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KATALOG 
 

V neděli 22. prosince 2013 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 113. aukci v Ostravě 
 

Popis všech aukčních položek včetně fotografií naleznete  

na webových stránkách společnosti  

www.aukcnidum.cz   

 

 

Místo konání 

HOTEL BRIONI, Ostrava, Stodolní ul. 
 
 

Předaukční prohlídka 19. – 21. prosince v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 22. prosince 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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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

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

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

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

II.  Obecná ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

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

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

žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

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

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

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

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

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

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

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

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

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

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 
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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. 
 

  

OBSAH 



KATALOG 113. AUKCE - OSTRAVA - 22.12.2013 

 

  

REJSTŘÍK  JMENNÝ 
 

 

 

 

Adámek Jaromír   .......................................................   16 

Alfred   .......................................................................   46 

Bártek   .....................................................................   124 

Bartek Vojtěch   ..............................................   205 - 209 

Berghauer (Horyna) Bohumil   .............................   6, 189 

Bílek Miroslav   ................................................   212, 213 

Bohlmann   ...............................................................   180 

Born Adolf   .............................................................   215 

Borovička Milan  .............................................   210, 211 

Brunson Florent   .......................................................   58 

Coubine Othon - Kubín Otakar   ................................   97 

Daněk - Sedláček František   ......................................   57 

Diblík František   ........................................................   88 

Drha Josef   ................................................................   49 

Droit L   ......................................................................   47 

Drtikol František   ....................................................   214 

Držkovic Valentin   ......................................................   1 

Duša Ferdiš   ..............................................................   20 

Emler František   ........................................................   56 

Erdélyi Béla   ............................................................   200 

Gauguin Paul   ............................................................   78 

Glod Adam (Alois)   .....................................................   3 

Göttlich Miroslav   ...................................................   133 

Götz Zdeněk   .............................................................   11 

Hejna Václav   ..............................................................   7 

Hoffmann (Hofmann) Karl   ...............................   99, 202 

Hoffmeister Adolf   ....................................................   79 

Holas Ota  ......................................................   4, 19, 176 

Holík Alois   .............................................................   184 

Horník Bohumil (Berghauer)   .............................   6, 189 

Ikeda Shouen   ..........................................................   168 

Infante - Arana Francisco   .......................................   185 

Janeček Ota   ............................................................   219 

Ježek Jaroslav   ...........................................................   62 

Justitz Alfréd - připsáno   .........................................   187 

Kamenický Josef Jiří   ..............................................   134 

Kars Jiří (Georges)   .................................................   127 

Kavan Jan   .................................................................   36 

Kocůrková Anděla  ......................................................   8 

Komárek Vladimír   ..................................   174, 221- 229 

Košárek František   ...................................................   179 

Koudelka Josef (Joža)   ................................   42, 17, 199 

Kouchoro Kunisada   ................................................   186 

Krasický Marcel   .......................................................   81 

Krčmářová - Křížková Julie (Inka)   ...........................   82 

Kristin Vladimír   .....................................................   201 

Lhoták Kamil   ...........................................................   85 

Liesler Josef   ...........................................................   129 

Mareš Dominik   .......................................................   220 

Masopust Bohumír   .................................................   177 

Melichar Jan   ...........................................................   190 

Melnikov Nikolai Alekseevich   .................................   90 

Mendoa   ..................................................................   121 

Mervart Augustin   .....................................................   52 

Mezerová - Winterová Julie   ...................................   188 

Mitsuharu   ...............................................................   171 

monogramista   ............................................................   12 

monogramista JČ   .....................................................   122 

monogramista ZK   ...................................................   194 

nesignováno   ..................................................   14, 95, 96 

neurčeno   ....................................   10, 13, 18, 70, 91, 170 

neznámý autor   .................................................   5, 51, 60 

Ogata Gekko   ...........................................................   165 

Otipka Jindřich   ............................................................   2 

Pecold Bohumír   ......................................................   198 

Pešicová Jaroslava  ...................................................   128 

Petřík Bohumil   ........................................................   191 

Picasso Pablo   ............................................................   93 

Pospíšil L.Z.   ............................................................   197 

Procházka V.   .............................................................   44 

Radimský Václav   ....................................................   100 

Raška   .......................................................................   123 

Ronek Jaroslav   ........................................................   140 

Rous František   ........................................................   146 

Říha František   .........................................................   137 

Salichová Helena   ....................................................   161 

Satra   ..........................................................................   41 

Schadt Karel   ..............................................................   84 

Siničák Jaroslav   ..............................................   195, 196 

Sivko Václav   ...........................................................   178 

Sklenář Zdeněk   .........................................................   54 

Skula Matěj František   .............................................   136 

Slíva K.   ...................................................................   139 

Souček Karel   ...................................................   125, 126 

Souček Svatopluk  ......................................................   53 

Souček V.   ....................................................................   9 

Soukup František   ....................................................   135 

Stabiak Julius   ..........................................................   130  

Svolinský Karel ......... 131, 132, 162 - 164, 169, 172, 173 

Synecký Luboš   ........................................................   175 

Šato   ...........................................................................   43 

Šíma Josef   ...............................................................   203 

Štefka Lubomír   .............................................   181 - 183 

Štěpánek Vladimír   ..................................................   216 

Tesař L.   ...................................................................   217 

Tittelbach Vojtěch   ...................................................   138 

Tkaczyk (Tkačík) Bedřich August   ......................   92, 94 

Tovaryš Karel   ..........................................................   192 

Treuchel Josef   .........................................................   193 

Tsukioka Yoshitoshi   ...............................................   166 

Ullik Hugo   ................................................................   55 

Utagava Miroshige II   ..............................................   167 

Uxa Konrád Vilém (Konrad Wilhelm Uxa)   ..............   45 

Vaculková Ida   ...........................................................   89 

Vaic Josef   ................................................................   218 

Vojkůvka Libor   .........................................................   50 

Waldhauser Antonín   .................................................   59 

Weber Klaus  ..............................................................   48 

Weiss Irene  ................................................................   98 

Zámečník Zdeněk   ......................................................   15 

Zrzavý Jan   .....................................................   83, 86, 87 

 

 

 

 

 

OBSAH 



 
KATALOG 113. AUKCE - OSTRAVA - 22.12.2013 

 

 

 

REJSTŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 
 

 

 

 

brož ..................................   103, 117, 153, 156, 159, 159 

dóza ......................................................   21, 32, 147, 148 

fotografie .................................................   204 - 214, 217 

hrnek ........................................................................   141 

hrníček ......................................................................   151 

ikona ...........................................................................   70 

jehlice a spona do kravaty ........................................   118 

kniha .........................................................................   108 

korbel .......................................................................   145 

kufřík ..........................................................................   67 

lorňon .........................................................................   29 

lžíce ............................................................................   25 

miniatura .............................................................   37 - 39 

mísa ................................................   27, 33, 68, 107, 109 

nádobka ......................................................................   30 

náhrdelník ........................................................   111, 155 

náramek ....................................................................   152 

náušnice ..............................................................   75, 102 

náušnice a prsten ......................................................   114 

obálka dopisní ............................................................   76 

plastika ................   28, 31, 35, 36, 80, 110, 143, 144, 146 

prsten...........   72 - 74, 101, 112, 113, 115, 116, 119, 154 

přívěs ...........................................................   22, 120, 157 

reprodukce ......................................................   224 - 229 

řetízek..........................................................................   26 

skříň ............................................................................   71 

soubor ...................................................................   78, 79 

souprava ............................................................   104, 105 

souprava čajová ...................................................   65, 150 

souprava dezertní ........................................................   61 

souprava kávová ..........................................................   62 

souprava na alkohol ....................................................   40 

šálek s podšálkem ..................................................   63, 64 

tác ................................................................................   69 

taktovka .....................................................................   160 

varium .................................................................   77, 142 

váza .................................................................   24, 34, 66 

vějíř .............................................................................   23 

zrcadlo .......................................................................   106 

 

 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 
 

 

 
akryl ...........................................................................   15 

akvarel ...............................   59, 125, 126, 131, 132, 169,  

 ........................................... 171, 173, 181, 183, 201, 216 

almandin ...........................................   101, 102, 155, 159 

barevná litografie................................................   56, 129 

barevný lept ......................................................   128, 215 

briliant .............   72, 73, 74, 75, 111 - 117, 119, 153, 154 

bronz ..........................................................................   36 

bronz, slonová kost ....................................................   28 

český granát .............................................   103, 156 - 159 

dřevo ............................................................   23, 71, 160 

dřevoryt .....................................................   78, 221 - 223 

dřevotisk ..................................................   165 - 168, 186 

grafika ........................................................................   54 

hematit ......................................................................   115 

jadeit .........................................................................   153 

keramika .................................................   30, 32, 33, 110 

kombinace ........................................................   106, 142 

kov............................................................................   109 

kresba ...................   86, 87, 138, 162, 163, 172, 178, 187 

kůže ............................................................................   67 

kvaš ..................................................................   182, 197 

kvaš na kosti .........................................................   37, 38 

lept .....................................................................   85, 218 

leukosafír ..................................................................   114 

linoryt .......................................................................   219 

litografie .................................................   79, 83, 93, 176 

majolika ........................................................   64, 80, 149 

malba na desce ...........................................................   70 

malba na skle .............................................................   135 

obecný kov ................................   103, 120, 155, 158, 459 

olej na desce ...................................   2, 7, 42, 94, 97, 130,  

 .................................................... 190, 191, 192, 195, 196 

olej na dřevě ............................................   88, 89, 91, 134 

olej na kartonu .....   52, 84, 100, 121, 123, 127, 136, 140, 

170 

olej na kosti .................................................................   39 

olej na lepence .................   11, 12, 17, 20, 49, 81, 88, 99,  

 ........................................................... 137, 179, 198, 202, 

olej na plátně ....................   1, 3, 5, 6 - 10, 13, 14, 16, 18,  

 ................................... 41, 43 - 48, 50, 51, 53, 55, 58, 60,  

 ............................. 82, 90, 95, 96, 98, 122, 133, 139, 180,  

 .................................... 188, 189, 194, 199, 200, 203, 220 

olej na překližce ..........................................................   57 

olej na sololitu .........................................   4, 19, 161, 194 

olej-tempera ..............................................................   184 

papír ......................................................................   76, 77 

pastel .........................................................................   177 

porcelán ................   22, 31, 35, 61 - 63, 65, 66, 104, 105,  

 .................................... 141, 143, 144, 147, 148, 150, 151 

reprodukce ................................................................   214 

routa ....................................................................   72, 117 

safír ...........................................................................   116 

serigrafie ...................................................................   185 

sklo ..............................................................   34, 107, 145 

sklo broušené ........................................................   68, 69 

spinel ...........................................................................   72 

stříbro ..............   21, 25 - 27, 40, 101, 102, 120, 156, 157 
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stříbro, sklo ................................................................   24 

suchá jehla ................................................................   174 

tempera .....................................................   124, 175, 182 

tkanina ........................................................................   23 

tužka ..........................................................................   125 

tygří oko ....................................................................   113 
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zlato......................   22, 72 - 74, 112 - 119, 152, 153, 154 
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AMPHORA ................................................................   35 

ČEJKA ...............................................................   74, 152 

G - GRANÁT TURNOV ..........................................   156 

GB - Gebrüder Benedikt...........................................   150 

HERTWIG - Katzhütte .............................................   144 

INDUSTRIA ............................................................   120 

KOZLÍK .....................................................................   26 

LABUŤ ............................................................   153, 154 

LIŠKA ......................................................................   117 

LOUČKY ...................................................................   62 

LVÍČEK ....................................................   112, 114, 116 

MERKLÍN ..................................................................   61 

PIRKENHAMMER ....................................   65, 104, 105 

PULS.........................................................................   151 

ROSENTHAL .............................................................   63 

ROYAL DUX .....................................................   31, 143 

TIMOR U & C SARREGUEMINES ..........................   64 

úl ...............................................................................   149 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
 
    

1   Držkovic Valentin   (1888-1969) 

"Vousatý mladý muž sedící v klobouku u stolu s lahví" ................................................................................  24 000 Kč  
velký mimořádně kvalitní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno LD, datováno 1937, kvalitní původní široký rám, naprosto 

skvělá práce významného malíře absolventa akademie ve Vídni, člena Sociéte des Artistes Independants Paříž,  

104 x 72 (120,5 x 88,5)  
    

Držkovic Valentin  významný moravský malíř a grafik, narozen ve Velké Polomi, zemřel v Opavě, vystudoval 

bohosloveckou fakultu, krátce působil jako kněz, potom vyučoval kreslení na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, 

v letech 1919-1920 studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u profesorů R. Jettmara a F. Schnutzera, další studia 

na Akademii v Karlsruhe u profesora Bühlera a v Berlíně a Paříži, ve Vídni úspěšně vystavoval 1919 v Künstlerhaus 

a 1920 Secession, za pařížského pobytu uspořádal samostatnou výstavu, člen mnoha spolků včetně société des Artistes 

Indépendant, Paříž, zastoupen ve sbírkách NG Praha a v dalších naších i zahraničních galeriích, další výstavy v zahraničí 

1921 - Norimberk, 1925 - Vídeň, 1926, 1927 a 1931 - Paříž, 1938 New York a další, v ČSR více než 90 výstav  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

2   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Zátiší s honosnou kyticí, jablky a citronem" ........................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno LD, kolem poloviny minulého století, výborná špálovsky laděná 

práce žáka Baucha a Filly, 77,5 x 65,5 (87 x 75)  
    

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) 

    

    

3   Glod Adam (Alois)   (1907-1952) 

"Květy v kontrastu se sněhem ve Vysokých Tatrách" .......................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno LD, kolem roku 1940, jeden z pohledů autora na partii s Lomnickým štítem, 52,5 x 81,5 (67 x 95,5)  
    

Glod Adam (Alois)  označován jako český, polský nebo slovenský malíř, narodil se v Novém Bohumíně, dle ústního 

sdělení žil v mládí v Brně, kde dodnes žijí jeho vzdálení příbuzní, zamiloval si Vysoké Tatry, trvale se pod Tatrami usídlil 

a zaměřil na malbu s tatranskou tématikou, jeho obrazy jsou prodávány na aukcích v Čechách i na Slovensku, více 

informací na stránkách slovenské aukční společnosti DARTE  

http://www.dartesro.sk/?act=dielo-katalog&dielo=7510&lang=sk 

    

    

4   Holas Ota   (1910-1990) 

"Biograd - Jugoslávie" .....................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno PD, datováno vzadu říjen 1954, vzadu rovněž název, práce malíře, který v letech 

