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Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty 

 

 
 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

 

KATALOG 
 

V neděli 16. listopadu 2014 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 115. 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 13. – 15. listopadu v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 16. listopadu v místě konání aukce 
 

NEDĚLE  9  - 11  hod. 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Jílová 2, 639 00 BBRRNNOO, tel. 543 213 482, fax 543 330 362 e-mail info@aukcnidum.cz 

Českobratrská 19, 702 00 OOSSTTRRAAVVAA, tel. 596 127 199 

Vinohradská 38, 120 00 PPRRAAHHAA, 224 323 218, 224 322 418, fax 224 325 307 

mobil 602 555 363,  724 307 382 
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 
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MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

 

 

Dražební řád 

 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

Obrazy _______________________________________________  001 - 020 

Jiné __________________________________________________  021 - 040 

Obrazy _______________________________________________  041 - 060 

Jiné __________________________________________________ 061 - 080 

Obrazy _______________________________________________  081 - 100 

Jiné __________________________________________________  101 - 120 

Obrazy _______________________________________________ 121 - 140 

Jiné __________________________________________________  141 - 160 

Obrazy _______________________________________________  161 - 180 

 _____________________________________________________  181 - 200 

 _____________________________________________________  201 - 220 

 _____________________________________________________ 221 - 240 

 _____________________________________________________ 241 - 260 

 _____________________________________________________ 261 - 280 

Mix __________________________________________________ 281 - 292 

 

 

PROSPEKT je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie asi vybraných položek za-

řazených do aukce. Prospekty zasíláme bezplatně poštou dle naší databáze adres, některé 

zásilky však pošta vrací jako nedoručitelné.  

 

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

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

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

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/


 
KATALOG 115. AUKCE - OSTRAVA - 16.11.2014 

 

 

 

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

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

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

narůstání příhozu vyvolávána. 

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

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

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

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

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

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

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

připočítávají dodatečná 3 %. 

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

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

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

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

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

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

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

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

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

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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Thiele František (Franc)   ...........................................   49 

Tkaczyk Bedřich August   .................................   190, 272 

Tomic Rajko   ..............................................................   92 

Trčka Vladimír   ..........................................................   58 

Trunečka - Prostějovský Evžen   ...............................   177 

Uhlář Jan ..................................................................... 266 

Vaculka Vladislav   ...................................................   237 

Váchal Jaroslav   .......................................................   274 

Vašíček Vladimír   ......................................................   98 

Veržakovský Karel   ....................................................   99 

Vodička   .....................................................................   51 

Volf František   .........................................................   228 

Vožniak Jaroslav   .......................................................   60 

Vydarená - Jergušová Lýdia   ....................................   289 

Vysušil Karel   ..........................................................   163 

Willi Münch-Khe   ......................................................   77 

Wünsche Vilém   .......................................   214, 259, 280 

Zábranský Adolf   ...............................................   19, 183 

Zábranský Vlastimil   ................................................   170 

Ziegler František   .....................................................   250 

 

 

 

 

REJSTŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 
 

 

 

dóza ................................................................   65, 66, 78 

fotoaparát .................................................................   119 

fotografie ..................................................................   186 

gobelín..............................................   181, 284, 285, 286 

grogovka .....................................................................   61 

hodiny ................................................................   80, 142 

kabelka ...............................................................   31, 150 

kahan hornický .........................................................   154 

karafa ....................................................................   27, 69 

kazeta .........................................................   33, 109, 111 

korbílek ......................................................................   62 

lampa ........................................................................   155 

lampa petrolejová .....................................................   101 

lampa stolní ..............................................................   102 

mísa ......................................................................   22, 74 

miska ........................................................................   147 

mlýnek na kávu ........................................   105, 106, 149 

nástolec ..............................................................   72, 104 

plaketa ........................................................................   79 

plastika ....................   26, 37, 76, 77, 110, 113, 115, 116,  

 ................................... 141, 143, 145, 158, 159, 160, 292 

podnos .......................................................................   103 

