 (40,5x50,5), původní umístění MZV Praha  
    

Junek Václav  malíř, grafik, ilustrátor, na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval u 

profesora J. Bendy, dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského z existenčních důvodů se zaměřil hlavně na 

novinovou a časopiseckou ilustraci, oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou (Toman , 

Slovník Chagall) 

(16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha) 

    

    

246   Volf František   (1897-1983) 

"Žloutnoucí jabloň" ...........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel a kresba tuší, signováno, datováno 1956, dále značeno číslem 257, poškozená adjustace, výřez 
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19,5x28 (44x53), původní umístění ZÚ Ankara  
    

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) 

    

    

247   Mácha Jan   (1926-1984) 

"Malá Strana" .........................................................................................................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, doba vzniku 1983, dole uprostřed signováno, datováno a číslováno 30/100, vše tužkou, výřez 49x35 (65x50), 

původní umístění ZÚ Bonn  
    

Mácha Jan  grafik, malíř, ilustrátor, publicista, pražská akademie u Silovského, náměty čerpal i ze zahraničních cest, 

především však maloval Prahu a její zákoutí, neobvyklé jsou záběry  Prahy v noci, vytvořil litografie inspirované 

průmyslovou aglomerací Ostravska i Kladenska, desítky výstav doma i v zahraničí (Slovník Chagall, www.janmacha.cz) 

(16.9.1926 Rožnov pod Radhoštěm -7.11.1984 Praha) 

    

    

248   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Vltava u Mostu Legií" .......................................................................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou PD, čísl. 81/200 LD, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, nedatováno, rok pořízení 1993 , 

výřez 20,5x54 (34,5x67), původní umístění ZÚ Budapešť  
       

    

249   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Náměstí v Telči" ...................................................................................................................................................................  250 Kč  
akvarel, PD signováno a datováno 1956, vzadu autorské razítko, výřez 27x42 (44x57), původní umístění GK Mnichov  

    

    

250   Wänke Emil   (1904-) 

"Staronová synagoga" .........................................................................................................................................................  390 Kč  
barevný lept, PD signováno, LD text: Praha - Staronová synagoga, originál lept 51/100, vše tužkou, nedatováno, v evidenci MZV 

od roku 1993, výřez 25,5x20,5 (51,5x41), původní umístění Ženeva Stálá mise při OSN  
    

Wänke Emil  malíř a grafik, žák umělecko průmyslové školy v Praze u profesora Dítěte, další studia na pražské akademii 

u profesorů Loukoty, Obrovského, Krattnera a Thieleho, člen ČFVU, věnoval se krajinomalbě, pragensiím a portrétní 

tvorbě (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

251   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Blata u Soběslavi" ...............................................................................................................................................................  390 Kč  
akvarel, PD signováno a datováno 1954, vzadu autorské razítko, poškozená adjustace, výřez 17,5x58 (35x73,5), 

 původní umístění ZÚ Paříž  
    

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) 

    

    

252   Heral Václav    

"Lomecká zátoka" .................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej/plátno, nerámováno, rok pořízení 1974, sig. PD, 34x95 , původní umístění ZÚ Helsinki  
    

Heral Václav  pedagog, malíř (abART, Slovník Chagall) 

(18.3.1919 Kročehlavy, Kladno-30.6.1982 Kladno) 

    

    

253   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Pohraničí" ...............................................................................................................................................................................  390 Kč  
akvarel, signováno LD, nedatováno, rok pořízení 1964, vzadu autorské razítko, dále pak rukou název "Pohraničí u Rumburka", 

poškozená adjustace, zašlá pasparta, obrázek vypadá v pořádku, výřez 11,5x47,5 (26x61), původní umístění ZÚ Washington  
    

    

    

254   neurčeno    

"Oráč" .........................................................................................................................................................................................  390 Kč  
olej/plátno, poškození malby, potřebuje vyčistit, nerámováno, rok pořízení 1952, signováno nečitelně LD, 48x64 ,  

původní umístění MZV Praha  
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255   Hlavová J.    