1970 - 1990 dosahoval mimořádně vysokých cen, skvělá nabídka, 55 x 90,5 (63,5 x 99,5)  

 Biograd na Moru, dnes Chorvatsko, rušné letovisko s historickým jádrem 
    

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

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

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

    

    

5   neznámý autor    

"Panna Marie Pomocná - Pasovská" ......................................................................................................................  19 000 Kč  
kvalitní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1860, malováno volně dle malby Lucase Cranacha (1472-1553), dle 

přiloženého osvědčení "… dílo vykazuje znaky zlidověného malířského projevu …", výborná nabídka. Přiloženo OSVĚDČENÍ 

NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty, v osvědčení podrobnější 

popis díla, 72,5 x 53 (88,5 x 70)  
    

    

    

6   Horník Bohumil   (1910-1972) 

"Dubrovník" .......................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1940, luxusní široký rám francouzského typu šedozlatavé barvy, 

výborný celek, 45 x 55 (66 x 76)  
    

Horník Bohumil  malíř, ilustrátor, narozen v Rosicích u Brna, zemřel v Bosonohách u Brna, autodidakt, maloval krajiny, 

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

Používal signatury Bohumil Horyna, Bohumil Horník nebo Berghauer Gottlieb 
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7   Hejna Václav   (1914-1985) 

"Kytice - Mochyně" ........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno PD, nedatováno, práce vynikajícího malíře, žáka O. Blažíčka a Ecole 

des Beaux Arts v Paříži, 71 x 49 (82 x 60)  
    

Hejna Václav  malíř, kreslíř, grafik, tvůrce asambláže, studia na Vysoké škole architektury u prof. Blažíčka a v Paříži 

na École des Beaux Arts, v Paříži dlouhá léta i působil, byl členem SVU Mánes, SČUG Hollar, Surindépendants Paříž, 

především však skupiny Sedm v říjnu, vystavoval v Mánesu, Topičově Salonu, Melantrichu, pravidelně v Paříži a v dalších 

světových městech, dle publikovaného výčtu vystavoval v 50-tých až 80-tých letech ojediněle, několik výstav bylo 

uspořádáno až po jeho smrti v devadesátých letech, uvedena je poslední souborná výstava v roce 1997 v Galerii Longa, 

zastoupen ve sbírkách po celé Evropě, včetně Národní galerie Praha, významný malíř 20. století  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

8   Kocůrková Anděla   (1919-) 

"Letní krajina pod Beskydami" ...................................................................................................................................  2 600 Kč  
olej na plátně loženém na lepence, signováno PD, datováno 1956, vzadu štítek Svazu československých výtvarných umělců, 

kvalitní práce absolventky Akademie v Praze u Nechleby, 40,5 x 69,5 (45 x 74,5)  
    

Kocůrková Anděla  malířka, rodačka z Místku, studia u Makovského, Hrocha, Gajdoše na Škole umění ve Zlíně 

a na pražské akademii u Mináře, Želibského a Nechleby, široké spektrum výstav (Slovník Chagall) 

    

    

9   Souček V.    

"Z Balkánu - chudobná matka s dětmi" ...................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno LD, kolem roku 1920, vzadu dedikace, velmi kvalitní rám i celek, 46 x 32 (57 x 43)  
    

Souček V.  Souček Václav (1887-1941) 

malíř, v dubnu 1929 vystavoval společně s Jaromírem Kuncem v Rubešově salonu v Praze (Toman) 

(1887 Střebeš-19.10.1941 Praha) 

    

    

10   neurčeno    

"Řeka ve vysokých horách" ...........................................................................................................................................  3 400 Kč  
olej na plátně, signováno špatně čitelně PD, kolem roku 1935, široký luxusní mimořádně zdobný rám zlaté barvy, skvělá nabídka - 

prakticky v ceně rámu, 68,5 x 55,5 (91 x 78,5)  
    

    

    

11   Götz Zdeněk   (1935-) 

"V Branticích"......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno PD, kolem roku 1970, vzadu text autora s názvem malby, 36 x 47 (46,5 x 57)  
    

Götz Zdeněk  malíř, narozen v Hradci Králové, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, zabývá se převážně 

krajinomalbou (Slovník Chagall) 

    

    

12   monogramista    

"Z Japonska - hora Fuji" ................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno monogramem KD vpravo dole, kolem roku 1930, kvalitní široký rám z doby 

vzniku obrazu, 25 x 71 (39 x 85)  
    

    

    

13   neurčeno    

"Čekání na svého pána - ležící pes na mořském molu" .....................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno LD, nedatováno, příjemná, líbivá práce, 52,5 x 70,5 (57 x 75)  
    

    

    

14   nesignováno    

"Ženci u obilného lánu" ...................................................................................................................................................  5 500 Kč  
zajímavý mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, první polovina minulého století, kvalitní práce v expresionistickém pojetí, 

která stojí za bližší určení, kvalitní rám z doby, 43 x 63 (54,5 x 74,5)  
    

    

    

15   Zámečník Zdeněk   (1949-) 

"Grácie a motýli" .............................................................................................................................................................  69 000 Kč  
mistrovský akryl na plátně, signováno PD, datováno vzadu 2010, reprezentativní práce autora známého především v zahraničí, 

v poslední době se objevují jeho práce i na českých aukcích a dosahují cen okolo 70 000 Kč, zajímavá nabídka,  

100 x 120 (104 x 124)  
    

Zámečník Zdeněk  malíř osobitého vidění, solitér české moderny, figuralista, na českém trhu se objevuje jen vzácně, je 
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vyhledáván zahraničními sběrateli, zastoupen v galeriích v Barceloně, Rakousku, Japonsku, jeho obrazy vlastní Clint 

Estwood a další významné osobnosti v umění a filmu, v poslední době se prodávají jeho obrazy v Galerii art Praha 

    

    

16   Adámek Jaromír   (1888-) 

"Lyžař s batohem v horském středisku" ..................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno LD, datováno 1921 (1927?), malováno podle RICHTERA - poznámka u signatury, kvalitní rám, působivý 

celek, 41 x 63,5 (52 x 74,5)  
    

Adámek Jaromír  malíř, narozen v Praze, malířství studoval soukromě ve škole Reisnerově, pak u profesora Stibrala 

a Lehmanové (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

17   Koudelka Josef (Joža)   (1877-1960) 

"Svážení snopů obilí o žních koňmi" ..........................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno PD, kolem roku 1930, umělecká i dokumentační hodnota, 50 x 64,5 (61 x 76,5)  
    

Koudelka Josef (Joža)  malíř, narozen v Kloboukách u Brna, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka 

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

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

folklórním malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka již za svého života  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

18   neurčeno    

"Zátiší s kyticí, jablky a sklenicí" ................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno nečitelně LD, datováno 69, 41 x 59,5 (57,5 x 76,5)  
    

    

    

19   Holas Ota   (1910-1990) 

"Polní kytice" ........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno PD, datování nenalezeno, pod signaturou text krytý rámem, vzadu štítek SČSVU se jménem 

autora a názvem obrazu, původní rám má drobná poškození,, 72 x 53 (86,5 x 69)  

 Reprezentativní práce malíře, který patřil do roku 1990 k velmi žádaným 
    

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

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

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

    

    

20   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Dřevěnice v kvetoucí podhorské krajině" ..........................................................................................................  14 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na tvrzené lepenkové desce, signováno LD, kolem roku 1935, 73 x 98 (88 x 113)  
    

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) 

    

    

    

    

 

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 

 

 

21 Luxusní dóza s víkem na zdobných nožkách ....................................................................................................  9 500 Kč  
stříbro, uvnitř zlaceno, uzamykatelná s klíčkem, v období biedermeieru se používala jako cukřenka, 19. století, přeznačeno platnou 

puncovní značkou, velmi dobrý stav, skvělá nabídka, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 423,30g btto, výška 12cm, délka 15cm, 

hloubka 13cm  

    

      

22 Přívěs "Madona s dítětem" ......................................................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán ve zlaté montáži, oválný tvar, na spodní straně nápis "SVATÁ MARIA MATKO BOŽÍ ORODUJ ZA NÁS", přeznačeno 

platnou puncovní značkou, ryzost zlata 14K, hmotnost 4,96g btto, 3 x 2cm  
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23  Vějíř z hedvábné tkaniny ............................................................................................................................................  350 Kč  
dřevěná černě lakovaná kostra zdobená zlatými ornamenty, černá tkanina bohatě zdobená malbou a výšivkou květinového dekoru, 

kolem roku 1890-1900, dobrý stav, výška 32cm  

    

     

24  Vázička s úchopy - malá žardiniéra .....................................................................................................................  2 600 Kč  
stříbrná nádobka se skleněnou vložkou, vějířovitý tvar, značeno německou puncovní značkou a ČSR puncovní značkou 

pro dovozové zboží platnou od roku 1921, výborný stav, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 88,20g netto, výška 8,5cm, šířka 13cm  

    

     

25  Luxusní lžička ...................................................................................................................................................................  890 Kč  
stříbro, nabírací část ve tvaru lastury, celá lžička bohatě reliéfně zdobená figurálním a ornamentálním dekorem, značeno puncovní 

značkou pro dovozové zboží platnou od roku 1921, výborný stav, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 18,84g, délka 13,5cm  

    

     

26  Řetízek s kruhovým přívěsem .................................................................................................................................  1 200 Kč  
stříbro, na aversu medailonu nápis "Salvator Mundi" s vyobrazením, na reversu "S Antonio di Padova" s vyobrazením sv. Antonína 

Padovského, na medailonu několik úhozů od nošení, ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 31,57g, průměr medailonu 4cm, délka 

řetízku 50cm, doznačeno současnou platnou puncovní značkou kozlík 2  

    

    

27   Luxusní odkládací miska s úchopy .....................................................................................................................  1 900 Kč  
stříbrná, oválného tvaru, bohatě reliéfně figurálně zdobená antickým dekorem, přeznačeno platnou puncovní značkou zajíc 4, 

výborný stav, ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 119,65g, 19 x 12,5cm  

    

     

28  Luxusní plastika - těžítko "Dívka s čepcem"...................................................................................................  2 500 Kč  
řezba ve slonové kosti a bronz - do bronzového korpusu je vsazená obličejová část, signum nenalezeno, mistrovská práce, kolem 

roku 1900, stav dobrý, výška 8cm, základna 6 x 12cm  

    

    

29   Luxusní lorňon .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
stříbro, rukojeť pokryta světle modrým emailem, přeznačeno platnou puncovní značkou zajíc 3, kolem roku 1920, stav velmi dobrý, 

ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 25,11g btto, délka 13,5cm  

    

    

30   Ozdobný obal na květináč..........................................................................................................................................  500 Kč  
keramika glazovaná, ručně malovaná, secesní provedení, lze použít i jako odkládací nádobku na tužky na psací stůl, značeno čísly, 

kolem roku 1900, výška 11,5cm, šířka 16,5cm, hloubka 12cm  

    

     

31  Plastika "Kočka" ............................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bílý, značeno ROYAL DUX, původní, šedesátá léta minulého století pod vlivem EXPO 58, výška 18,5cm  

    

     

32  Dóza s víkem ......................................................................................................................................................................  300 Kč  
keramika glazovaná, malovaná a plasticky zdobená, značeno čísly, kolem roku 1925, velmi dobrý stav, výška 15cm, délka 18cm, 

šířka 14cm  

    

     

33  Mísa na ovoce....................................................................................................................................................................  500 Kč  
keramika glazovaná, malovaná a plasticky zdobená, kolem roku 1925, velmi dobrý stav, průměr 34cm 

    

     

34  Luxusní váza......................................................................................................................................................................  800 Kč  
sklo čiré, broušené do dvanácti vertikálních ploch, uprostřed velký medailon zdobený rytým motivem tanečního páru, Čechy, kolem 

poloviny minulého století, velmi dobrý stav, výška 27,5cm, průměr 18,5cm  

    

    

35   Velká honosná plastika "Krásná květinářka" ..............................................................................................  6 500 Kč  
porcelán malovaný, značeno AMPHORA, kolem roku 1920, stav dobrý, chybí jeden prst a špička křídla u holuba, výška 50cm  

 

    

36   Kavan Jan   (1905-) 

Plastika "Vítěz" ...................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
bronz, signováno, nedatováno, mistrovská galerijní práce, plastika stojí na soklu z travertinu, krásná práce vynikajícího sochaře 
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zastoupeného v řadě galerií včetně Národní galerie, skvělá nabídka, výška bronzu 42cm, celková výška 51cm  

    

    

37  Miniatura "Dáma s drdolem a loknami" ..........................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský kvaš na slonové kosti, oválný mosazný rámeček vsazený do hnědé dřevěné destičky uzpůsobené na zavěšení i postavení, 

19. století, 5 x 4 (12 x 10)  

    

    

38   Miniatura "Mladá šlechtična s honosným náhrdelníkem" .....................................................................  3 500 Kč  
mistrovský kvaš na slonové kosti, oválný mosazný rámeček vsazený do hnědé dřevěné destičky uzpůsobené na zavěšení i postavení, 

19. století, 8 x 6 (12 x 10)  

    

     

39  Luxusní miniatura "Honosná kytice ve váze" ................................................................................................  3 000 Kč  
olej na slonové kosti zasazené do oválného stříbrného rámečku opatřené vypouklým sklem, miniaturní malba v oválném rámečku je 

vsazena do dalšího luxusního stříbrného obdélníkového rámečku, jehož povrch "pasparta" je tvořena luxusním bílým paprskovitým, 

emailem, tento větší rámeček je připevněn na 1cm silné destičce z kosti (slonové ?), stříbro je značeno rakouskouherskou puncovní 

značkou Diana, dále německou puncovní značkou a mistrovskou značkou A.S., kolem roku 1870  

ryzost stříbra 900/1000, malba 3,5 x 2,5cm, stříbrný rámeček 4 x 5cm, rozměr podkladové destičky 5 x 6cm 

 Původně asi sloužilo jako těžítko na dámský toaletní stolek 

    

     

40  Luxusní likérová souprava ve specielní dřevěné etuji  

zdobené medailony z vybíjené mosazi a vykládané perleti ............................................................................  89 000 Kč  
souprava sestává ze 4 karaf s vysokými zátkami a 16 odlivek, vše celostříbrné, reliéfně zdobené, odlivky uvnitř zlacené, 20. století, 

stav výborný, etue pochází z 19. století, uvnitř dvoupatrová, krytá černým lakem, stav dobrý, rozměr etue 27,5x32,5x24 cm 