pohár ...........................................................................   40 

pohárek .................................................................   23, 68 

pokladnička .................................................................   25 

popelník ......................................................................   24 

samovar .......................................................................   30 

sklenice .........................................................   64, 67, 146 

souprava ....................................................................   291 

souprava dezertní ................................................   34, 117 

souprava přátelská na podnose ..................................   112 

stolek .........................................................................   148 

tác ................................................................................   32 

tácek ..........................................................................   144 

talíř ......................................................   38, 118, 156, 157 

telefon .......................................................................   152 

těžítko .......................................................................   153 

váza ..........................................................   21, 28, 29, 35,  

 ........................ 36, 63, 70, 71, 73, 75, 108, 114, 120, 151 

vějíř .............................................................................   39 

zapalovač ..................................................................   107 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 
 

 

 

akvarel ................   15, 56, 83, 88, 97, 133, 166, 189, 222 

akvarel, kvaš .......................................   10, 224, 225, 229 

akvarel, tempera .......................................................   194 

akvarel, tempera, kvaš ..................................   2, 212, 213 

alpaka .......................................................................   150 

bakelit .......................................................................   155 

barevná litografie...........................   3, 4, 7, 9, 12, 41, 43,  

 ........................................ 45, 47, 91, 124, 163, 173, 178, 

 ..........................................................  204, 228, 231, 290 

bronz ..........................................................................   79 

bronz, mramor ..........................................................   292 

cín .............................................................................   156 

cín patinovaný ...........................................................   143 

cín stříbřený ................................................................   32 

cínozinková kompozice .............................................   142 

cloisonné ...................................................................   108 

dřevo .................................................................   109, 148 

dřevo, laky.................................................................   111 

dřevo, želvovina ..........................................................   33 

dřevoryt .........................................   89, 90, 135, 184, 282 

dřevořezba ...................................................................   86 

grafika ...............................................................   121, 179 
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grafika kolorovaná akvarelem a kvašem .....................   98 

hlína pálená ..............................................   113, 158, 160 

keramika ...........................................................   115, 159 

kombinovaná technika ..................................   54, 94, 209 

kost .............................................................................   39 

kov..............................................................   80, 141, 154 

kov niklovaný ...........................................................   153 

kov, hmota ................................................................   107 

kov, sklo ...................................................................   101 

kresba akvarelem a kvašem ......................................   236 

kresba lavírovaná......................................................   137 

kresba lavírovaná tuší a kvaš ....................................   188 

kresba pastelem ........................................................   287 

kresba perem ....................................................   130, 230 

kresba tuší ..................................................................   57 

kresba tuší a akvarelem ............................   232, 237, 239 

kresba tuší a pastelkou................................................   93 

kresba tuší lavírovaná akvarelem........................   95, 126 

kresba tužkou a běloba ...............................................   87 

kresba tužkou, uhlem, akvarelem, pastelem .............   169 

kresba uhlem ....................................   125, 201, 202, 203 

kresba uhlem, tužkou a pastelkou .............................   182 

krokodýlí kůže ............................................................   31 

krsba tuší a akvarelem ................................................   60 

kvaš, akvarel, pastel..................................................   180 

lavírovaná kresba tuší .................................................   44 

lept .............................................   59, 132, 139, 233, 234 

linoryt ...........................................................   11, 96, 185 

linořez ......................................................................   136 

litografie .................................................   46, 81, 84, 122 

majolika ............................................................   145, 157 

malba tuší .................................................................   128 

mosaz .........................................................   30, 104, 105 

mosaz, nikl ...............................................................   149 

mosaz, porcelán ........................................................   112 

olej a kombinovaná technika ....................................   170 

olej a laky .................................................................   241 

olej na desce .......   16, 165, 199, 207, 250, 257, 272, 273 

olej na kartonu ..................   13, 14, 48, 53, 174, 215, 270 

olej na lepence .....   18, 50, 175, 191, 205, 206, 211, 219, 

 ...................................  262, 264, 266, 267, 268, 277, 281 

olej na plátně ........................   49, 99, 100, 123, 161, 192,  

 ................... 193, 195, 196, 197, 198, 200, 210, 218, 220, 

 ........... 223, 240, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 251, 253,  