"Bílá kytice" ..........................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
tempera na kartonu, signováno monogramem JH vpravo dole, nedatováno, rok pořízení 1983, výřez 39x29,5 (55x44),  

původní umístění ZÚ Washington  

    

    

256   Melichar Jan Bohuslav   (1908-1994) 

"Karlovy Vary" ......................................................................................................................................................................  190 Kč  
barevná litografie, tužkou PD signováno, LD číslováno 94/200, vzadu autorský štítek, razítko ČFVU, rok pořízení 1974,  

výřez 19,5x42,5 (34,5x56,5), původní umístění ZÚ Washington  

    

    

257   Fuchs Alfred   (1925-) 

"Pražské věže" .........................................................................................................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, signováno a datováno 1969 tužkou PD, LD číslováno 15/120, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, poškozená 

adjustace, výřez 24x46 (41x63,5), původní umístění ZÚ Washington  
    

Fuchs Alfred  malířr, grafik, kreslíř, studium na AVU u prof.  Vlastimila Rady, člen ČFVU, výstavy Praha, Náchod, 

Přerov, Hradec Králové, Brno, Poděbrady, Zlín, v zahraničí Tokio, Osaka, Sapporo, Brémy, Edinburgh  

(Lexicon of the CVA) (17.2.1925 Saarbrücken) 

    

    

258   Zoubek Ladislav   (1929-1992) 

"V Hamru" ............................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej/plátno, nerámováno, doba vzniku 1979, sig.dat. LD, vzadu autorský štítek s  názvem "Nežárka u Hamru" a razítko ČFVU, 

45x65 , původní umístění ZÚ Paříž  
    

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) 

    

    

259   Přibyl Zdeněk    

"Tanečnice" ...........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej/plátno, odloupnutá malba v horní části, vzadu evidenční štítek, nerámováno, doba vzniku 1933, sig.dat. PD, 80x60 , původní 

umístění ZÚ Paříž  

    

    

260   Kadlec Cossa Miloš   (1921-1993) 

"Praha mizející" ..................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej, nerámováno, mírně poškrábané plátno - vyčistěním se možná spraví, doba vzniku 1953, sig. LD COSSA, datace vzadu, 

81x53 , původní umístění ZÚ Washington  
    

Kadlec Cossa Miloš  malíř, grafik, studium na Akademii výtvarných umění v Bruseluu, člen ČFVU  

(abART, Lexicon of the CVA) 

(25.1.1921 Brtnice-1993 Praha) 

    

    
 

OBRAZOVÁ ČÁST, z toho 261-272 OBRAZY Z MAJETKU MZV ČR  položky 261 - 280 

 

 

261   Matějovská - Fišárková Božena   (1903-) 

"Zátiší s konvicí" .................................................................................................................................................................  1 250 Kč  
olej/plátno, nerámováno, rok pořízení 1949, signatura nenalezena, 75x60, původní umístění ZÚ Helsinki  
    

Matějovská - Fišárková Božena  malířka, narozena v Praze, absolventka Akademie v Praze u Vratislava Nechleby, 

členka SVU Mánes, věnovala se krajinomalbě, tvorbě figurálních kompozic a zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

262   Hudec Jaroslav    

"Pardubický gigant" .............................................................................................................................................................  400 Kč  
olej, nerámováno, mírně uvolněné plátno z blind rámu, rok pořízení 1953, sign. PD, 53x85, původní umístění ZÚ Helsinki  

    

    

263   Kadlec Cossa Miloš   (1921-1993) 

"Zlaté zátiší" .........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej/plátno, poškozeno - promáčklé plátno, neprotrženo, nerámováno, doba vzniku 1962, signováno PD COSSA, vzadu autorské 

razítko, název obrazu a datace, 67x50 , původní umístění ZÚ Washington  
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264   Mácha Jan   (1926-1984) 

"Mostecká věž" .......................................................................................................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, nezaskleno, nerámováno, doba vzniku 1984, dole uprostřed signováno, datováno a číslováno 19/100, vše tužkou, 

ovál, výřez 49x35 (pasparta 64,5x49,5), původní umístění ZÚ Bonn  
    

Mácha Jan  grafik, malíř, ilustrátor, publicista, pražská akademie u Silovského, náměty čerpal i ze zahraničních cest, 

především však maloval Prahu a její zákoutí, neobvyklé jsou záběry  Prahy v noci, vytvořil litografie inspirované 

průmyslovou aglomerací Ostravska i Kladenska, desítky výstav doma i v zahraničí (Slovník Chagall, www.janmacha.cz) 

(16.9.1926 Rožnov pod Radhoštěm -7.11.1984 Praha) 

    

    