(výška/šířka/hloubka), výška karafy se zátkou 25 cm, odlivky i s patkou 7,5 cm, celková hmotnost stříbra je 1654,60 g, značeno 

puncovními značkami 84 zolotníky, vystaveno OSVĚDČENÍ Puncovního úřadu ČR o ryzosti stříbra 925/1000  

 V nabídce je unikátní umělecká souprava pro 4 druhy alkoholu a 16 osob současně. Mimořádně reprezentativní 
    

    

    

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

 

 

41   Satra    

"Šeříky ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1940, dobový zdobný široký rám, 65 x 79,5 (80,5 x 96,5)  
    

Satra  nejedná se o malíře Augustina Satru, který žil v letech 1877 - 1909 

    

    

42   Koudelka Josef (Joža)   (1877-1960) 

"Bohatá kytice polních květin ve váze" ....................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno PD, kolem roku 1935, kvalitní práce významného malíře života venkovského 

lidu, velmi zdobný široký rám zlaté barvy, 74 x 70,5 (91 x 87,5)  
    

Koudelka Josef (Joža)  malíř, narozen v Kloboukách u Brna, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka 

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

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

folklórním malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka již za svého života  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

43   Šato    

"Krojovaný ovčák se psem v horách" .......................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský figurální olej na plátně, signováno PD, čteno jako ŠATO, nedatováno, kvalitní rám, kvalitní celek, 65 x 50 (80 x 65)  
    

    

    

44   Procházka V.    

"Pohled do krajiny z kraje březového lesa" ...........................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno LD, nedatováno, kvalitní krajinářská práce secesně pojatá, výborný široký černý rám 

holandského typu, velká reprezentativní práce galerijní úrovně, mimořádná nabídka, 100 x 110 (118 x 127)  
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45   Uxa Konrád Vilém (Konrad Wilhelm Uxa)   (1885-) 

"Zátiší s drapérií a honosnou mimořádně bohatou kyticí růží v čínské váze" .......................................  8 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, v popředí malá kytice bílých růží, signováno LD, pod signaturou VI. 24, vzadu znovu jméno a číslo 39, 

dále nálepka brněnského rámařství, rámováno v odpovídajícím úzkém rámu. NAPROSTO OJEDINĚLÁ NABÍDKA,  

127,5 x 97,5 (134 x 105)  

 Skvělá práce galerijní úrovně, velký reprezentativní obraz, který může zdobit kterýkoliv luxusní interiér 
    

Uxa Konrád Vilém (Konrad Wilhelm Uxa)  malíř, studia na vídeňské, mnichovské a pařížské akademii (Toman) 

    

    

46   Alfred    

"Život u vysokohorského jezera" .............................................................................................................................  24 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno LD, datováno 1869, kvalitní práce rakouské romantické školy, luxusní mimořádně 

zdobný a mimořádně široký zlacený rám rovněž z 19. století, jen cena rámu je 10 000 Kč, 66 x 81 (96,5 x 112,5)  
    

    

    

47   Droit L    

"Muž s pramicí u břehu s usedlostí ve vysokých horách" .............................................................................  15 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1870, práce v duchu rakouské romantické školy, odpovídající dobový rám 

zlaté barvy, 42 x 68,5 (60 x 86,5)  
    

    

    

48   Weber Klaus    

"Stojící ženský akt v interiéru upravující si vlasy" ..........................................................................................  24 000 Kč  
velký olej na plátně, signováno PD, nedatováno, široký zdobný rám starozlaté barvy, vhodný vánoční dárek, 120 x 70 (143 x 92)  
    

    

    

49   Drha Josef   (1912-2009) 

"Dřevěnice v zimě" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský komorní olej na lepence, signováno PD, kolem poloviny minulého století, 24,5 x 35 (32,5 x 41)  
    

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) 

    

    

50   Vojkůvka Libor   (1947-) 

"Bezstarostný hoch ležící v trávě pod širým nebem a hrající na píšťalu" ...........................................  125 000 Kč  
velký olej na plátně, signováno PD, datováno 1981, mistrovská práce galerijní úrovně, provedení v reprezentativní velikosti,  

120 x 56 (130 x 66)  
    

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

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

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

    

    

51   neznámý autor    

"Panna Maria Čenstochovská" ....................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na ručně tkaném plátně, lazury na stříbrné (?) fólii, nesignováno, 19. století, malováno dle milostného obrazu z Jasné Góry 

v Polsku, rámováno v dřevěné liště, drobná poškození, obraz vzhledem ke stáří v dobrém stavu. Přiloženo OSVĚDČENÍ 

NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty, v osvědčení podrobnější 

popis díla. 61 x 48 (63 x 50)  

 Skvělá nabídka 
    

    

    

52   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Prostřední Bečva - Kyvňačky" ................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno PD, datováno 1965, skvělá práce jednoho z nejlepších moravských krajinářů,  

33,5 x 52 (51,5 x 70)  
    

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

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

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

včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů (Toman, Slovník Chagall) 
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53   Souček Svatopluk   (1902-1986) 

"Dráteník" ..............................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno PD, datováno 1934, práce galerijní úrovně, hodnota nejen umělecká, ale i dokumentační, 

vzadu rovněž štítek s pojistnou částkou 2000, to byly v roce 1934 tři průměrné učitelské platy, 75 x 62 (87,5 x 62,5)  

Obraz pochází ze sbírky brněnského architekta Valentina Hrdličky (1880-1961), který byl od roku 1919 předsedou klubu 

výtvarných umělců Aleš 
    

Souček Svatopluk  malíř, narozen v Přerově, studoval UMPRUM v Praze a u profesora V. Nechleby na AVU tamtéž, 

1930 a 1933 studoval v Paříži a Itálii, maloval portréty a žánrové obrazy, portrétoval řadu významných osobností své doby 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

54   Sklenář Zdeněk    

"Noční stíny" .........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská galerijní grafika, signováno a datováno Zd. Sklenář 45 PD, číslováno 45/300 LD,  kvalitní rám, vhodné vyměnit 

paspartu, ve výřezu 25,5 x 31 (54,5 x 64,5)  

    

    

55   Ullik Hugo   (1838-1881) 

"Měsíčná noc" ...................................................................................................................................................................  95 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, kolem roku 1870, široký zlacený velmi zdobný rám, skvělá práce významného 

českého malíře 19. století, výrazně reprezentativní celek, 69 x 47 (94 x 73)  
    

Ullik Hugo  malíř krajin, narozen v Praze na Kampě, kde i zemřel, žák pražské akademie, kde byl oblíbeným žákem 

Haushofera, silně na něho působil vliv krajinářské školy v Mnichově u Schleicha (Toman) 

    

    

56   Emler František   (1912-1992) 

"Erotické motivy" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou PD, označeno jako autorský list LD, v obraze zakomponovaný text ARS AMANDI - Umění 

milovat (Publius Ovidius Naso,) kolem poloviny minulého století, 47 x 66 (64 x 81)  
    

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, narodil se v Přelouči, studium na pražské akademii 

u Nejedlého, po válce u Pukla, dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia 

u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka 

Emlera vznikla Galerie Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je 

umístěno 17 obrazů a 78 grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl 

Radovan Lukavský, čestný občan města Přelouče (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    

    

57   Daněk - Sedláček František   (1892-1974) 

"Zima ve vysokých horách" ........................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno LD, nedatováno, široký zdobný rám zlaté barvy, reprezentativní celek,  

50 x 69 (67 x 86)  

Daněk - Sedláček František  malíř, rodák z Prahy, žák Nechleby, vynikající krajinář, v lexikonu uvedeny zejména jeho 

časté výstavy v Topičově saloně a ve Štramberku (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

58   Brunson Florent    

"Zápas lva s buvoly" .......................................................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, signováno LD, nedatováno, 50,5 x 80,5 (65 x 95)  

    

    

59   Waldhauser Antonín   (1835-1913) 

"Široká lesnatá krajina" ...............................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno monogramem AW, nedatováno, vzadu popis získání obrazu od vnučky dr. Prokopa 

Tomana, adjustováno pod sklem, krásná sběratelská položka, ve výřezu 12 x 27 (33 x 46,5)  
    

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

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

(Toman) 

    

    

60   neznámý autor    

"Sedící krásná dívka s náušnicemi" .........................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1830, čištěno a rentolováno, vysoká galerijní hodnota, skvělá nabídka, 

56 x 46 (65,5 x 55,5)  

 Mimořádně zdařilý portrét vrcholného biedermeieru 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

 

 

     

61  Luxusní koláčová - dezertní - dortová šestiosobní souprava ...................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, zdobený prostřihovanými okraji a domalbou květinového dekoru, značeno MERKLÍN, Čechy, kolem roku 1920, 

sběratelsky vzácné 

v sestavě:  

nástolec na nožce a šest dezertních talířků 

výška nástolce 23cm, průměr 24,5cm, průměr talířků 18,5cm  
 

Porcelánka MERKLÍN byla založena v roce 1870, v roce 1945 byla znárodněna a v roce 1958 začleněna do národního podniku 

ELKTROPORCELÁN Louny 

    

    

62   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Ježkova kávová souprava ...................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bílý s modrošedým dekorem abstraktních květů, značeno LOUČKY NEFERTITI CZECHOSLOVAKIA, signováno 

Jaroslavem Ježkem, pro EXPO 58 v Bruselu, druhá polovina minulého století, v sestavě: konvice, mléčenka, cukřenka s víčkem 

a pět šálků s podšálky  

 Mimořádná nabídka 
    

Ježek Jaroslav  keramik, designér, narozen v Podlesí u Příbrami, studoval na PedF. UK v Praze u M. Salcmana, C. Boudy 

a K. Lidického, jeho práce získaly řadu ocenění, mimo jiné na světové výstavě Expo 58 v Bruselu velkou cenu 

za porcelánové plastiky Klisnička a Hřebečkové a na téže výstavě zlatou medaili za porcelánovou soupravu Elka  

(Slovník Chagall, wikipedia, http://www.sypka.cz/souprava-nefertiti-9-ks/a47/d10959/ ) 

    

    

63  Šálek mocca s podšálkem .............................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bílý, zdobený zlatou linkou při okrajích a zlaceným ouškem, značeno ROSENTHAL SELB BAVARIA, kolem roku 1930, 

velmi dobrý stav, sbírkový i funkční kus, výška 3,5cm, průměr 6cm, průměr podšálku 10,5cm  

    

     

64  Šálek s podšálkem ...........................................................................................................................................................  150 Kč  
majolika zdobená červeným měditiskem s čínským figurálním a ornamentálním motivem, značeno TIMOR U & C 

SARREGUEMINES, 19. století, na okraji oklepy, jinak stav dobrý, sbírkový kus, výška 4cm, průměr 7cm, průměr podšálku 10cm  

    

     

65  Honosná čajová souprava v japonsko-čínském stylu...................................................................................  2 900 Kč  
porcelán ručně malovaný barvami a zlatem, figurální motiv Gejša a Noc s gejšou v antické krajině se opakuje stejně pracně 

na všech kusech, včetně šálků i podšálků, značeno PIRKENHAMMER NEU-WIEN, Czechoslovakia, kolem roku 1925,  

stav velmi dobrý 

v sestavě:  

tác 49 x 28cm, konvice s víkem, výška 15cm, 

cukřenka s víkem, šest šálků s podšálky  

 Takto luxusně zdobené soupravy byly velmi drahé již v době vzniku, mimořádná nabídka, skvělý reprezentativní dárek  

    

     

66  Váza japonská ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bohatě celoplošně zdobený figurálním glazurním a plastickým dekorem, reprezentativní, značeno, kolem roku 1930, velmi 

kvalitní umělecké zpracování, výška 25cm, průměr 15cm  

    

     

67  Toaletní a cestovní pánský kufřík .........................................................................................................................  1 200 Kč  
kožený, obsahuje zrcadlo, kartáč, různé nádobky na mýdlo a toaletní vodu apod., celý kufřík má ještě ochranný obal z režné látky, 

kolem roku 1930, stav dobrý, 33 x 50 x 12,5cm  

    

     

68  Krásná mísa na ovoce ve tvaru květu s šesti okvětními lístky ....................................................................  600 Kč  
sklo olovnaté, bohatě broušené, kolem roku 1935, při okraji drobné oklepy, průměr 37cm  

    

    

69   Tác kruhový - plochá mísa ........................................................................................................................................  600 Kč  
sklo čiré přejímané rubínovým, broušené, Čechy, kolem roku 1950, stav dobrý, průměr 32cm  

Ve své době šlo o reprezentaci při stolování. Pokud se budou v budoucnosti takto energeticky a na ruční práci velmi náročné 

předměty užitého umění opakovat ve výrobě, budou velmi drahé 
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70   neurčeno    

Ikona sv. Mikuláše - Divotvůrce s mosazným příkrovem (obkladem) ........................................................  4 500 Kč  
malba na dřevěné desce, nápis v cyrilice, v přiloženém osvědčení je ikona podrobně popsaná, datovaná do první poloviny minulého 

století, původem patrně Rusko, příkrov je uvolněn kvůli možné prohlídce. Přiloženo OSVĚDČENÍ NÁRODNÍHO 

PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 

17,5 x 14,3  

    

    

71  Knihovní skříň dvoudveřová, z měšťanského interiéru konce 19. století .......................................  14 000 Kč  
dřevěný masiv v jasanové dýze, v profilech přibarvováno do černa, na čtyřech kulovitých nožkách, vnitřek světlý, dveře rámované 

s obdélníkovou výplní - zabrušované zrcadlo v jedněch, sklo pískované motivem zeměkoule ve druhých, boky plné, Střední Evropa. 