 ........... 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 271,  

 .................................... 274, 275, 276, 278, 279, 280, 283 

olej na sololitu ...................   140, 190, 217, 248, 252, 269 

olej, tempera, kvaš ....................................................   172 

olej-tempera ..................   5, 162, 164, 208, 221, 227, 243 

pastel ...........................   8, 52, 55, 92, 167, 171, 187, 238 

pastel, akvarel, kvaš ..................................................   176 

pastel, kvaš ....................................................................   1 

plech ..........................................................................   152 

porcelán ...............   29, 34, 37, 38, 77, 103, 114, 117, 118 

porcelán, kov .............................................................   106 

řezba ve dřevě .............................................................   26 

sádra ..................................................................   110, 116 

sklo ..........   61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 76, 78, 146 

sklo broušené ..........................................   21, 27, 28, 102 

sklo čiré .................................................   71, 72, 151, 291 

sklo čiré a kouřové ......................................................   75 

sklo hnědé .................................................................   120 

sklo hutní ....................................................................   74 

sklo jantarové ..............................................................   68 

sklo malované .......................................................   35, 36 

sklo uranové ................................................................   40 

sklo zelené ...................................................................   73 

stříbro ........................................   22, 23, 24, 25, 144, 147 

suchá jehla.................................................................   134 

suchá jehla, akvatinta ................................................   127 

štětcová malba tuší ....................................................   129 

tempera ...........   6, 42, 51, 58, 85, 168, 214,216, 235, 288 

tempera, akvarel, kvaš ...............................................   226 

tempera, kvaš ....................................................   177, 183 

tuš, kvaš, akvarel .........................................................   19 

tužka, uhel, akvarel, kvaš, pastel .................................   17 

uhel, akvarel ..............................................................   289 

uhel, rudka, pastel, kvaš ..............................................   20 
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BARCO ......................................................................   38 

BOHEMIA - nálepka .................................................   27 

BU ............................................................................   145 

Diana 3 .................................................................   23, 25 

EXBOR ....................................................................   120 

ges. gesch. ................................................................   104 

GLORIA, ELITE IVORY ........................................   117 

IKONTA ..................................................................   119 

KLÁŠTEREC ...........................................................   118 

LEINBROCK ...........................................................   106 

MÍŠEŇ .......................................................................   77 

MOSER .......................................................................   40 

NFF ...........................................................................   181 

PENGUIN .................................................................   107 
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ROSENTHAL BAVARIA ELITE ..............................   34 

ROSENTHAL SELB BAVARIA .............................   103 

Schnabel-Desná, Flekna & Strádal............................   114 

Slovenské trojvrší s dvojramenným křížem ................   22 

Trojúhelník s šachovnicovým podkladem č. 5 ............   24 

Znojmo ......................................................................   160 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
 

LOT 1    

Hofman František   (1891-1969) 

"Kytice šeříků s průhledem na město" .........................................................................................................................  500 Kč  
velký mistrovský pastel a kvaš, signováno, datováno 1961, velmi jemná brilantní technika, zajímavá adjustace. Vyvolávací cena je 

cenou adjustace. 

67 x 80 (81 x 94)cm 
       

Hofman František  malíř, narozen v Přešticích, studia na pražské Akademii u Ženíška a Brömseho, věnoval se hlavně 

aktům a portrétům, jeho díla byla reprodukována ve Zlaté Praze (Toman, Slovník Chagall, abART) 

       

LOT 2    

Beran Aljo   (1907-1990) 

"Sny" ........................................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, tempera, kvaš, signováno dole, datováno 1970 vzadu na štítku DÍLA, výborná 

práce v původní adjustaci, zaskleno. Vzadu na štítku uvedena původní cena 2 800 Kčs (v té době dva průměrné platy). 