265   Prouza Jaroslav    

"Pražský motiv" ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, sig. PD, nedatováno, vzadu štítek Díla s názvem "Pražská Štvanice," rok pořízení 2007, 74x92 (93x111), původní 

umístění Diplomatický servis  
    

Prouza Jaroslav  akademický malíř  (abART, článek: Vzpomínka na Jaroslava Prouzu in 

http://www.prateleceskehistorie.estranky.cz, 6.11.2010) 

(nar 7.4.1955 v Klatovech-15. října 2004) 

    

    

266   neurčeno    

"Chalupa" ..............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej/lepenka, rok pořízení 2007, signováno PD, 45,5x54,5 (59x69), původní umístění Diplomatický servis  
    

    

    

267   Fridrich M.    

"Podzim na Bečvě" .............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej/plátno fix. na lepence, rok pořízení 1993, sig. LD, 51x68 (61,5x82,5), původní umístění ZÚ Teherán  
    

    

    

268   Pleiner Vladimír   (1891-1952) 

"Povrchové doly" ................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1949, sig.dat. PD, 50x60 (73x83), původní umístění ZÚ Berlín  
    

Pleiner Vladimír  architekt, malíř, ilustrátor, legionář,  v Rusku or roku 1915 v zajetí, malířské nadání u něj objevil 

profesor Moskevské Akademie Kolesnikov, studoval v Praze na Akademii u Otakara Nejedlého, původně vystudoval Vyšší 

školu zahradnickou v Lednici, člen Spolku výtvarných umělců Myslbek, na studijních cestách procestoval Německo, 

Holandsko, Rusko, Francii, Rakousko, Maďarsko, Itálii, Jugoslávii a Anglii, samostatné výstavy v Topičově saloně, v 

Pošově galerii a další, zastoupení: Galerie výtvarného umění Ostrava, Rabasova galerie Rakovník  

(Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, abART) 

(28.7.1891 Branov, okres Rakovník-9.10.1952 Praha) 

    

    

269   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Jihočeská ves" ....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej-tempera/papír, pořízeno v roce 1965, sig. PD, vzadu autorský štítek, 31x87 (40,5x96), původní umístění GK Milano  
    

Chramosta Cyril  malíř, grafik, studoval UMPRUM V Praze a soukromě u Oldřicha Blažíčka, podnikal časté studijní 

cesty, věnoval se krajinářství, ilustroval Domácí herbář léčivých rostlin, účastnil se Zlínských salónů, samostatná výstava 

v Bruselu, národní umělec, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších galeriích, řada výstav u nás i ve světě  

(Toman, Slovník Chagall) 

(6.8.1908 Husinec - 3.12.1990 Praha) 

    

    

270   Studený František   (1911-1980) 

"Krajina s hradem" ..............................................................................................................................................................  750 Kč  
olej/karton, Slovensko, do roku 1980, pořízeno v roce 1993, signováno PD, 51,5x91,5 (62x103,5), původní umístění Sofia  
    

Studený František  malíř, grafik, pedagog, studium na ČVUT  u J. Blažíčka a C. Boudy, členství: skupina Život, 

Umelecká Beseda slovenská (Lexicon of the CVA) 

(2.7.1911 Nová Ves nad Žitavou-22.12.1980 Bratislava) 

    

    

271   Novák Miloš   (1909-1988) 

"Trosky" .................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej/plátno, poškozeno zatečením vody, nerámováno, doba vzniku 1955, sig.dat. PD, 62x88 , původní umístění GK Sydney  
    

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  
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(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)  

(16.1.1909 Praha- 29.9.1988 Praha) 

    

    

272   Reiter Gustav    

"Břízy" ........................................................................................................................................................................................  400 Kč  
olej/plátno, doba vzniku 1929, sig.dat. PD, nerámováno, protržené plátno, 66x100  
    

    

    

273   Kurzava Josef   (1907-1984) 

"Jizerské hory" ....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský kvaš, signováno PD, datováno 1979, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, pasparta, rámováno pod sklem,  

ve výřezu 39,5 x 56 (60 x 76,5)  
    

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

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

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

    

    

274   Kurzava Josef   (1907-1984) 

"Potok v krajině s chalupami" ......................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský kvaš, signováno LD, datováno 1970, vzadu autorský štítek, pasparta, rámováno, pod sklem,  

ve výřezu 39 x 58 (57,5 x 76)  

    

    