Součástí římsy a dveřních sloupků jsou řezbované ozdoby,  

výška 195cm, půdorys 56 x 132cm, police polohovatelné dle výšky knih  

 Skříň není vystavována, zůstává u majitele, případný vydražitel dohodne prohlídku a posouzení skříně, FOTO přiloženo  

    

      

72  Prsten dámský "Dvě hadí hlavy" .........................................................................................................................  3 900 Kč  
zlato růžové barvy, osazeno diamantovou routou a spinelem, druhá polovina 19. století, velikost 54, ryzost zlata 14K, hmotnost 

4,38g btto, diamantová routa cca 0,20ct, spinel cca 0,20ct. Přiloženo OSVĚDČENÍ Puncovního úřadu o ryzosti zlata  

    

     

73  Prsten dámský s diamantem .................................................................................................................................  16 000 Kč  
zlato růžové, diamant bílý, brus polštářek OLD MINE, značeno RU puncovní značkou, puncovní úřad Vídeň a mistrovskou 

značkou LS, počátek minulého století, velikost 55, hmotnost 2,83g btto, ryzost zlata 580/1000, diamant cca 0,34ct, barva 6-H-I, 

čistota VS. Přiložena zpráva Ing. Jiránka o šperku  

    

     

74  Prsten dámský s diamantem ....................................................................................................................................  9 000 Kč  
zlato žluté, růžové a bílé, diamant s briliantovým brusem, značeno puncovní značkou čejka a značkou výrobce Z1, padesátá léta  

minulého století, velikost 51, ryzost zlata 14K, hmotnost 2,37g btto, diamant cca 0,24ct, barva H-I-J, čistota S/1 

Přiložena zpráva Ing. Jiránka o šperku  

    

     

75  Náušnice s diamanty ...................................................................................................................................................  9 000 Kč  
bílé zlato, diamanty s briliantovým brusem, zapínání na šroubek, druhá polovina minulého století, jeden pár, ryzost zlata 14K, 

hmotnost 1,89g btto, diamanty cca 2x 0,10ct  

    

     

76  Rarita "Obálka dopisu poslaného na širém moři z, plachetnice NIKE" ...............................................  300 Kč  
dopis podává Richard Konkolski 23.3.1983, tento náš mořeplavec obeplul na NIKE jako 1. Čechoslovák zeměkouli, sběratelská 

i filatelistická rarita, frankováno třemi známkami ČSR, každá v hodnotě 1 Kčs, razítko A.G. Central Rio de Janeiro, velmi dobrý 

stav, 11,5 x 23cm  

    

     

77  Rarita "Korespondenční lístek ČSR za 30 haléřů, podaný na palubě NIKE" ...................................  300 Kč  
adresovaný do Bílovce v ČSSR, podával Richard Konkolski, datováno špatně čitelně, na razítku Isle of Wight, dále značeno 

Paquebot   

 Richard Konkolski byl letos vyznamenán prezidentem 

    

    

78   Gauguin Paul   (1848-1903) 

Soubor jedenácti dřevořezů slavného Paula Gauguina .....................................................................................  9 900 Kč  
faksimilia, vydal Klub přátel výtvarného umění v roce 1982 na značeném ručním papíru, podle slovního doprovodu k tomuto 

souboru jde o 4. registrovaný tisk souboru z desek objevených Štefánikem, první provedl před 1. světovou válkou F.T. Šimon 

v Paříži, volné listy 44 x 31cm, velmi dobrý stav  

Jedenáct dřevořezových štočků objevil v roce 1910 M.R. Štefánik, slovenský cestovatel a s Masarykem a Benešem spoluzakladatel  

ČSR, v jednom plotě na Tahiti 

Velká šance pro sběratele 
    

Gauguin Paul  francouzský malíř, grafik a řezbář, jeden z nejslavnějších a nejdražších na světě, z počátku byl ovlivněn 

impresionismem, později sám ovlivnil umělecké směry 20. století zejména fauvismus a expresionismus  

(Malá čsl. encyklopedie) 

    

    

79   Hoffmeister Adolf   (1902-1973) 

"Adolf Hoffmeister - Podoby".......................................................................................................................................  7 000 Kč  
soubor třiceti šesti černobílých a barevných litografií, volné listy, dle seznamu jde o karikatury osobností kulturního a politického 

života, vydal S.V.U. Mánes v Praze 1934, původní pouzdro, velmi dobrý stav, velmi vzácné,   
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Hoffmeister Adolf  spisovatel, publicista, dramatik, malíř, karikaturista, překladatel, diplomat, právník a cestovatel 

    

    

80   Busty párové "Muž" a Žena" ve velké verzi...............................................................................................  15 000 Kč  
mistrovská majolika barevně glazovaná, se zlacením, muž i žena jsou v dobovém oblečení a bohatě zdobených kloboucích, 

podstavce imitují kmeny stromů, značeno rytými čísly a špatně čitelnými písmeny, u muže 1839 BU, u ženy 1837 BU, kolem roku 

1910, výška ženy 51cm, muže 52,5cm  

 V této velikosti sběratelsky velmi vzácné 
    

    

    

 

 
    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

 

 

81   Krasický Marcel   (1898-1968) 

"Krajina pozdního léta" ..................................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, kvalitní umělecký rám, na rámu štítek s autorovým jménem, 35 x 50 (52 x 67)  
    

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

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

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

    

    

82   Krčmářová - Křížková Julie (Inka)   (1900-) 

"Bohatá kytice polních a lučních květin"..............................................................................................................  10 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, kvalitní široký rám, 54 x 42,5 (72 x 59)  
    

Krčmářová - Křížková Julie (Inka)  malířka, grafička, narozena v Praze, studovala na soukromé škole Al. Kalvody, 

profesora R. Vejrycha a J. Hlavína a na UMPRUM v Praze, vedle malby (krajiny, květinová zátiší) se věnovala i designu, 

později batice a textiliím, zastoupena ve sbírkách Ministerstva kultury v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

83   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Studna v Karlachových sadech" .............................................................................................................................  29 000 Kč  
černobílá litografie z roku 1943, signováno, zkušební tisk Zrzavého s jeho opravami, vyloženě galerijní položka, mimořádný 

sběratelský kus, v soupise profesora Dvořáka pod číslem 27, vánoční sleva, umělecká adjustace, 39,2 x 46,5 (67 x 71,5)  

 Pochází přímo z rodiny Zrzavého 
    

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) 

    

    

84   Schadt Karel   (1888-1952) 

"Pohled do krajiny z kraje březového lesa" ...........................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský komorní olej na kartonu, signováno, kolem roku 1925, kvalitní práce žáka Antonína Kalvody, původní rámek, zaskleno, 

28 x 36 (30 x 39)  
    

Schadt Karel  malíř, narozen v Příbrami, studoval u profesora Kalvody, výstavy ve Vídni, Paříži, v Praze Topičův salon, 

Rubešův salon, do roku 1943 uspořádal přes 30 výstav, zastoupen v Národní Galerii, významný český krajinář  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

85   Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"Dívka v šátku" .................................................................................................................................................................  10 000 Kč  
velký mistrovský galerijní lept, signováno, datováno 1972, kvalitní adjustace pod sklem, výborný stav,  

ve výřezu 35,5 x 26 (55 x 43)  
    

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 
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86   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Bárky u ostrova"............................................................................................................................................................  60 000 Kč  
mistrovské pastelky, signováno 2x, jednou monogramem a jednou J. Zrzavý, nedatováno, kvalitní původní adjustace, zaskleno, 

14,5 x 20 (32 x 36)  
    

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) 

    

    

87   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Madona s dítětem" ........................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovská kresba tužkou, signováno monogramem JZ, dále vzadu razítkem Jan Zrzavý, tyto kresby používal k obtahům ve snaze 

dosáhnout velmi jemné obrysy, lze srovnat s obdobným námětem v katalogu "Neznámé práce Jana Zrzavého", sběratelská položka, 

28,5 x 19 (49,5 x 37,5)  

    

    

88   Diblík František   (1887-) 

"Zátiší s třemi broskvemi" ..............................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský komorní olej na lepence, signováno, kolem roku 1925, kvalitní adjustace, ve výřezu 12,5 x 17 (46 x 50)  
    

Diblík František  malíř, narozen v Nalžovicích u Sedlčan, absolvent pražské akademie u Hanuše Schwaigera  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

89   Vaculková Ida   (1920-) 

"Kubistické zátiší s dýmkou" .....................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na dřevě, signováno VACULKOVÁ, práce galerijní úrovně, vynikající umělecký rám, nabízené zátiší pochází ze čtyřicátých 

let, je skvělou reprezentací českého lyrického kubismu první poloviny 20. století, 31 x 41 (55 x 65)  
    

Vaculková Ida  malířka, keramička, narodila se v Uherském Hradišti, v letech 1945-1948 studovala na VUT v Praze 

u Cyrila Boudy, členka Sdružení Q Brno, již od počátku čtyřicátých let vystavovala s mladými výtvarníky ve Zlíně, 

v současné době vystavovala např. v I. Novém zlínském saloně, Zlín 1996 či samostatně v Brně 1996, Praze 1998, 

Uherském Hradišti 1998 (Lexicon of the CVA) 

    

    

90   Melnikov Nikolai Alekseevich   (1846-1911) 

"Dvě štěňata u misky" ...................................................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, skvělá práce ruského malíře 19. století, původní umělecká adjustace, 

autor uváděn ve světových katalozích, srovnávací materiály k dispozici, jeho obdobné práce se pohybují okolo 5 000 - 6 000 eur, 

37 x 47 (72,5 x 76)  

 Ojedinělá nabídka 

    

    

91   neurčeno    

"Krásná čtenářka v uměleckém interiéru" .............................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno PD, datováno 1939, umělecký dubový rám z masivu, výborná práce i výborný celek, 

50 x 42 (69 x 62)  
    

    

    

92   Tkaczyk (Tkačík) Bedřich August   (1910-1979) 

"Zátiší s ovocem a lidovým džbánkem" ....................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno TKAČÍK, datováno 1953, skvělá práce jednoho z nejlepších malířů tvořících 

na Severní Moravě, 34 x 50 (47,5 x 64)  
    

Tkaczyk (Tkačík) Bedřich August  malíř, grafik, narozen v Brzezince v Polsku, studoval na UPŠ v Praze 

a na Kunstgewerbe ve Vídni, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě, vynikající malíř Severní Moravy, působil v Ostravě, 

měl velmi ztížené možnosti účasti na výstavách, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího malíře Severní 

Moravy ve 20. století (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

93   Picasso Pablo   (1881-1973) 

"Igor Strawinsky - Ragtime" ......................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovská černobílá litografie, signováno, datováno vzadu v textu od dr. Jarmily Pacovské z 16.3.1970, jde o list z kalendáře 

patrně z roku 1970, tedy ještě za Picassova života, luxusní adjustace, ve výřezu 23 x 19 (61 x 54,5)  
    

Picasso Pablo  světově proslulý španělský malíř, kreslíř, grafik, sochař, keramik, od roku 1904 působil ve Francii 
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94   Tkaczyk Bedřich Augustin   (1910-1979) 

"Ostravské hutě" ..............................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, kolem roku 1940, skvělá práce jednoho z 

nejtalentovanějších malířů působících v ČSR, dokonalým provedením i velikostí se jedná o mimořádně reprezentativní celek, 

luxusní rám francouzského typu 

70 x 100 (91 x 121)  
    

Tkaczyk Bedřich Augustin  malíř, grafik, narozen v Brezince (Polsko), zemřel v Ostravě, studoval na UPŠ v Praze 

a na Kunstgewerbe ve Vídni, jako malíř působil v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř Severní 

Moravy, měl velmi ztížené možnosti účasti na výstavách, z politických důvodů se tento skvělý malíř nestal malířem 

evropské třídy, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího malíře našeho regionu ve 20. století  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

95   nesignováno    

"Svatá rodina" ..................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, velmi kvalitní profesionální práce z 19. století, napnuto na blind rámu, lze zavěsit 

i bez rámu, velmi dobrý stav, 108 x 84.  

Požádáno o Osvědčení k prodeji a trvalému vývozu dle zákona č. 71/1994 Sb., které se momentálně vyřizuje  
    

    

    

96   nesignováno    

"Dva světci" ...........................................................................................................................................................................  6 900 Kč  
kvalitní olej na plátně, postava vlevo představuje papeže, postavou vpravo může být sv. Vendelín, práce neznámého autora z 18 . 

století, z období baroka, provenience Střední Evropa, napnuto na blind rámu, nerámováno. Přiloženo OSVĚDČENÍ NÁRODNÍHO 

PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU ČR k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty, v osvědčení je bližší určení a podrobnější 

popis díla,104 x 81,5  

 Cenově velmi zajímavá nabídka 

    

    

97   Coubine Othon - Kubín Otakar   (1883-1969) 

"Portrét Doubravky Šímové" .....................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce se strukturu plátna, signováno PD, nedatováno, Doubravka Šímová byla dcerou Radima 

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

 Obraz pochází z rodiny Šímových 
    

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

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

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

ve všech významných světových galeriích, od roku 1956 zasloužilý umělec  

(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall)  

(22.10.1883 Boskovice-17.10.1969 Marseille, Francie) 

    

    

98   Weiss Irene    

"Lovecké zátiší 1 - bažanti"  

a "Lovecké zátiší 2 - divoké kachny" ......................................................................................................................  55 000 Kč  
dva párové mistrovské oleje na plátně, signováno na obraze 1, nedatováno, nerámováno, pouze na blind rámech, práce významné 

malířky, ojedinělá nabídka, každý 98,5 x 45  

 Cena za oba kusy 
    

    

    

99   Hoffmann (Hofmann) Karl   (1893-1972) 

"Cesta v prosvětleném lese" ........................................................................................................................................  27 000 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický olej na tvrzené lepence, signováno PD, nedatováno, kolem roku 1930, luxusní rám 

francouzského typu starozlaté barvy, velmi kvalitní práce rakouského malíře, absolventa akademie ve Vídni, 50 x 36 (64 x 49)  

    

    

100   Radimský Václav   (1867-1946) 

"Krajina v zeleni se zrcadlící vodní hladinou" .................................................................................................  499 000 Kč  
impresionistický olej na kartonu, signováno PD, nedatováno, krásná práce s bravurním využitím podkladové barvy kartonu, 

v širokém vyřezávaném rámu starozlaté barvy, v dolní části uprostřed je vyřezaný medailon s vyřezaným jménem RADIMSKÝ, 

zaskleno, 70 x 100 (90 x 120)  

 Velká mistrovská galerijní práce, luxusnost celku podtrhuje vyrytí jména do rámu, tedy použití autorského rámu  
    

Radimský Václav  významný malíř impresionista, studia na pražské akademii, dále na akademii vídeňské, dlouho žil 

a tvořil ve Francii v Barbizonu a v pobřežní vesnici Giverny v Normandii, prošel školou barbizonských mistrů, takže 

zpočátku tvořil pod vlivem barbizonské školy, přihlásil se k MONETOVI, otci francouzského impresionismu, již od roku 

1892 vystavoval v Pařížském saloně, dále výstavy po celé Evropě, v Rouenu roku 1895 obdržel zlatou medaili, zlatou 

rovněž na světové výstavě v Paříži 1900, již v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Pařížském 
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saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden 

z mála malířů, u kterého rostou ceny jeho obrazů, na aukcích v Praze šly v posledních letech některé jeho obrazy přes dva 

miliony Kč (v Tomanovi 3 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

 
    