62 x 45 (74 x 57)cm 
       

Beran Aljo  malíř, grafik, narozen v Krakově v Polsku, studoval na VUT v Brně obor architektura, poté na UPŠ v Praze 

u profesora Bendy a Štecha, svými grafikami vyzdobil četné bibliofilie, během dlouhých let se účastnil většiny 

kolektivních výstav a výstavních akcí v Olomouci a Ostravě (Slovník Chagall) 

       

LOT 3    

Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Beskydská dědina v zimě" ...............................................................................................................................................  700 Kč  
velká mistrovská barevná litografie, vpravo dole signováno, číslováno 172/180, nedatováno, původní adjustace, pasparta, zaskleno. 

Přes mrazivou barvu namodralé šedi vyzařuje z dřevěnic roztroušených v malebném okolí vesnického kostelíka hřejivý pocit. 

Použité linie zvýrazňují měkkost beskydské krajiny. 

Ve výřezu 50 x 68 (71,5 x 88,5)cm 
       

Hrnčárek Jan  malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, narozen ve Fryčovicích, soukromá studia u Otty 

Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, pražská akademie u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera, a Tittelbacha, od roku 1948 

žil a tvořil ve Frenštátě pod Radhoštěm, zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. 

Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu 

malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 4    

Hofman Karel   (1906-1998) 

"Figurální scéna v zimních Beskydech" ......................................................................................................................  800 Kč  
velká mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, číslováno 49/100, nedatováno, původní adjustace, pasparta, zaskleno. 

Reprezentativní grafika vynikajícího malíře a grafika. Po oblých valašských stráních se šplhají dřevěnice, některé z nich sestoupily 

do údolí. Sáňky na obrázku tentokrát nejsou spojeny s dětskými zimními radovánkami, i přesto postavení figur na cestě za dřevem 

vzbuzuje radostnou náladu. 

Ve výřezu 47,5 x 61,5 (68,5 x 81)cm 
       

Hofman Karel  malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další 

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

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

významný moravský malíř (Toman, Slovník Chagall) (14.9.1906 Jablůnka- 27.11.1998 Valašské Meziříčí) 

       

LOT 5    

Holas Ota   (1910-1990) 

"Rybářské bárky v mořské zátoce" ............................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská olej - tempera, vpravo dole signováno, nedatováno, rámováno, adjustováno v paspartě, zaskleno - sklo prasklé. Výborná 

práce malíře, který v minulosti patřil mezi naše nejdražší umělce. V nabídkách často míváme vedle obrazů Ostravy, Beskyd, 

květinových zátiší také Holasovy obrazy přímořských scenérií z Bulharska, Jugoslávie, Benátek, Soči nebo z opačného konce 

Evropy, od Baltu. Za povšimnutí stojí, že lidé korzující po nábřeží nejsou v letním oblečení. 

38 x 53,5 (69 x 81,5)cm 
       

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) 

       

OBSAH 
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LOT 6    

Mendík Bohumil    

"Jarní motiv" ...........................................................................................................................................................................  800 Kč  
tempera, signováno, kolem roku 1970, vzadu štítek DÍLA a razítko ČFVU, adjustováno, pasparta, zaskleno.  

Ve výřezu 20,5 x 59,5 (40 x 77)cm 
       

       

LOT 7    

Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Sáně tažené koňmi valašskou vesnicí v měsíční noci" .........................................................................................  700 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, rámováno v paspartě, zaskleno. Vyvoláváno v ceně adjustace. Stráně jsou 

zalité měsíčním svitem, v okýnkách dřevěnic svítí světélka, sáně přivážejí vánoční stromek. Štědrý večer může nastat. 

Ve výřezu 29 x 47 (50 x 66)cm 
       

Hrnčárek Jan  (viz výše) 

       

LOT 8    

Holas Ota   (1910-1990) 

"Sozopol ?" ...............................................................................................................................................................................  900 Kč  
pastel, signováno, kolem roku 1965, rámováno, v paspartě, zaskleno.  