275   neurčeno    

"Děvčica a šohaj v kroji" .................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno LD - nepřečteno, datováno 1921, kvalitní práce inspirovaná Uprkou, široký rám zlaté barvy, 

zaskleno, 40 x 47 (54 x 60,5)  
    

    

    

276   neurčeno    

"Pastýř s ovcemi na kraji vysoké skály" .....................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský lept, signováno, datováno 1927, kvalitní práce pozdního secesního symbolismu galerijní úrovně, 55 x 43 (57,5 x 46)  
    

    

    

277   neurčeno    

"Zimní krajina" ...................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovská velká reprezentativní olejová tempera, signováno, nepřečteno, nedatováno, luxusní ručně řezaný široký rám zlaté barvy, 

zaskleno, výborný celek, 60 x 80 (75 x 98)  
    

    

    

278   neurčeno    

"Zátiší se zelenými jablky a květinami" ...................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno nečitelně v dedikaci PD, nedatováno, velmi kvalitní práce, pasparta, rám, zaskleno, 

ve výřezu 37 x 29,5 (60 x 51,5)  
    

    

    

279   Kolář Josef   (1913-) 

"Sýkorův most s radnicí v Ostravě" ..............................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská černobílá litografie, signováno PD, datováno 1975, rámováno, zaskleno, 58 x 38 (42,5 x 63)  
    

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

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

    

    

280   Šrámek Josef   (1893-1971) 

"Polní cestou" .......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní olejová tempera, signováno LD, datace čtena 1937, vzadu autorský štítek a plechový štítek "V upomínku na  

PRAMEN-MLÉKO 1958", výborná práce významného ostravského malíře, luxusní adjustace ve skvělém rámu a plátěné paspartě, 

zaskleno, ve výřezu 22,5 x 20,5 (46 x 41)  
    

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) 
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OBRAZOVÁ ČÁST  položky 281 - 300 

 

 

281   Procházka Jaro   (1886-1949) 

"Vyšehrad" ...............................................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signováno SD, datováno 1926, krásná sběratelská kresba významného malíře, kvalitní adjustace, rám, 

pasparta, zaskleno, jedinečná nabídka, ve výřezu 20 x 26 (40,5 x 44,5)  
    

Procházka Jaro  významný malíř měst a figuralista, narozen v Praze, žák profesora Jakesche, již v roce 1931 obdržel 

výroční cenu Akademie věd a umění za soubor obrazů evropských měst, řada studijních cest po Evropě, řada výstav doma 

i v cizině, jen namátkou - Bergen, Oslo, Kodaň, Belgie, Londýn atd. (v Tomanovi celostránkový text, Lexicon of the CVA) 

    

    

282   Jiroudek František   (1914-1991) 

"Katedrála" ..............................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno PD, datováno pod paspartou 1966 (?), číslováno 3/10, vzadu sběratelský štítek, kvalitní grafika 

vynikajícího malíře, národního umělce, zaskleno, ve výřezu 21 x 27 (33 x 43)  
    

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

283   Drha Josef   (1912-2009) 

"Z Ostravice" ........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno PD, kolem roku 1960, název rukou vzadu na blind rámu, kvalitní 

rám, zaskleno, 23,5 x 34 (36 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) 

    

    

284   Švabinský Max   (1873-1962) 

"MICHELANGELO" ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská černobílá litografie, signováno v desce i tužkou, nedatováno, zaskleno, ve výřezu 26,5 x 20,5 (38,5 x 33)  
    

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) 

    

    

285   Hlava Michal    

"Staré domy" ...........................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská barevná suchá jehla, signováno, datováno 1994, číslováno 35/55, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU,  

ve výřezu 17 x 11 (30,5 x 22,5)  
    

    

    

286   Kuklík Ladislav   (1947-) 

"Ležící akt v podzimní krajině" ......................................................................................................................................  400 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, datováno 1988, číslováno 57/100, práce vynikajícího grafika se spoustou výstav u nás   
    

Kuklík Ladislav  malíř, grafik, studia na VŠUP v Praze u profesora Trnky a Sklenáře, zabývá se volnou grafikou, 

za stěžejní práci považuje kresbu tužkou, pastelem, ilustrace, bibliofilie a ex libris, zastoupen v ředě galerií, včetně 