 

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 101 - 120 

 

 

 

101  Prsten dámský ................................................................................................................................................................  600 Kč  
stříbro osazené granáty - almandiny, značeno puncovní značkou zajíc 3, druhá polovina minulého století, velikost 56,  

ryzost stříbra 900, hmotnost 4,05g btto  

    

     

102  Náušnice ............................................................................................................................................................................  800 Kč  
stříbro osazené granáty - almandiny, značeno puncovní značkou zajíc 3, družstvo GRANÁT, opatřeno pojistkou, druhá polovina 

minulého století, ryzost stříbra 900, hmotnost 3,92g btto  

    

     

103  Brož bohatě osazená českými granáty .............................................................................................................  1 800 Kč  
použitý kov tombak, secesní provedení, neobvyklý tvar, část brože se rozevírá jako vějíř či paví ocas, konec 19. století, hmotnost 

19,28 g btto, výška 4 cm, délka 10 cm  

    

     

104  Luxusní dárková souprava na servírování kávy, resp. čaje ...................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý, zdobený ruční malbou, dekor ORIGINAL HISTORICAL PATTERN, značeno PIRKENHAMMER, každý kus stojí 

na třech zlacených lvích tlapách, kolem roku 1975, uloženo v profesionální kazetě, výborný stav 

v sestavě:  

velká konvice zdobená motivem Tylova a Smetanova divadla, výška i s víkem 18cm,  

mléčenka znakem Prahy a českými lvy, výška 11,5cm, 

cukřenka malbou pražských domovních znaků, s víkem 10cm, 

zavřená kazeta 13,5 x 38 x 29cm  

    

     

105  Luxusní dárková souprava na servírování kávy či čaje...........................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, zdobený ruční malbou, dekor ORIGINAL HISTORICAL PATTERN, značeno PIRKENHAMMER, každý šálek stojí 

na třech zlacených lvích tlapách, podšálky mají na okraji zlatou linku a vespod značku LYRY PRAGENSIS, kolem roku 1975, 

výborný stav 

v sestavě:  

šest šálků s podšálky, výška šálku 8,5 cm, průměr 5,8 cm, průměr podšálku 11 cm,  

uloženo v profesionální kazetě o rozměrech 10 x 35 x 36,5 cm  

 

Každý šálek je zdobený dvěma černými siluetami předních osobností české hudby a jedním medailonem, v každém medailonu je 

vyobrazen jiný pražský objekt: 

1. "Muzeum A. Dvořáka" od Švengsbíra, černé siluety A. Dvořáka a Josefa Suka, 

2. "U zlatého jednorožce" od Švengsbíra, černé siluety Beethovena a Bettiny Brentano, 

3. "Brána - Praga"od Švengsbíra, černé siluety Mozarta a Josefíny Duškové, 

4. "Janáčkova síň"od Švengsbíra, černé siluety Janáčka a Kamily Stösslové, 

5. "Národní divadlo"od Švengsbíra, černé siluety Smetany a E. Krásnohorské, 

6. "Muzeum A. Dvořáka" od Švengsbíra, černé siluety A. Dvořáka a Josefa Suka 

    

     

106  Reprezentativní nástěnné zrcadlo v benátském stylu ...............................................................................  8 000 Kč  
sestavené z 1 velkého a 12 malých zrcadel v dřevěné konstrukci s vnitřním a vnějším zlaceným rámem. Hlavní zrcadlo je vložené 

do vnitřního rámu, malá, zasazená mezi vnitřní a vnější rám, centrální zrcadlo lemují. Přelom 19/20. století, stav dobrý. Všechna 

zrcadla mají po obvodech široké broušené fasety. Celek i vnitřní rám jsou podlouhlého osmiúhelníkového tvaru - obdélníky se 

zkosenými rohy s výškou a šířkou 103 x 75cm celkově, resp. 70 x 63cm u centrální zrcadlící plochy  

    

    

107   Velká luxusní mísa na ovoce ................................................................................................................................  4 500 Kč  
sklo čiré, zdobené vrstvenými barevnými emaily deseti velkých květů, mimořádná a vzácná práce, kolem roku 1930, signum 

nenalezeno, vysoký ústní odhad znalce 20 000 Kč, výborný stav, muzeální, sběratelská i funkční položka, výška 16,5cm, horní 

průměr 36,5cm, spodní průměr 19cm  
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108   Kniha "100 let Vítkovických železáren 1828-1928" ....................................................................................  400 Kč  
obsahuje 23 číslovaných leporel, dvacáté čtvrté s plánkem Vítkovic je vloženo na konec. Jednotlivá leporela se dají roztáhnout 

do pruhů délky tří listů, jedno leporelo je dvoulisté. Vše je svázáno do společných pevných desek, vazba je rozložitelná. Obrazové, 

textové či grafické informace jsou vždy na vrchní ploše leporela, zadní strany jsou prázdné. 

30,5 x 24,5, rozevřené leporelo 29 x 63 cm  

Na první třístraně je textový exkurs do historie Vítkovic. Dále publikace nabízí obrazový, číselný a grafický materiál o výrobě 

a sociálním zázemí Vítkovic - o nemocnicích, bydlení úředníků a bydlení dělníků, možnostech rekreování, o školách apod.  

    

     

109  Stolní košík na ořechy, na třech nožkách ..........................................................................................................  800 Kč  
kov stříbřený a zlacený, tvar květu s šesti okvětními lístky, filigránská práce, luxusní provedení, nesmírně pracné, výborná nabídka, 

výška 13 cm, průměr 28,5 cm  

    

     

110  Plastika "Krásná ryba" ..........................................................................................................................................  9 500 Kč  
keramika barevně zdobená, v noci plastika FOSFORESKUJE, ruční ateliérová práce, značeno umělcem. Turecko po roce 2000, 

Blízký Východ, oblast, ve které byla ryba symbolem křesťanů, výška 20 cm, délka 47 cm  

 Námětem zdobení jsou převažující ornamenty s růžemi od poupat až po květy a další stylizované fáze. Skvělý dárek 

    

     

111  Náhrdelník s brilianty ..........................................................................................................................................  35 000 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata s brilianty, centrální část osazená 102 kusy briliantů (diamanty s briliantovým brusem), nově 

značeno platnou CZ puncovní značkou, dále značeno ITALY, druhá polovina minulého století, délka 47 cm, brilianty celkem cca 

2,04ct, zlato více ryzostí: 333, 450, 570, 580/1000, hmotnost 14,30g btto  

 Aukční vánoční nabídka 

    

     

112  Prsten se třemi brilianty ......................................................................................................................................  15 000 Kč  
červené a bílé zlato, brilianty (diamanty s briliantovým brusem) jsou vsazeny do destičky z bílého zlata, značeno platnou puncovní 

značkou lvíček a mistrovskou (zlatnickou) značkou GP, období první republiky 

brilianty 1x cca 0,11ct, 1x cca 0,16ct, 1x cca 0,13ct, celkem cca 0,40ct, ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 10,25g btto,  

velikost prstenu 55  

    

     

113  Prsten s tygřím okem ...............................................................................................................................................  3 500 Kč  
žluté a růžové zlato osazené jedním velkým kamenem vybroušeným do čočkovce, značeno platnou puncovní značkou, egyptská 

práce, druhá polovina minulého století, ryzost zlata 750/1000 (18K), hmotnost 4,15g btto, velikost kamene cca 1,3 x 0,9cm, 

velikost prstenu 56  

    

     

114  Souprava náušnice a prstenu ...............................................................................................................................  4 500 Kč  
bílé a žluté zlato osazené velkými leukosafíry s fasetovým brusem, ARTDEKO provedení, období 1. republiky, značeno platnou 

puncovní značkou Lvíček a mistrovskou (zlatnickou) značkou VS, náušnice mají jazýčkový uzávěr s pojistkou, ryzost zlata 

585/1000 (14K), celková hmotnost 5,24g btto, velikost prstenu 57  

    

     

115  Prsten - skarabeus .....................................................................................................................................................  4 700 Kč  
zlato osazené velkým černým leštěným a řezaným hematitem, kámen je řezaný ve tvaru brouka skarabea, nově označeno platnou 

CZ puncovní značkou, ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 6,25g btto, velikost kamene cca 1,7 x 1,2cm, velikost prstenu 58  

 Skarabeus - vruboun posvátný byl pro Egypťany symbolem reinkarnace (převtělováním) 

    

     

116  Prsten se 14 brilianty ............................................................................................................................................  14 700 Kč  
bílé zlato dozdobené gravírováním, brilianty (diamanty s briliantovým brusem) osazeny okolo centrálního kamene - imitace 

modrého safíru, značeno platnou CS puncovní značkou Lvíček a mistrovskou zlatnickou značkou KS, ARTDEKO, období první 

republiky, centrální modrý kámen vykazuje viditelné změny způsobené nošením 

ryzost zlata 585/1000(14K), hmotnost 2,66g btto, brilianty 14x cca 0,03ct, celkem cca 0,42ct, velikost prstenu 58  

    

     

117  Brož s diamanty .......................................................................................................................................................  12 500 Kč  
duté zlato osazené pěti diamantovými routami, značeno platnou RU puncovní značkou Liška, puncovní úřad Vídeň, dále značeno 

mistrovskou (zlatnickou) značkou CM, Rakousko-Uhersko, druhá polovina 19. století 

ryzost zlata 580/1000 (14K), hmotnost 7,64g btto, průměr centrální routy cca 0,4cm, 4 routy po stranách cca 0,3 a 0,2cm,  

brož délka 5,5cm, šířka cca 1,7cm  

    

     

118  Pánská souprava jehlice do kravaty / klopy saka a spona na kravatu ..............................................  2 900 Kč  
žluté zlato, oba kusy dozdobeny monogramem PC popř. PG, nově značeno platnou CZ puncovní značkou, druhá polovina minulého 
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století, ryzost zlata 585/1000, celková hmotnost 5,26g, délka jehlice cca 5,3cm, spony cca 6cm  

    

     

119  Prsten s briliantem ....................................................................................................................................................  7 700 Kč  
žluté a bílé zlato, osazeno diamantem s briliantovým brusem, značeno současnou platnou puncovní značkou, kolem poloviny 

minulého století, ryzost zlata 585/1000 (14K), briliant cca 0,12ct, hmotnost 8,73g btto, velikost prstenu 70  

    

     

120  Přívěs s větrným mlýnem .......................................................................................................................................  1 700 Kč  
velký kruhový přívěs po obvodu osazený markazity, spodní základní část stříbro, horní ozdobná část zlacený obecný kov zdobený 

tlačeným dekorem "Sluneční krajina s větrným mlýnem", značeno Industria Argentina, puncem vzhledem ke kombinaci kovů 

neznačeno, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost šperku 26,10g btto, průměr cca 5cm  
    

    

    

    

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 121 - 140 

 

 

 

121   Mendoa    

"Bárka na mořském břehu" ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1917, rám z doby vzniku obrazu, zaskleno, 50 x 66 (58 x 74)  

    

    

122   monogramista JČ    

"Ženský akt zezadu" ..........................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1934, adjustováno v rámu s paspartou a pod sklem,  

ve výřezu 47 x 37 (71,5 x 61,5)  

    

    

123   Raška    

"Kytice lučních květin" ....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, nedatováno, kvalitní práce jednoho z malířské dynastie Rašků, patrně jde o Pavla, kvalitní rám, 

v paspartě pod sklem, ve výřezu 32 x 26 (50,5 x 44,5)  
    

Raška  známý a často představovaný malíř Beskyd 

    

    

124   Bártek    

"Štramberská Trúba" ..........................................................................................................................................................  500 Kč  
olejová tempera, signováno, nedatováno, kvalitní komorní práce autora, který se často vyskytuje a má již své sběratele, víme o něm 

pouze, že pochází z Nového Jičína, ve výřezu 20 x 15 (28,5 x 24)  
    

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

    

    

125   Souček Karel   (1915-1982) 

"Na pláži" ...............................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tužka a akvarel, signováno, datováno 1970, brilantní práce vynikajícího malíře, člena skupiny 

42, rámek je poškozen, vlastní práce je v pořádku, zaskleno, ve výřezu 27 x 33 (46 x 50,5)  
    

Souček Karel  výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 

Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii 

v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. 

v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen 

v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

126   Souček Karel   (1915-1982) 

"U pyramid - Egypt" .........................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - uhel a akvarel, signováno pod paspartou, šedesátá léta minulého století, opět brilantní práce 

vynikajícího malíře, člena skupiny 42, oklepy na rámku, zaskleno, 36 x 22 (56,5 x 34,5)  
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127   Kars Jiří (Georges)   (1880-1945) 

"Zátiší s modrou dózou a lasturou" .........................................................................................................................  80 000 Kč  
realistický olej na kartonu, signováno, datováno 1934, vzadu štítek o autorovi, velmi kvalitní umělecká adjustace. K obrazu je 

přiložen Znalecký posudek PHDr. Marie Pospíšilové, u kterého je rozsáhlý srovnávací materiál 

Případný zájemce si může dohodnout lhůtu na konzultaci se svými znalci 

ve výřezu 20 x 36 (46 x 61,5)  
    

Kars Jiří (Georges)  malíř a grafik, žák Knirra a F. von Stucka v Mnichově, tvořil převážně v Paříži a Španělsku, 

významný český malíř evropské úrovně, řada monografii (široký text v Tomanovi) 

    

    

128   Pešicová Jaroslava   (1935-) 

"Prázdný trůn" ....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský barevný lept, signováno, nedatováno, číslováno 44/60, velmi kvalitní umělecká adjustace,  

ve výřezu 66 x 51 (89 x 72)  
    

Pešicová Jaroslava  grafička, malířka, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu u Dillingera, Tondla, na AVU 

u Sychry, Holého, členka skupiny ETAPA - další členové: Brýdlová, Burin, Grim, Gruber, Honcová, Kiml, Klimeš, 

Kocmanová, Koliha, Kouba, Obrátil, Pacík, Ronovský, Slavíček, Synáček, členka SČUG Hollar, SVU MÁNES, 

zastoupena v Národní galerii Praha, National Gallery of Art, Washington, USA a v dalších galeriích, výstavy po celém 

světě, např. v Rakousku, Belgii, Francii, Jugoslávii, jenom výčet literatury o ní zabírá více než celostránkový sloupec 

ve Slovníku (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

129   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Figurální surrealistická kompozice" ........................................................................................................................  4 500 Kč  
velká mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1998, číslováno 17/110, kvalitní adjustace i celek, 56 x 39 (74 x 56,5)  
    