Ve výřezu 24,5 x 42 (48,5 x 64)cm 
       

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) 

       

LOT 9    

Drozd Jiří   (1924-1984) 

"Beskydy" ..................................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno vpravo dole, datováno 1964, číslováno 72/180, rámováno, zaskleno.  

43,5 x 62 (45,5 x 63,5)cm 
       

Drozd Jiří  malíř, grafik, narozen v Bordovicích u Frenštátu, studoval na Státní grafické škole a VŠUP, studium bylo 

přerušeno totálním nasazením, po roce 1945 pokračoval v grafické speciálce Antonína Strnadela, vytvářel grafické listy 

věnované Osoblažsku, později se do popředí jeho zájmu dostala krajina Valašska a Beskyd, vystavoval většinou v galeriích 

Díla (Slovník Chagall) 

       

LOT 10    

neurčeno    

"Štramberk - Trúba" ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský akvarel a kvaš, signováno vlevo dole, nepřečteno, datováno 1956, kvalitní adjustace v paspartě, zaskleno.  

Ve výřezu 33 x 26,5 (54,5 x 47,5)cm 
       

       

LOT 11    

Štěch Karel   (1908-1982) 

"Figurální scéna" ...................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský galerijní linoryt, vpravo dole signováno, datováno 1938, rámováno v paspartě, zaskleno. Silná práce se sociální 

tématikou od vynikajícího malíře a grafika zastoupeného v řadě galerií včetně NG. 

Ve výřezu 37,5 x 29 (59 x 45,5)cm 
       

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

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

Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 12    

Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Zima ve valašském městečku" .......................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 105/200, rámováno v paspartě pod sklem.  

Ve výřezu 19,5 x 27,5 (38,5 x 45)cm 
       

Hrnčárek Jan  (viz výše) 

       

LOT 13    

Raszka (Raška) Pavel   (1907-1979) 

"Starý myslivec" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
profesionální olej na kartonu, vlevo dole signováno, kolem poloviny minulého století, rámováno v paspartě pod sklem.  

Ve výřezu 28 x 22,5 (50,5 x 44,5)cm 
       

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

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

dva roky ateliéry profesora Sokiranského v Petřvaldě (Toman, Slovník Chagall) 
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LOT 14    

Schödl G.    

"Zátiší s kyticí ve váze, broskvemi a třešněmi" .....................................................................................................  1 900 Kč  
profesionální olej na kartonu, vpravo dole signováno, datováno 1930, velmi kvalitní černý rám holandského typu, zaskleno. 

Barevně i kompozičně velmi kvalitní zpracování.  

36 x 45 (48 x 57)cm 
       

       

LOT 15    

Behrens Howard   (1933-2014) 

"Světlo na kraji listnatého lesa" ...................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, nedatováno, vzadu nalepeny informace o autorovi a prodejích jeho děl, kvalitní široký rám, 

pasparta. Autorovy oleje dosahují cen až kolem 20 000 USD, akvarely se pohybují v průměru okolo 2 500 USD. Vzadu jsou 

připojeny výpisy o dílech Howarda Behrense, které dodal dosavadní majitel. 

Ve výřezu 29 x 39 (54,5 x 64,5)cm 
       

Behrens Howard   

       

LOT 16    

Bílek Alois   (1887-1961) 

"Práce v lomu - Mezi odstřely" .................................................................................................................................  99 000 Kč  
velký reprezentativní galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole, datováno 1949, vzadu štítek s názvem 

a inventární číslo, luxusní ručně řezaný široký rám francouzského typu, ojedinělá nabídka. Vynikající práce vynikajícího malíře 

Datace částečně krytá rámem. 