Národní galerie v Praze, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

287   Kuklík Ladislav   (1947-) 

"Dívčí akt v zelené krajině" ..............................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, datováno 1988, číslováno 57/100, práce vynikajícího grafika, umělecká adjustace,  

ve výřezu 11,5 x 19,5 (25 x 31,5)  
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288   Švengsbír Jiří   (1921-1983) 

"Klub Švengsbír - PF 1975" ...........................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská barevná ocelorytina, signováno SD, výborná komorní práce vynikajícího grafika a rytce, luxusní umělecká adjustace,  

ve výřezu 9 x 9 (20 x 19)  
    

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

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

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

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

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

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

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

    

    

289   Švengsbír Jiří   (1921-1983) 

"Pro Memoria Valencia - PF 1974" ...........................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská barevná dřevorytina, signováno,číslováno 65/200, výborná komorní práce vynikajícího grafika a rytce, luxusní 

umělecká adjustace, ve výřezu 9 x 10 (20 x 20,5)  
      

    

290   Raška    

"Z Beskyd" ................................................................................................................................................................................  900 Kč  
kvalitní olej na plátně, signováno LD, patrně Josef Raška, nedatováno, práce jednoho z malířské dynastie Rašků, 55 x 68 (68 x 81)  
    

Raška  známý a často představovaný malíř Beskyd 

    

    

291   Procházka Lubomír   (1922-) 

"Letní krajina".....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na sololitu, signováno LD, datováno 1983, 43,5 x 83 (53,5 x 93,5)  
    

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

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

a F. Jiroudek (Slovník Chagall) 

    

    

292   Procházka M.    

"Široká letní krajina" .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na tvrzené desce, signováno LD, datováno 1940, 51 x 67 (62,5 x 79)  
    

    

    

293   neurčeno    

"Sbírání květů" ....................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno PD, nedatováno, velmi kvalitní práce po roce 1950, 50 x 60 (65 x 76)  
    

    

    

294   Strážnický František   (1913-1985) 

"Kvetoucí sad" .....................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1960, výborná nabídka, 55 x 65,5 (66 x 76,5)  
    

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

studia u Blažíčka a Hlavici na VUT v Brně, působil ve Vsetíně, později v Moravské Třebové, jeho častým malířským 

objektem byla valašská krajina, významný malíř Blažíčkovy krajinářské školy  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

295   Knopp Bedřich   (1919-1991) 

"Polní cesta s lesem" ..........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno LD, datováno 1944, kvalitní rám francouzského typu, 50 x 70 (63 x 83)  
    

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) 

    

    

296   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Špálovské zátiší s kyticí a jablkem" .........................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno PD, kolem roku 1970, vzadu dedikace, 60,5 x 45,5 (71,5 x 56,5)  
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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) 

    

    

297   Schön Fráňa - Šén František   (1882-1976) 

"Žně u Olomouce" ..............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno PD, datováno 1942, výborná nabídka, 43,5 x 59,5 (55,5 x 72)  
    

Schön Fráňa - Šén František  malíř, narozen v Olomouci, studoval ve Vídni, používal i jméno ŠÉN, od roku 1902 byl 

důstojníkem, pracoval na ministerstvu války ve Vídni, prošel ruským zajetím, vytvořil četné studie Orientu, v roce 1922 

opustil vojenskou službu a věnoval se výhradně malířství, maloval zejména Olomouc a krajinu Hané, jeho obrazy byly 

reprodukovány v učebnicích pro střední školy, ve Zlaté Praze atd., pro region Olomouce významný malíř, jeho působení 

jako orientalista má význam celostátní (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

298   Kleindienst Ewa    

"Pejzaž" ................................................................................................................................................................................  13 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, datováno 1966, vzadu štítek z výstavy ze Sopot, název v polštině, zajímavá práce 

i nabídka, 50 x 66 (53,5 x 69,5)  
    

    

    

299   nesignováno    

"Záhadné značky" .................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na sololitu, nedatováno, vzadu uveden název, kuriozita, 29,5 x 41 (33,5 x 44,5)  
    

    

    

300   Pischinger Carl   (1823-1886) 

"Život u starého zámku" ..............................................................................................................................................  60 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno špatně čitelně vpravo dole, kolem roku 1850-1860, luxusní 

široký rám zlaté barvy, skvělá práce rakousko-německé romantické školy, obraz je rentolován - natažen na nové plátno, autor byl 

určen ze sběratelské poznámky vzadu na blind rámu, na blind rámu jsou další špatně čitelné poznámky, pouze Wien čitelné, bylo 

patrně v galerii, 64 x 98 (88 x 123)  