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

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

130   Stabiak Julius   (1917-1973) 

"Ruská trojka ujíždějící před vlky na zasněžené pláni" ...................................................................................  9 000 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)  

 Pro vánoční aukci snížení vyvolávací ceny o 5 000 Kč 
    

Stabiak Julius  polský malíř, uváděn v evropských katalozích 

    

    

131   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Hlava muže s plnovousem" ..........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kresba akvarelem, signováno monogramem, nedatováno, zaskleno, ve výřezu 35,5 x 20,5 (56,5 x 41,5)  

 Dnešní majitel obraz koupil spolu se svým otcem přímo v ateliéru malíře 
    

Svolinský Karel  skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem 

u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix 

v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, 

Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích 

po celé Evropě, řada monografií (Toman, Slovník Chagall, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 

    

    

132   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Námořník - Pocta Josefu Čapkovi" ..........................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská kresba akvarelem, signováno monogramem, nedatováno, zaskleno, ve výřezu 42 x 30 (56,5 x 43)  

 Dnešní majitel obraz koupil spolu se svým otcem přímo v ateliéru malíře 

    

    

133   Göttlich Miroslav   (1954-) 

"Calm Lines in the Aggressive Surroundings" - "Klidné linie v agresivních prostředích" ..........  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 2009, skvělá práce patřící mezi skvosty českého moderního umění počátku 

21. století, 110 x 130 (117 x 136)  

 Pro tuto aukci slevněno ze 159 000 Kč 
    

Göttlich Miroslav  studoval na AVU v Praze sochařství a malbu, zabývá se portrétní plastikou a realizacemi 

do architektury, člen SVUT Jihovýchodní Moravy, v prosinci roku 2004 proběhla rozsáhlá výstava olejomaleb 

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

tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti (Slovník Chagall, iHned.cz) 
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134   Kamenický Josef Jiří   (1910-) 

"Ležící dívčí akt" ..............................................................................................................................................................  19 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, výborná profesionální práce, výborný ručně řezaný rám, působivý celek, 51,5 x 65 (69 x 83)  
    

Kamenický Josef Jiří  malíř, fotograf, narozen v Brně, studia na akademii v Praze u profesora Nechleby, zúčastnil se řady 

významných realizací (Slovník Chagall) 

    

    

135   Soukup František   (1879-1957) 

"Z herbáře - 11 komorních olejů léčivých rostlin" ...........................................................................................  19 000 Kč  
podmalby na skle, každá signována PD SOUKUP, nedatovány, malby provedeny krátkými tahy štětce - čárkami, malířská technika 

Tenella, jejímž vynálezcem byl malíř František Soukup. Všech 11 obrázků je adjustováno jednotným způsobem, ve stejných 

rámcích stříbrné barvy, týchž rozměrů 25 x 20 (31 x 26) 
 

Z hlediska použité malířské techniky se jedná o UNIKÁTNÍ SBĚRATELSKOU KOLEKCI  

 01 Digitalis purpurea - náprstník červený, signováno PD, 

02 Althaea officinalis - proskurník lékařský, signováno PD, 

03 Gentiana pannonica - hořec šumavský, signováno PD, 

04 Convallaria majalis - konvalinka vonná, signováno PD, 

05 Plantago - jitrocel, Matricaria chamomilla - heřmánek pravý, signováno PD, 

06 Atropa helladonna - rulík jedovatý (zlomocný), signováno PD, signatura v malbě špatně rozlišitelná, 

07 Sambucus nigra - bez černý, signováno PD, 

08 Datura stramonium - durman obecný, signováno PD, 

09 Tilia cordata - lípa malolistá, signováno PD, 

10 Salvia officinalis - šalvěj lékařská, Ruta graveolens - routa obecná, signováno PD, 

11 Mentha piperita - máta peprná, Melissa officinalis - meduňka lékařská, signováno PD 
    

Soukup František  malíř, studia v Praze, Paříži a Mnichově, řada výstav, zastoupen v řadě evropských sbírek, včetně 

londýnské královské, vynálezcem Tenelly - nového způsobu malování olejem - čárkový způsob malování blízký 

pointilismu, techniku Tenelly používal i pro podmalbu na skle 

(Toman, http://www.mudk.cz/cz/mesto/o-meste/vyznamne-osobnosti-a-rodaci/) 

(7.2.1879 Dvůr Králové nad Labem -1957) 

    

    

136   Skula Matěj František   (1891-1977) 

"Vesnické stavení" ..............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, vzadu štítek rámařství, první polovina minulého století, luxusní celek, 30,5 x 35 (43,5 x 46)  
    

Skula Matěj František  malíř, narozen v Brně, malbu studoval u J. Horváta a F. Engelmüllera, byl krajinářem, vytvořil 

rovněž četná zátiší, vystavoval doma i v zahraničí (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

137   Říha František   (1910-1986) 

"Nábřeží" .............................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno PD, druhá polovina minulého století, 32 x 69,5 (37 x 74,5)  
    

Říha František  malíř, pedagog, narozen ve Straškově u Roudnice, zemřel v Praze, studoval na katedře architektury 

ČVUT v Praze, později u profesorů C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK, působil jako středoškolský 

profesor, věnoval se malířské tvorbě, vystavoval s tvůrčí skupinou Radar (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

138   Tittelbach Vojtěch   (1900-1971) 

"Toreador" ............................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, dedikace z roku 1945, mistrovská kresba galerijní úrovně předního českého malíře 20. století, 

vynikající autorský rám, ve výřezu 27,5 x 17 (45 x 36,5)  
    

Tittelbach Vojtěch  malíř, kreslíř, ilustrátor, studium v Praze na UPŠ u prof. E. Dítěte a Bendy a na AVU u prof. M. 

Švabinského, člen Umělecké besedy, SVU Mánes, Skupiny 58, řada výstav, zastoupen ve sbírkách Galerie výtvarného 

umění v Ostravě a Galerie umění v Karlových Varech, v devadesátých letech byly jeho práce vystavovány na tematických 

výstavách, např. Novozákonní motivy v českém umění 20. století (Lexicon of the CVA) 
    

    

139   Slíva K.    

"Adam a Eva" .......................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, mistrovská práce vrcholného inzitního umění, krásný sbírkový kus, 60 x 50 (70 x 60)  

    

    

140   Ronek Jaroslav   (1892-1962) 

"Lokomotiva" ....................................................................................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno vpravo dole, typická práce známého malíře lokomotiv, nákladních vlaků a nádraží 

40 x 60 (53 x 73)  
    

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

a průmyslových objektů, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall, Wikipedie) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 141 - 160 

 

 

 

 

141  Hrnky kávové .................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán, zdobeno modrými květy umístěnými na okvětní lístky vymezené zlaceným perlovcem, první čtvrtina minulého století, dva 

kusy, výška 9cm  

    

     

142  Hlava ryby - kapitálního pstruha ..........................................................................................................................  500 Kč  
profesionálně preparovaná a montovaná na dřevěný štít, který je bohatě zdobený řezbou listů, žaludů a ornamenty, vzadu štítek  Jiří 

Hudeček, odborný preparátor, druhá polovina minulého století, 36 x 28 x 23cm  

    

      

143  Plastika "Chlapec s harmonikou a pejskem" ..................................................................................................  450 Kč  
porcelán, ROYAL DUX, padesátá léta minulého století, výška 17,5cm  

    

     

144  Plastika "Andílek s hvězdou" .................................................................................................................................  380 Kč  
porcelán, značeno modrou značkou domečku pro kočky - Katzhütte Thüringen - Thuringia, Německo - Duryňsko, značka 

používaná výrobcem v letech 1914 - 1945, výška 10,5cm  

    

     

145  Korbel ................................................................................................................................................................................  800 Kč  
sklo broušené, víčko sklo fasetované v cínové montáži, kolem roku 1900, výška 19cm, objem 0,3l  

    

    

146   Rous František   (1872-1936) 

Plastika závěsná "Vodník" .............................................................................................................................................  1 700 Kč  
železo patinované na bronz, reliéf na motiv vodníka z Erbenovy Kytice, signováno F. Rous, období 1. republiky, 58,5 x 16 cm  
    

Rous František  sochař, narozen v Žamberku, pochází ze staré umělecké rodiny řezbářské, podnikl řadu studijních cest 

po Evropě, hlavně ve Vídni, kde byl žákem profesora Hellmera a Tilgnera (Toman) 

(25.11.1872 Žamberk-26.7.1936 Praha) 

    

    

147  Dóza na tabák, s víkem ...........................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán plasticky figurálně zdobený, doplněno kobaltovými ornamenty a zlacením, druhá polovina 19. století, výška 18cm  

    

    

148   Dóza na kávu, s víkem ...............................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán zdobený černou siluetou tanečního páru a nápisem KÁVA, značeno, období první republiky, výška 19,5cm  

    

     

149  Dóza na kávu s víkem .................................................................................................................................................  480 Kč  
majolika zdobená po obvodu i na víku motivy modrých větrných mlýnů a lodí a nápisem KAFFEE, značeno vtlačovanou značkou 

úlu -Vídeň (?), kolem roku 1900, výška 19cm  

    

     

150  Souprava čajová .........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán v barvě bordó, zdobeno bohatým zlacením a malbou rozvilin, značeno GB - Gebrüder Benedikt, Made in Czecho 

Slovakia, Dvory u Karlových Varů, kolem roku 1930 

v sestavě:  

konvice, výška 20,5cm,  

konvička, výška 11,5cm, 

cukřenka, výška 10cm, 

šest šálků s podšálky, výška šálku 5,5cm  

    

     

151  Hrníček ..............................................................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán zdobený zeleným ozdobným nápisem ELEKTRA (proslulá prvorepubliková kavárna), značeno PULS, 

vyrobeno pro J. Grossmanna Ostravia, kolem roku 1930, sběratelsky velmi vzácné, výška 7,8cm  
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152  Náramek článkový .................................................................................................................................................  11 000 Kč  
zlato, opatřeno jazýčkovým uzávěrem s pojistkou, značeno puncovní značkou ČEJKA a monogramem zlatníka AK, období první 

republiky, bezvadný stav, ryzost zlata 14K - 585/1000, hmotnost 14,90g, délka 18cm  

    

     

153  Brož "Moucha" ..........................................................................................................................................................  7 900 Kč  
korpus jadeit ve zlaté montáži, zapínání jehlové s otočnou pojistkou, značeno platnou puncovní značkou LABUŤ, česká mistrovská 

zlatnická práce, osmdesátá léta minulého století, ryzost zlata 585/1000, hmotnost 9,45g btto  

    

     

154  Prsten ...........................................................................................................................................................................  17 000 Kč  
zlato bílé, po obvodu osazeno dvanácti kusy briliantů, prsten je částečně kvadratického tvaru se zaoblenými hranami, značeno 

monogramem výrobce KM, starší puncovní značkou Republiky Rakousko, přeznačeno platnou puncovní značkou LABUŤ, velikost 

53 - 54, ryzost zlata 585/1000, hmotnost 4,82g btto, brilianty celkem cca 1,1ct  

    

     

155  Kolier s almandiny ....................................................................................................................................................  8 500 Kč  
broušené almandiny jsou osazeny v článcích, kapkovitých ověscích a zapínání, osazny a propojovací řetízková očka jsou ze 

zlaceného obecného kovu, jištění řetízkem přes zapínání, mistrovská práce, kolem roku 1920. V 5 centrálních článcích jsou 

almandiny uspořádány do květů, největší uprostřed, z každého květu visí ověsek ukončený kapkou, po stranách 2 x 12 spojek,  

délka 49 cm, hmotnost 18,90g  

    

     

156  Brož ve tvaru ještěrky .............................................................................................................................................  1 900 Kč  
stříbro zlacené, osazené českými granáty, značeno puncovní značkou a značkou G, družstevní práce GRANÁT TURNOV, 

sedmdesátá léta minulého století, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 4,22g btto, délka 5cm  

    

     

157  Přívěs s řezanou kamejí ..........................................................................................................................................  2 500 Kč  
dívčí hlava ve stříbrném rámečku se závěsem, zlaceno, rámeček i závěs osazeny českými granáty, značeno puncovní značkou 

ZAJÍC 3, šedesátá léta minulého století, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 8,70g btto, délka 4,3cm  

    

     

158  Brož ve tvaru třístupňové rozety ........................................................................................................................  3 600 Kč  
obecný kov zlacený, osazeno českými granáty, jehlicové zapínání, kolem roku 1900, výborná zachovalost, průměr 4cm  

    

     

159  Jehlice do kravaty ........................................................................................................................................................  900 Kč  
zlacený obecný kov osazený českými granáty a almandiny, hlavice ve tvaru miniaturní lyry - symbolu hudby, kolem roku 1900, 

délka 8cm  

    

     

160  Dirigentská taktovka ................................................................................................................................................  7 000 Kč  
ebenové dřevo, na obou koncích slonovinové řezbované ozdoby, horní v podobě lyry, pod kterou je neurčená stylizovaná značka 

majitele, kolem roku 1900, uloženo v původní luxusní etuji, vzácný sbírkový kus, délka 38,5cm  

    

    

    

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 161 - 180 

 

 

161   Salichová Helena   (1895-1975) 

"Zátiší s vínem, jablky a hruškami" ...........................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno špatně čitelně, vhodný kovový rám, zaskleno, kvalitní celek, 25 x 42 (28 x 45)  

 K nahlédnutí monografie o Heleně Salichové 
    

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) 

    

    

162   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Karikující námět" ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská kresba tuší, signováno, nedatováno, práce vynikajícího malíře, grafika, ilustrátora, návrháře známek, bankovek atd., 
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národní umělec, zastoupen ve všech významných galeriích v ČR, ocenění na EXPO 58 v Bruselu, ve výřezu 23,5 x 14 (34 x 24,5)  

 Současný majitel obraz koupil spolu se svým otcem přímo v ateliéru malíře 
    

Svolinský Karel  skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem 

u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix 

v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, 

Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích 

po celé Evropě, řada monografií (Toman, Slovník Chagall, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 

    

    

163   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Počátek Kutných Hor" ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kresba pro ilustraci knihy Vladimíra Vančury, signováno, nedatováno, práce vynikajícího malíře, grafika, ilustrátora, 

návrháře známek, bankovek atd., národní umělec, zastoupen ve všech významných galeriích v ČR, ocenění na EXPO 58 v Bruselu,, 

rámováno pod sklem, ve výřezu 23,5 x 13 (37,5 x 26,5)  

 Současný majitel obraz koupil spolu se svým otcem přímo v ateliéru malíře 

    

    