68 x 85 (81 x 102)cm 
       

Bílek Alois  malíř, grafik, narozen ve Slupech u Tábora, absolvent pražské Akademie u Pirnera, usadil se a tvořil v Paříži, 

upoutala jej zejména barva, která na jeho obrazech vyniká, v Paříži se každoročně účastnil výstav v Galerii des Arts 

Décoratifs, Galerii des Beaux-arts, Galerii la Boëtie, od něho i řada skvělých monumentálních obrazů, v Paříži se sblížil 

s Františkem Kupkou a pod jeho vlivem vytvořil i řadu abstraktních obrazů, stal se dokonce jedním z prvních doložených 

tvůrců nefigurativního malířství (část tvorby) (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 17    

Hegar Milan   (1921-1987) 

"Kázání - Pocta Zrzavému" ........................................................................................................................................  89 000 Kč  
velká mistrovská reprezentativní galerijní kombinovaná technika - tužka, uhel, akvarel, kvaš, pastel, signováno vpravo, datováno 

1948, luxusní široký figurálními výjevy plasticky zdobený rám hnědozlaté barvy, zaskleno. Vynikající dílo žáka Františka Muziky, 

pro tuto aukci výrazně slevněno 

65 x 90 (83,5 x 108)cm 
       

Hegar Milan  grafik, typograf, malíř, kreslíř, designér, narozen v Olomouci, zemřel v Praze, studoval ve speciálce F. 

Muziky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde také později působil jako profesor a vedoucí specielního 

ateliéru knižní tvorby a písma, věnoval se i tvorbě plakátů a známek, obdržel řadu ocenění a uznání (Slovník Chagall) 

       

LOT 18    

Kaván František   (1866-1941) 

"Zimní krajina s chalupou".........................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1919, vzadu rukopisné ověření pravosti soudním znalcem 

dr. Dostálem z roku 1942, pozdější široký rám francouzského typu šedo zlaté barvy, zaskleno. Dr. Dostál byl také profesorem 

České univerzity v Brně, jak je uvedeno za jménem v ověřovacím textu. Původně pochází z rodiny malíře Jambora - vzadu je také 

rukou psané věnování k sňatku K. Mrkosové od Boženy Jamborové z roku 1964. 

25 x 35 (43,5 x 52,5)cm 
       

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

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

zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

       

LOT 19    

Zábranský Adolf   (1909-1981) 

"Zimní motiv - Sáňkující děti se psem".....................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, kvaš, akvarel, signováno vpravo dole, datováno 1944, kvalitní adjustace 

v paspartě pod sklem. Jedny děti jedou dolů, druhé se dostávají nahoru. V kontrastu s nimi jedou v pozadí sáně tažené koňmi. 

Skvělá práce výborného malíře absolventa Akademie v Praze, žáka Kysely a Nowaka. 

Ve výřezu 22 x 54 (38 x 70)cm 
       

Zábranský Adolf  studium na UPŠ u Kysely a na AVU u Nowaka, významný malíř, řada výstav a ocenění, např. 

Mezinárodní cena H. Ch. Andersena z roku 1971 (Toman, Lexicon of the CVA) 
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LOT 20    

Procházka Antonín   (1882-1945) 

"Dívka s košíkem ovoce - Personifikace plodnosti"..........................................................................................  29 000 Kč  
velká reprezentativní mistrovská galerijní kombinovaná technika na plátně - uhel, rudka, pastel, kvaš, vpravo signováno 

monogramem AP, kolem roku 1930, modelem Procházkovi byla patrně jeho žena Linka, kvalitní adjustace v hnědém rámu, 

zaskleno. Skvělá práce skvělého autora, člena Osmy, který byl na Světové výstavě v Paříži vyznamenán Zlatou medailí právě 

za způsob figurální malby, do nějž patří i nabízený obraz. Výjimečnost díla potvrdil ve svém posudku i soudní znalec PhDr. Petr 

Pavliňák, když závěrem konstatuje: "Jedná se o charakteristické a originální dílo tohoto autora, dílo jaké se na trhu s uměním 

neobjevuje často ……, a dosahují výrazných finančních částek 

Vzhledem k vyvolávací ceně naprosto ojedinělá nabídka. 