 Ojedinělá nabídka 
    

    

 

    
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 301 - 320 

 

    

301       

Svícen jednoplamenný ..........................................................................................................................................................  600 Kč  
mosaz na bohatě zdobené čtvercové základně, v rozích hlavy andílků, kolem roku 1890, výška 18cm  
    

    

302       

Souprava psací ......................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
kalamář - sklo v mosazné montáži na bohatě zdobené čtvercové základně, v rozích hlavy andílků, kolébka na sací papír a podložka 

zdobené stejným dekorem, kolem roku 1830, celkem tři kusy, dekorativní, kalamář 16,5 x 16,5 x 11, podstavec 23 x 12,5 x 11  
    

    

303       

Svícen jednoplamenný ..........................................................................................................................................................  700 Kč  
mosaz bohatě plasticky zdobená, kolem roku 1850, výška 30,5cm  
    

    

304       

Dalekohled jednooký teleskopický ...............................................................................................................................  1 500 Kč  
mosaz, na prvním dílu se záklopkou opis - gravura Verschiedene Vergrösschungen a číselná tabulka pro vzdálenosti, bezvadná 

optika a zachovalost, konec 19. století, uloženo v koženém obalu, celková délka 65cm  
    

    

305       

Dalekohled dvouoký ...........................................................................................................................................................  1 300 Kč  
mosaz potažená kůží, značeno INDUSTRY OPTIK GmbH BERLIN, PRISMEN BINOCLE, po roce 1900, kožená brašna, 

dalekohled 15 x 10,5  

 Dle majitele byl dalekohled používán na frontě během 1. světové války 
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306       

Svícen jednoplamenný ..........................................................................................................................................................  600 Kč  
litina bohatě plasticky zdobená rozvilinami, značeno v dolní části GLANZIN VORB, druhá polovina 19. století, výška 21cm  
    

    

307       

Plastika "Horník s lampou" ..............................................................................................................................................  500 Kč  
keramika, značeno v dolní části čísly, padesátá léta minulého století, výška 38cm  
    

    

308       

Kávové hrnky párové - kafáče..........................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán zdobený motivem růží na černém podkladě, první čtvrtina minulého století, dva kusy, výška 10,5cm  
    

    

309       

Kávové hrnky párové - kafáče..........................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán zdobený motivem růží na bílém podkladě, první čtvrtina minulého století, dva kusy, výška 10,3cm  
    

    

310       

Cukřenka ....................................................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán zdobený plasticky, dále malbou kvítků a zlacením, značeno HAND PAINTED HEREND, kolem poloviny minulého 

století, výška 10cm  
    

    

311       

Plastika "Diana se zlatým jablkem a chrtem" .......................................................................................................  1 000 Kč  
porcelán, ROYAL DUX, šedesátá léta minulého století, výška 37,5cm  
    

    

312   Kalbach R.    

Plastika "Klečící dívčí akt" .............................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán, signováno R. Kalbach, značeno ROYAL DUX, padesátá léta minulého století, výška 32cm  
    

    

313       

Plastika "Sedící dívčí akt v šátku" ..............................................................................................................................  1 300 Kč  
porcelán, značeno ROYAL DUX, padesátá léta minulého století, výška 20cm  
    

    

314   Königová, Elly Strobach   (1908-2002) 

Plastika "Sedící dívčí akt"...............................................................................................................................................  1 300 Kč  
porcelán, signováno Elly Strobach, ROYAL DUX, padesátá léta minulého století, výška 22,5cm  
    

Königová, Elly Strobach  návrhářka duchcovské porcelánky, absolventka Státní odborné keramické školy v Teplicích. 

V roce 1966 se vystěhovala do Německa. Žila a zemřela v Geeretsriedu u Mnichova, její pozůstalost je uchována v tamním 

muzeu. Jméno STROBACH je spojované se stále žádanými artdeko figurkami třicátých a čtyřicátých let. Nenahraditelná 

škoda českému porcelánu vznikla v padesátých letech, když velká část originálních forem tzv. kýčovitého porcelánu, 

včetně originálních forem dle návrhů Elly Strobach - Königové, byla zničena 

(http://www.duchcov.cz/noviny/200802/hist.htm ) 

    

 

315   Königová, Elly Strobach   (1908-2002) 

Plastika "Stojící dívčí akt" ..............................................................................................................................................  1 000 Kč  
porcelán, signováno Elly Strobach, ROYAL DUX, šedesátá léta minulého století, výška 24,5cm  