164   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Dívka se žlutými vlasy v červeném klobouku" ....................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel, signováno monogramem, nedatováno, práce vynikajícího malíře, grafika, ilustrátora, návrháře známek, bankovek atd., 

národní umělec, zastoupen ve všech významných galeriích v ČR, ocenění na EXPO 58 v Bruselu, adjustováno pod sklem,  

ve výřezu 25,5 x 18,5 (43,5 x 33,5)  

    

    

165   Ogata Gekko   (1859-1920) 

"Mitsukaze - ze souboru 47 samurajů" ....................................................................................................................  4 500 Kč  
japonský mistrovský barevný dřevotisk, signováno, datováno vzadu 1903, vzadu další informace, adjustováno, 36 x 22 (51 x 41)  

    

    

166   Tsukioka Yoshitoshi   (1839-1892) 

"Měsíc nad řekou Huai" ..................................................................................................................................................  6 000 Kč  
japonský mistrovský galerijní barevný dřevotisk z roku 1887, signováno, z cyklu Sto tváří Měsíce, který vznikl v letech 1885 - 

1892, vzadu připojeny informace o tomto díle, 39 x 24 (46 x 35)  
    

Tsukioka Yoshitoshi  japonský umělec (http://en.wikipedia.org/wiki/Yoshitoshi) 

    

    

167   Utagava Miroshige II    

"Krajina s vodou"...............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
japonský mistrovský galerijní dřevotisk, signováno, kolem roku 1865, vzadu srovnávací materiál, ve výřezu 20 x 26,5 (41 x 50)  

    

    

168   Ikeda Shouen   (1886-1917) 

"Bijin no Koharubi - Abeauty in Warm Spring" .................................................................................................  6 000 Kč  
japonský mistrovský ruční dřevotisk (reprint), signováno, datováno vzadu v anglickém popisu, adjustováno pod sklem,  

ve výřezu 35,5 x 23 (53 x 43)  

    

    

169   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Veselý čert - anděl" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
akvarel, signováno monogramem, datováno 18.8.1979, kvalitní adjustace v širokém zdobném rámu, zaskleno,  

13,5 x 38,5 (44 x 66,5)  
    

Svolinský Karel  skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem 

u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix 

v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, 

Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích 

po celé Evropě, řada monografií (Toman, Slovník Chagall, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 

    

    

170   neurčeno    

"Ležící dívčí akt na bílé draperii" ...............................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno nečitelně PD, datováno 1933 (?), 18 x 24,5 (33 x 40)  

    

    

171   Mitsuharu    

"Setkání - milostný příběh z období Heian" ...........................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský akvarel na tkanině, signováno pečetí, druhá polovina 19. století, vzadu popis, kvalitní adjustace, zaskleno, sběratelská 

položka, ve výřezu 29 x 43 (48 x 60)  
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172   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Zátiší s dopisem a zápalkami" ....................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská lavírovaná kresba tuší, signováno, nedatováno, zaskleno, ve výřezu 30,5 x 20,5 (45,5 x 35)  
    

Svolinský Karel  skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem 

u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix 

v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, 

Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích 

po celé Evropě, řada monografií (Toman, Slovník Chagall, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 

    

    

173   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Ptáčci v koruně staré lípy" ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, nedatováno, brilantní kresba skvělého malíře, kvalitní adjustace ve zdobném širokém 

rámu, ve výřezu 30 x 20,5 (58 x 47,5)  

    

    

174   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Odložené srdce ve skříni" .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
velká mistrovská suchá jehla, signováno, datováno 1976, adjustováno v paspartě pod sklem, 45 x 36 (67 x 52)  
    

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na odborné sklářské škole v Železném Brodě, 

po roce 1946 na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast 

Hradec Králové, v Lexiconu je uveden sáhodlouhý výčet výstav, poprvé samostatně vystavoval v roce 1958 v České Lípě, 

ilustroval například Seifertův Deštník z Piccadilly, 1979, Holanův Strom kůru shazuje, 1981, Máchův Máj, 1982, věnoval 

se volné grafice (Zátiší se zrcadlem, 1987), v roce 1981 získal cenu za nejkrásnější knihu roku, řada publikací o tomto 

umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, Německu, Dánsku, 

vynikající český umělec, který svou tvorbou navázal na tradici imaginativního malířství, především J. Zrzavého, 

od expresivity přešel k výraznému lyrismu a omezené realitě, jeden z našich nejvýznamnějších tvůrců drobné grafiky a ex 

libris (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.artbohemia.cz/Komarek-vladimir) 

    

    

175   Synecký Luboš   (1925-) 

"Jarní sníh - Poruba" ........................................................................................................................................................  2 800 Kč  
tempera, signováno PD, kolem roku 1955, vzadu štítek SČSVU, krajská pobočka Ostrava, kromě umělecké i dokumentační 

hodnota Ostravska, 40 x 65 (49 x 74)  
    

Synecký Luboš  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesora A. Pelce a E. Filly na VŠUP v Praze 

a na Vysoké škole technické se zaměřením na uměleckou výchovu v Lipsku, pracoval jako filmový animátor ve studiu 

Bratři v triku v Praze, v šedesátých letech působil v Ostravě, orientuje se na figurální malbu, knižní ilustraci a tvorbu 

plakátů, grafiku a realizace v architektuře (Slovník Chagall) 

    

    

176   Holas Ota   (1910-1990) 

Piran - Jugoslávie ...................................................................................................................................................................  650 Kč  
kolorovaná barevná litografie, signováno PD, vlevo dole určení místa, pod ním mimo tiskovou plochu dedikace autora, datace 1971 

a znovu podpis, 39 x 50 (53,5 x 65)  
    

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

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

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

    

    

177   Masopust Bohumír   (1919-) 

"Zátiší s kyticí žlutých narcisů" ......................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1946, rámováno pod sklem, 30 x 43,5 (41 x 55)  
    

Masopust Bohumír  keramik, malíř, restaurátor 

    

    

178   Sivko Václav   1923-1974) 

"Číňan" ....................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kresba barevnými tušemi, lavírovaná, signováno, nedatováno, brilantní práce výborného malíře, rámováno, pod sklem,   
    

Sivko Václav  malíř, grafik, ilustrátor, navrhoval známky, studoval v Praze na UMPRUM, v Lexiconu uvedena řada 

výstav a ocenění z let 1953-1964, ocenění např. v Montevideu, Itálii, Moskvě, Lipsku, obdržel medaili PRAGA 62 

za známky ke světové výstavě (Lexicon of the CVA) 

    

    

179   Košárek František   (1925 -1999) 

"Hrad Střekov" ....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na malířské lepence, signováno PD, datováno 1972, profesionální práce, 41 x 61 (51 x 71)  
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180   Bohlmann    

"Mladý pištec" ..................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, sg. Bohlmann 1919 (americký autor), výborná práce galerijní úrovně v širokém luxusním rámu 

francouzského typu, reprezentativní celek, 72 x 58 (90 x 80)  

    

    

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 181 - 200 

 

 

 

181   Štefka Lubomír   (1938-) 

"Dvojice tanečníků" ...........................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský akvarel, signováno tužkou, datováno, sedmdesátá léta minulého století, datování částečně překryto paspartou,  

ve výřezu 35 x 24,5 (52 x 40,5)  
    

Štefka Lubomír  malíř, specializoval se na abstraktní malbu i práci s mačkaným papírem (Slovník Chagall) 

    

    

182   Štefka Lubomír   (1938-) 

"Tři koupající se ženské akty" ......................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská tempera a kvaš, signováno, datováno 1975, kvalitní moderní práce, vhodná umělecká adjustace, zaskleno,  

ve výřezu 36 x 25 (53 x 41)  

    

    

183   Štefka Lubomír   (1938-) 

"Dva ženské akty u vody pod viadukty" ..................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský akvarel a kvaš, signováno, datováno 1972, kvalitní moderní práce malíře pracujícího zajímavou technikou 

připomínající částečné TENELLU a částečné pointilismus, vhodná umělecká adjustace, zaskleno, ve výřezu 25 x 40 (41,5 x 56)  

    

    

184   Holík Alois   (1908-1985) 

"Krásná zima v Horní Vsi - Fryšták" ........................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovská olej - tempera na kartonu, signováno vpředu i vzadu, datováno 1962, vzadu název, Chalupy v Horní Vsi, výborná práce 

v duchu Blažíčkovy krajinářské školy, vedle umělecké i velká dokumentační hodnota zaznamenaná i ve slovníku Chagall,  

40 x 60 (51 x 71)  

 Rámováno pod sklem 
    

Holík Alois  malíř, narozen v Březové u Zlína, navštěvoval večerní kurzy Školy umění ve Zlíně u profesorů Gajdoše 

a Hofmana, pracoval v reklamním oddělení firmy Baťa ve Zlíně, maloval především krajiny, řada jeho obrazů má dnes 

i dokumentární hodnotu zachycením oblasti mezi Vsetínem a Zlínem, ve které nikdo soustavněji nemaloval  

(Slovník Chagall) 

    

    

185   Infante - Arana Francisco   (1943-) 

"Zelená abstraktní konstrukce" ................................................................................................................................  16 000 Kč  
velká mistrovská galerijní serigrafie, signováno vzadu, nedatováno, výborná práce ruského avantgardního světově proslulého 

spoluzakladatele KINETISMU (šedesátá léta), nabízená práce je patrně z roku 1971 a podle majitele by měly být cca tři kusy, této 

serigrafie, adjustováno v kovové montáži pod sklem, mimořádná cenová i umělecká nabídka, ve výřezu 40 x 82 (71 x 101)  

 Stav dobrý 

    

    

186   Kouchoro Kunisada   (1786-1864) 

"Musume Odjyoji Oduriko Zukashi" .....................................................................................................................  16 000 Kč  
japonský mistrovský barevný dřevotisk - vertikální diptych, signováno, podrobnější informace na zadní straně, minulé století, 

rámováno, pasparta, sklo, ve výřezu 68 x 24 (108 x 54)  

    

    

187   Justitz Alfréd - připsáno   (1879-1934) 

"Ženský akt sedící v křesle" ...........................................................................................................................................  9 000 Kč  
velká mistrovská kresba tužkou na přenášecím papíře, nesignováno, nedatováno, umělecká adjustace, zaskleno,  

ve výřezu 51 x 38 (84 x 70)  
    

Justitz Alfréd - připsáno  malíř podobizen, krajin i zátiší, narozen v Nové Cerekvi u Pelhřimova, žák profesorů Pirnera 

a Thieleho na pražské akademii, později studoval u Schmitt Reutteho v Karlsruhe a V. Trübnera v Berlíně, byl malířem 

a kreslířem moderních směrů, vystavoval s Tvrdošíjnými, často tvořil v Paříži, řada monografií, zastoupen v Národní 

OBSAH 



KATALOG 113. AUKCE - OSTRAVA - 22.12.2013 

 

 

31 

 

Galerii Praha, vynikající český malíř 20. století, moderní malíř evropského věhlasu (Toman) 

    

    

188   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) 

    

    

189   Berghauer (Horyna) Bohumil   (1910-) 

"Honosná kytice pivoněk ve váze" ..............................................................................................................................  1 800 Kč  
velký reprezentativní mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, mohutný široký rám hnědozlaté barvy, mimořádná 

cenová nabídka, 65 x 85 (83 x 103)  
    

Berghauer (Horyna) Bohumil  malíř, ilustrátor, narozen v Rosicích u Brna, zemřel v Bosonohách u Brna, autodidakt, 

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

Signován také Berghauer Gottlieb 

    

    

190   Melichar Jan   (1904-) 

"Zátiší s květy, ovocem a korbelem" ..........................................................................................................................  4 500 Kč  
velký reprezentativní olej na dřevěné desce, signováno, kolem roku 1940, luxusní řezaný rám francouzského typu, mimořádná 

cenová nabídka, jen cena rámu je dnes vyšší, 72,5 x 102,5 (88 x 118)  
    

Melichar Jan  malíř, grafik, studoval u Nechleby a Loukoty na AVU v Praze a ve večerních kurzech profesorů Maka 

a Kulece na Ukrajinské akademii v Praze, restauroval malby Švabinského a Preislera v pražském Obecním domě  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

191   Petřík Bohumil   (1907-) 

"Síchov - Domažlicko" ......................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1940, ručně řezaný rám francouzského typu, prakticky v ceně rámu,  

50 x 63 (64 x 78)  
    

Petřík Bohumil  malíř, pedagog, narozen ve Vrbici, malbu studoval soukromě u Karla Pospíšila v Dobřichovicích 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

192   Tovaryš Karel   (1907-) 

"Zátiší s jablky a ořechy" ................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, kvalitní práce v ceně rámu, 48 x 75 (59 x 85)  
    

    

193   Treuchel Josef   (1925-1990) 

"Slunečnice ve váze" ..........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, nedatováno, široký rám zlaté barvy dělaný na zakázku, práce jednoho z nejlepších 

moravských malířů druhé poloviny minulého století, 60 x 50 (74,5 x 64,5)  
    

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

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

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

    

194   monogramista ZK    

"Dívka opírající se o židli" ..............................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1967, velmi kvalitní práce v nevhodném rámu, plátno 

zvlněno, obraz nepoškozen, práce stojí za bližší určení, 60 x 30 (69 x 38,5)  
    

    

195   Siničák Jaroslav   (1962-) 

"Betlém - Svatá rodina" ...................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská malba olejem na silné dubové desce, signováno, datováno 2013, kvalitní práce malíře a restaurátora žijícího v Bratislavě 

s výstavami v Praze, Bruselu, Štrasburku, atd., 56 x 26  
    

    

196   Siničák Jaroslav   (1962-) 

Ikona "Svatá Irina" ...........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská malba olejem na silné dubové desce, signováno, datováno 2011, kvalitní práce malíře a restaurátora žijícího v Bratislavě 
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s výstavami v Praze, Bruselu, Štrasburku, atd., skvělá cenová nabídka, 29 x 25  

    

    

197   Pospíšil L.Z.    

"Rybářské bárky - Sozopol" .............................................................................................................................................  400 Kč  
kvaš na kartonu, signováno, datováno 1957, vzadu ostravská adresa malíře a popis obrazu, chybí zasklení,  

ve výřezu 16,5 x 28 (33 x 44,5)  

    

    

198   Pecold Bohumír   (1888-1964) 

"Žena na cestě k vesnici" .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na lepence, signováno, práce malíře tvořícího v Ostravě, široký zdobný rám starozlaté barvy, 20 x 30 (31 x 41)  
    