    

    

316   Königová, Elly Strobach   (1908-2002) 

Plastika "Sedící dívčí akt"...............................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán, signováno Elly Strobach, MADE IN CZECHOSLOVAKIA, ROYAL DUX, padesátá léta minulého století, výška 15,5cm  

    

    

317       

Plastika "Horník s kahanem" ...........................................................................................................................................  900 Kč  
dřevo a antracit, nesignováno, dole poznámka tužkou Mičulka, kolem roku 1930, výška 40cm  

 

    

318       

Svícen tříplamenný .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mosaz, druhá polovina minulého století, velmi dekorativní, výška 37cm  
    

OBSAH 



 
KATALOG 112. AUKCE – OSTRAVA – 20. 10. 2013 

 

 

_ 48 _    

 

    

319   Talíř ...................................................................................................................................................................................  700 Kč  
majolika malovaná motivem  květů a rostlinným dekorem, značeno vtlačovanou značkou OLOMUCZAN bei BLANSKO, druhá 

polovina minulého století, průměr 23,2cm  

 

     

320  Harmonika ....................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
KEBRDLE HOŘOVICE, bohatě ornamentálně zdobená, černý a bílý emailový lak, perleťové knoflíky, imitace perleti i na stěnách 

včetně barevných smaltů, doplněno červenými a bílými kamínky, výborná zachovalost, hrající, období 1. republiky, 40 x 35 x 19,5  
    

    

    
 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 321 - 340 

 
 

321   Weismann Jacques   (1878-) 

"Nancy" ...................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovská litografie, signováno, datováno 1926, výborná dobová adjustace, zaskleno, 40 x 28,5 (41,5 x 30)  
    

Weismann Jacques  uváděn ve světových katalozích 

    

    

322   Weismann Jacques   (1878-) 

"Metz" ......................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovská litografie, signováno, datováno 1926, výborná dobová adjustace, zaskleno, 40 x 28,5 (41,5 x 30)  

    

    

323   Weismann Jacques   (1878-) 

"Nancy" ...................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovská litografie, signováno, datováno 1926, výborná dobová adjustace, zaskleno, 40 x 28,5 (41,5 x 30)  

    

    

324   Raphael    

"Paris - Moulin Rouge" ......................................................................................................................................................  400 Kč  
kvalitní barevná umělecká reprodukce, signováno v desce, název tužkou, adjustace pod sklem, 52 x 25 (55,5 x 28,5)  

    

    

325   Procházka Jaro   (1886-1949) 

"Klenčí" ......................................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, signováno, kolem roku 1930, kvalitní krajinářská komorní práce, 

zaskleno, kvalitní adjustace, ve výřezu 17 x 24 (37 x 43)  
    

Procházka Jaro  významný malíř měst a figuralista, narozen v Praze, žák profesora Jakesche, již v roce 1931 obdržel 

výroční cenu Akademie věd a umění za soubor obrazů evropských měst, řada studijních cest po Evropě, řada výstav doma 

i v cizině, jen namátkou - Bergen, Oslo, Kodaň, Belgie, Londýn atd. (v Tomanovi celostránkový text, Lexicon of the CVA) 

    

    

326   Uvarov S.    

"Bajkal" ..................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno vzadu 1926, vzadu rovněž název a poznámka prof. Uvarov, zaskleno, 9 x 20 (34 x 46)  

    

    

327   Uvarov S.    

"Volha v Kazani" ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno vzadu 1926, vzadu rovněž název a poznámka prof. Uvarov, zaskleno, 9 x 20 (34 x 46)  

    

    

328   neurčeno    

"Krajina s vysokým nebem" .............................................................................................................................................  900 Kč  
olej na lepence, signováno LD, nepřečteno, nedatováno, kvalitní široký rám zlaté barvy drobně poškozen, 14,5 x 17 (26 x 28)  

    

    

329   Bílkovský František   (1909-1998) 

"Žokej na koni" ......................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno PD, kolem roku 1950, výborná práce malíře a grafika, kterého 

proslavila právě témata koní, vzadu novinový výstřižek o autorově výstavě, zaskleno, ve výřezu 10 x 20 (27,5 x 36,5)  
    

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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330   Vindrich R. (?)    

"Vesnice v zimě" ..................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno PD, čteno jako Vindrich R., kolem roku 1925, výborná práce, vzadu razítko Galerie 

výtvarného umění v Ostravě, reprezentativní práce, 64,5 x 92,5 (82 x 110)  

    

    

331   neurčeno    

"Horní část Nerudovy ulice v Praze"............................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský lept, signováno PD, nedatováno, kvalitní adjustace, zaskleno, ve výřezu 14 x 11 (36,5 x 31)  

    

    

332   Kunertová Zlata   (1944-) 

"Renesance" .............................................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno PD, nedatováno, vzadu rukou psaný název a autorské razítko, zaskleno,  

20,5 x 20,5 (30,5 x 30,5)  
    

Kunertová Zlata  malířka, fotografka, grafička, interiérová návrhářka, narozena v Pardubicích, studovala obor umělecká 

fotografie a grafika na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, abiturientské studium u profesora Šaleho tamtéž, vedla 

kurzy výtvarné fotografie na Lidové konzervatoři v Ostravě, samostatně vystavuje od roku 1965 (Slovník Chagall) 

    

    

333   neurčeno    

"Domy u moře" ....................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně, signováno PD, nepřečteno, datováno 1933, černý rám holandského typu, 48,5 x 63,5 (57 x 72)  

    

    

334   Daníček Král    

"Valašské chalupy v květech" .......................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1960, kvalitní široký rám, 33 x 48 (49,5 x 64,5)  

    

    

335   Polášek Viktor   (1911-1989) 

"Děda se dvěma kravami na řetězu" ..........................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1956, kvalitní široký rám zlaté barvy, 48 x 48 (63 x 63)  
    

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) 

    

    

336   Kral (Krol)    

"Podzim pod hradem Trosky" ......................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký olej na plátně, signováno špatně čitelně, datováno 27.9.1929, zajímavá práce v pozdně romantickém stylu, kvalitní rám, 

dekorativní celek, 62 x 100 (73,5 x 111)  

    

    

337   Juraň (?)    

"Zátiší s vínem a růžemi" ................................................................................................................................................  4 700 Kč  
velký reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno 1942, široký rám holandského typu, 59 x 90 (75,5 x 105,5)  

    

    

338   Mrázek Josef   (1906-1984) 

"Nahá Maja" .........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
velký olej na sololitu, signováno PD, kolem poloviny minulého století, práce inzitního malíře inspirovaná starým obrazem 

Francisca de Goyi, do sbírky inzitního umění, 60 x 101 (73 x 114)  

    

    

339   Plažák Karel    

"Kytice polních květů" ........................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na tvrzené desce, signováno, nedatováno, spolu s rámem tvoří dekorativní celek, 50,5 x 64 (64,5 x 78)  

    

    

340   Pohribný Jan   (1961-) 

"Silová pole" ..........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - foto a grafika, signováno, datováno 1986, výborná práce významného umělce v surrealistickém 

duchu, 40,5 x 50,5 (44,5 x 54,5)  
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Pohribný Jan  fotograf, pedagog, narozen v Praze, studoval u profesora Šmolka na FAMU v Praze, absolvoval studijní 

stáž na Taideteollinen Korkeakouli v Helsinkách, vyučoval na Letních kurzech volného umění ve Slavonicích, od roku 

1992 je koordinátorem Letních dílen Pražského domu fotografie, zastoupen ve sbírkách UPM v Praze, MG v Brně, 

Severočeského muzea v Liberci, Muzea umění v Benešově, Musée de I'Elysée Lausanne, La Mission de la Photographie v 

Paříži, Evropského domu fotografie v Paříži a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

 

    
 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 341 - 342 

 

341   Koh (?)    

"Krajina s řekou a figurami" ...........................................................................................................................................  500 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1980, stejný autor jako u položky 299, která není signovaná, ale je datovaná 1981, obě 

práce jsou velmi zajímavé, 31 x 41,5 (35 x 46)  
    

    

    

342   Kupka Karel   (1932-) 

"Chalupy u vody" ..................................................................................................................................................................  600 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 2002, vzadu štítek malíře, 15 x 20 (25,5 x 30,5)  
    

Kupka Karel  malíř, pedagog, narozen v Postupicích, studoval výtvarnou výchovu na PedF UK v Praze a u C. Boudy a K. 

Lidického na FF UK, věnuje se kresbě i malbě, malíř kytic (Slovník Chagall) 
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