Pecold Bohumír  malíř, narozen v Černovicích u Tábora, studoval na Masarykově vyšší lidové škole v Ostravě, výborný 

krajinář, zejména oblasti Beskyd a Valašska (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

199   Koudelka Josef (Joža)   (1877-1960) 

"Krojovaná stará žena v čepci a kožíšku" ...............................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, práce významného malíře folklorních témat, spolupracoval s Uprkou, 

umělecká i dokumentační hodnota, 70 x 50 (83,5 x 63)  
    

Koudelka Josef (Joža)  malíř, narozen v Kloboukách u Brna, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka 

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

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

folklórním malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka již za svého života  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

200   Erdélyi Béla   (1891-1955) 

"Autoportrét (?)" .............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno ERDÉLYI BÉLA, nedatováno, mohutný široký rám. Případný zájemce si může domluvit lhůtu 

na konzultaci se svým znalcem, 82 x 60,5 (100 x 79)  
    

Erdélyi Vojtěch (Béla, Adalbert)  

malíř, sochař, profesor a spisovatel, narozen v Zahatí na Podkarpatské Rusi, tvořil v Užhorodě, studoval na Akademii v Budapešti 

a v Mnichově, výstavy po celé Evropě (Toman) 

    

 

   

    

                                                                                                                         

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 201 - 220 

 

 

 

201   Kristin Vladimír   (1894-1970) 

"Ostrava - zimní zákoutí" ..................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, signováno, datováno 1939, kvalitní adjustace, skvělá drobnost významného malíře,  

ve výřezu 25 x 35 (38 x 42)  
    

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

MSVU, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, v literatuře rozsáhlý výčet výstav, zastoupen v Národní Galerii 

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

202   Hoffmann (Hofmann) Karl   (1893-1972) 

"Krajina s cestou, mostkem, stromy a domy".....................................................................................................  22 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1930, luxusní rám francouzského typu starozlaté barvy, 

velmi kvalitní impresionisticky laděná práce rakouského malíře, absolventa akademie ve Vídni, práce galerijní úrovně,  

50 x 36 (64 x 50)  

    

    

203   Šíma Josef   (1859-1929) 

"Starý kamenný mostek"..............................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno PD, datace nepřečtená, práce otce slavného Josefa Šímy mladšího, který 
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byl sám významným, často publikovaným malířem, široký zdobný rám zlaté barvy, komorní práce galerijní úrovně,  

10 x 15 (27 x 33)  

 Majitel tento obraz získal přímo z rodiny autora 
    

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

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

    

    

204   "Sedící muž s knihou" ...............................................................................................................................................  800 Kč  
fotografie ručně kolorovaná, vzadu uvedena datace květen 1875, zaskleno, 26 x 20,5 (45 x 40)  

    

    

205   Bartek Vojtěch   (1942-2013) 

"Kluk v lese" ............................................................................................................................................................................  500 Kč  
velká mistrovská originální černobílá fotografie, značeno vzadu razítkem autora, rukou název a datace 1971, práce významného 

fotografa, velmi dobrý stav, nerámováno, volný list, 39,5 x 30  
    

Bartek Vojtěch  typograf, fotograf, vysokoškolský pedagog, od roku 1990 působil pedagogicky na Institutu tvůrčí 

fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Slezské univerzitě v Opavě (Lexicon of the CVA) 

(19.10.1942 Frýdek-Místek - 10.3.2013 Frýdek-Místek) 

    

    

206   Bartek Vojtěch   (1942-2013) 

"Konec přírody - Začátek města I - Poruba" ............................................................................................................  500 Kč  
velká mistrovská originální černobílá fotografie, značeno vzadu razítkem autora, dále razítko z výstavy EUROPA 73, rukou název 

a datace 1972, práce významného fotografa, velmi dobrý stav, nerámováno, volný list, 39,5 x 30  

    

    

207   Bartek Vojtěch   (1942-2013) 

"Konec přírody - Začátek města V, Poruba - výstavba města 1973" .............................................................  500 Kč  
velká mistrovská originální černobílá fotografie, značeno vzadu razítkem autora, rukou oba názvy a datace 1973, práce 

významného fotografa, velmi dobrý stav, nerámováno, volný list, 39,5 x 29  

    

    

208   Bartek Vojtěch   (1942-2013) 

"Mýtina" ....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
velká mistrovská originální černobílá fotografie, značeno vzadu razítkem autora, ze seriálu 1971-1972, práce významného 

fotografa, velmi dobrý stav, nerámováno, volný list, 39,5 x 29  

    

    

209   Bartek Vojtěch   (1942-2013) 

"Hořící země" ..........................................................................................................................................................................  500 Kč  
velká mistrovská originální černobílá fotografie, značeno vzadu razítkem autora, rukou název, dále razítko z mezinárodní výstavy 

SALON INTERNATIONAL1973, ROMANIA, práce významného fotografa, velmi dobrý stav, nerámováno, volný list, 39 x 29  

    

    

210   Borovička Milan   (1925-2011) 

"Žena v šálu".........................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
velká mistrovská originální černobílá fotografie, značeno vzadu razítkem autora, rukou název "Žena", datováno na výstavě 

INTERFOTOKLUB 1982, stav velmi dobrý, 38 x 28  
    

Borovička Milan  fotograf, od roku 1990 působil pedagogicky na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké 

fakulty na Slezské univerzitě v Opavě, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Slezského zemského muzea 

v Opavě, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Svazu českých fotografů v Praze, Muzea umění v Benešově, Galerie 

výtvarného umění v Hodoníně (lexicon of the CVA, http://www.cffu.cz/aktuality/?id=11) 

(12. 9. 1925, Valašské Meziříčí - 1. 2. 2011) 

    

    

211   Borovička Milan   (1925-2011) 

"Dívka v baretu, boa a košili" .......................................................................................................................................  2 000 Kč  
velká mistrovská originální černobílá fotografie, signováno PD, datováno 1991, vzadu razítko autora a rukou text AFIAP, stav 

velmi dobrý, 38 x 29  

    

    

212   Bílek Miroslav   (1937-2000) 

Fotografie ze souboru "Spěch na schodech č. 2, 3, 5" ........................................................................................  1 200 Kč  
soubor tří velkých mistrovských černobílých fotografií, každá značena razítkem autora, kolem roku 1970, stav dobrý - bylo 

vystavováno, nerámováno, 3 kusy, každý 39 x 28  

 Práce významného fotografa, který již v roce 1972 vystavoval v New Yorku v Discovery Gallery - Modernage 
    

Bílek Miroslav  fotograf, lektor na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavč, člen Svazu českých fotografů  
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a skupin PROFIL A SETKÁNÍ (Katalog Vědecké knihovny v Olomouci) 

(2.6.1937 Borová (Náchod) - 30.6.2000 Rožnov pod Radhoštěm) 

    

    

213   Bílek Miroslav   (1937-2000) 

Fotografie ze souboru "Den plný slunce č. 2, 3, 4,5" ..........................................................................................  1 600 Kč  
soubor čtyř velkých mistrovských černobílých fotografií, na každé vzadu razítko autora a rukou název, na fotografiích 3 a 5 vzadu 

také razítko z výstavy 1982, stav dobrý - odpovídá drobným poškozením při vystavování, 4 kusy, každý 39,5 x 26,5  

    

    

214   Drtikol František   (1883-1961) 

"Akt s drapérií" ......................................................................................................................................................................  300 Kč  
reprodukce slavné Drtikolovy fotografie se signaturou z roku 1914, příležitostní tisk k výstavě v Umělecko - průmyslovém muzeu 

v Praze v roce 1972, adjustováno pouze v paspartě, ve výřezu 34 x 24 (42 x 30)  
    

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

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

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

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

Amsterdam, Tokio (Slovník Chagall) 

    

    

215   Born Adolf   (1930-) 

"Muži sedají na lep krásné ženě" ................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský barevný grafický list - lept na ručním papíře, vydala LYRA PRAGENSIS, dole uprostřed její slepotiskové razítko, 

signováno, nedatováno, číslováno 165/200, v paspartě, nerámováno, 50 x 36 (52 x 41)  
    

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

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

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

    

    

216   Štěpánek Vladimír   (1906-) 

"Dva krojovaní muži" .......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
akvarel na kartonu, signováno, kolem roku 1935, kvalitní práce známého malíře folklórních témat, který studoval u Frolky, 

nerámováno, 39 x 29  
    

Štěpánek Vladimír  malíř, narozen v Holáskovicích u Brna, studoval na uměleckoprůmyslové škole v Brně a soukromě 

u A. Frolky, zaměřoval se na malbu s folklorními náměty, člen SVUT Brno (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

217   Tesař L.    

"Jemnice" ..................................................................................................................................................................................  300 Kč  
originální černobílá bromo-stříbrná fotografie, značeno na paspartě, počátek minulého století, lepeno na paspartě, nerámováno,  

23,5 x 29 (37 x 42)  

    

    

218   Vaic Josef   (1884-1961) 

"Bouře nad Kriváněm" .......................................................................................................................................................  600 Kč  
unikátní mistrovský galerijní lept zpracovaný tak precizně, že vjemově působí jako fotografie, kolem roku 1920, PD signováno 

a číslováno 16/200, vlevo dole text autorský list a název, adjustováno v paspartě, nerámováno, 32 x 40 (39,5 x 43)  
    

Vaic Josef  významný malíř, grafik a kreslíř, narozen v Domažlicích, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. 

Neuhause, Haagu a Paříži, vydáván v Curychu, Paříži, Amsterodamu atd., vynikající malíř Prahy, jeho grafiky jsou 

propracovány až na úroveň fotografie, mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě 

evropských galerií, jeden z nejlepších našich i evropských grafiků (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

219   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Dívčí poloakt" ....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský černobílý linoryt, signováno, nedatováno, číslováno 61/80, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno, skvělá 

nabídka, ve výřezu 57 x 40,5 (79 x 62)  
    

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

220   Mareš Dominik   (1972-) 

"Vila I"..................................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu na plátně, datováno 2006, skvělá moderní malba autora známého ve světě, rám 
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je součástí obrazu, vysoká galerijní hodnota, 110 x 90  
    

Mareš Dominik  malíř současnosti se svérázným a svébytným způsobem projevu.  

 

Stručně řečeno, narodil se a vyrůstal v Ostravě, městě žijícím průmyslem. Sklony k malování v sobě objevil asi v 17 letech, 

tehdy studoval na gymnáziu. Vystudoval ještě ekonomickou fakultu, ale potom se plně vrhl do malování. Následovalo 

přestěhování do Prahy, cesty hledání v asijských zemích. V roce 2012 se do Ostravy na skok vrátil, aby se zúčastnil 

„smaltování“ ve Vítkovicích.  

 

Výrazným prvkem v jeho obrazech bývá město, výraznou barvou se po návratu z asijských cest stala červená, později 

i zlatá. Červená je barva plamene, v nejteplejší části přechází do žluté. Na barevném spektru přechází barva světla při 

vyšších teplotách do modré. I ta se na Marešových obrazech vyskytuje. Co vyjadřuje? V jednom z rozhovorů se Mareš 

vyjadřuje ke svým dílům ve smyslu: ...dvou až tříslovné názvy obrazů mají evokovat myšlenku, ale tu si potom rozvíjí 

pozorovatel sám...  

 

O výstavách, instalacích, úspěších, zápalu, píli, činorodosti a mnohem více o Dominikovi Marešovi se dozvíte z osobních 

stránek http://www.domar.cz/ 

 
    

    

    

    

       

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 221 - 229 

 

 

 

221   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Medvěd" ..................................................................................................................................................................................  400 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno dole uprostřed plastickým písmem, nedatováno, sbírkový kus,  

volný list, 10,5 x 15  
    

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na odborné sklářské škole v Železném Brodě, 

po roce 1946 na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast 

Hradec Králové, v Lexiconu je uveden sáhodlouhý výčet výstav, poprvé samostatně vystavoval v roce 1958 v České Lípě, 

ilustroval například Seifertův Deštník z Piccadilly, 1979, Holanův Strom kůru shazuje, 1981, Máchův Máj, 1982, věnoval 

se volné grafice (Zátiší se zrcadlem, 1987), v roce 1981 získal cenu za nejkrásnější knihu roku, řada publikací o tomto 

umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, Německu, Dánsku, 

vynikající český umělec, který svou tvorbou navázal na tradici imaginativního malířství, především J. Zrzavého, 

od expresivity přešel k výraznému lyrismu a omezené realitě, jeden z našich nejvýznamnějších tvůrců drobné grafiky a ex 

libris (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.artbohemia.cz/Komarek-vladimir) 

    

    

222   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Zátiší s brýlemi a židlí" .....................................................................................................................................................  600 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno dole uprostřed, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 22,5 x 14  

    

    

223   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Tři poháry - grogovky s květy" ..................................................................................................................................  1 200 Kč  
originální mistrovský komorní dřevoryt, signováno dole uprostřed, nedatováno, sbírkový kus, volný list, 20 x 19,5  
    

    

    

224   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Veselé vánoce a šťastný nový rok" .................................................................................................................................  50 Kč  
umělecká reprodukce grafiky Vladimíra Komárka se signaturou, vánoční a novoroční přání, po přeložení lze vložit do dlouhé 

obálky, 21 x 20,5  

    

    

225   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Veselé vánoce a šťastný nový rok" .................................................................................................................................  50 Kč  
umělecká reprodukce grafiky Vladimíra Komárka se signaturou, vánoční a novoroční přání, po přeložení lze vložit do dlouhé 

obálky, 21 x 20,5  

    

    

226   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Veselé vánoce a šťastný nový rok" .................................................................................................................................  50 Kč  
umělecká reprodukce grafiky Vladimíra Komárka se signaturou, vánoční a novoroční přání, po přeložení lze vložit do dlouhé 

obálky, 21 x 20,5  
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227   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Veselé vánoce a šťastný nový rok" .................................................................................................................................  50 Kč  
umělecká reprodukce grafiky Vladimíra Komárka se signaturou, vánoční a novoroční přání, po přeložení lze vložit do dlouhé 

obálky, 21 x 20,5  

    

    

228   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Ať jste po celý rok na koni, Vladimír Komárek" ....................................................................................................  50 Kč  
umělecká reprodukce grafiky Vladimíra Komárka, novoroční přání, po přeložení lze vložit do dlouhé obálky, 21 x 20,5  

    

    

229   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Ať jste po celý rok na koni, Vladimír Komárek" ....................................................................................................  50 Kč  
umělecká reprodukce grafiky Vladimíra Komárka, novoroční přání, po přeložení lze vložit do dlouhé obálky, 21 x 20,5  
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