102 x 64 (115,5 x 77,5)cm 
       

Procházka Antonín  studia na UPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení 

v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav 

českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob 

uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný (Toman) 

       

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 

 

LOT 21    

Váza na nízké patce ............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo světle žluté, broušené, na přední straně rytá "Personifikace hudby", kolem roku 1935. Reprezentativní kus českého skla, velmi 

dobrý stav.  

Výška 24cm, průměr 13cm 
       

       

LOT 22    

Miska .........................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
stříbro, okraje prořezávané zdobnými ornamenty, značeno puncovní značkou - slovenské trojvrší s dvojramenným křížem, číslo 5 - 

platnou od roku 1929. Velmi dobrý stav.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 170,18g, výška 5,5cm, průměr 17cm 
       

       

LOT 23    

Pohárek ....................................................................................................................................................................................  1 100 Kč  
stříbrný, uvnitř zlacený, vnější strana bohatě zdobená rytím, které je tak zvolené, aby pohárek v ruce neklouzal, značeno puncovní 

značkou RU Diana 3, dále značkou zlatníka FD. Výborný stav.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 87,17g, výška 7,5cm, průměr 6,5cm 
       

       

LOT 24    

Popelník s výklopnou horní plochou...........................................................................................................................  2 800 Kč  
stříbro, značeno puncovní značkou trojúhelník s číslicí 5 na šachovnicovém podkladu, platnou od roku 1941 a značkou zlatníka JH. 

Výborný stav.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 193,82g, výška 8cm, průměr 9,5cm 
       

       

LOT 25    

Pokladnička ve tvaru úlu .................................................................................................................................................  1 500 Kč  
stříbro zdobené včelami, značeno RU puncovní značkou Diana 3, dále značkou zlatníka AB, původní klíček. Neskutečně výborný 

stav, provedením ve stříbře unikátní rarita.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 88,02g, výška 9,5cm, průměr 7cm 
       

       

LOT 26    

neznámý autor    

Reliéfní nástěnná plastika "Dva barvíři látek" .....................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě  

47 x 38,5cm 
       

       

LOT 27    

Karafa kulovitá se zabrušovanou vysokou zátkou ...............................................................................................  1 200 Kč  
sklo olovnaté, čiré, zdobené mistrovským brusem, hrdlo broušené do osmi vertikálních faset, opatřeno nálepkou Bohemia made in 

Czechoslovakia hand cut Lead Crystal 24% PbO, kolem poloviny minulého století. Krásná ruční práce. 

Výška 32cm, průměr 15cm 

OBSAH 
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LOT 28    

Váza rozevírající se směrem vzhůru, horní okraj z oblouků ..............................................................................  500 Kč  
sklo olovnaté, čiré, bezbarvé, válcovitý tvar, zdobeno bohatým brusem rozvrženým po obvodu do svisle orientovaných ploch, každá 

plocha je nahoře zakončena obloukem, Čechy, kolem roku 1935, výborný stav. Těžké reprezentativní provedení. 

Výška 30cm, horní průměr 19,5cm, průměr dna 11cm 
       

       

LOT 29    

Váza zdobená ruční malbou cizokrajného ptáka na kvetoucí větvi ................................................................  600 Kč  
porcelán, na modrém podkladu bohatá malba v orientálním stylu, značeno čínským znakem a tištěným HAND PAINTED, zboží 

určené pro Evropu, kolem roku 1935, výborný stav.  

Výška 19,5cm, průměr 11cm 
       

       

LOT 30    

Samovar na dřevěné uhlí .................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mosaz s dřevěnými úchyty, na mosazném tácu, značeno elipsovitou značkou a číslem 16, Rusko, přelom 19. a 20. století, funkční . 

Mimořádně luxusní provedení, neobvyklý tvar. 

Výška 55cm, tác 20,5 x 35cm 
       

       

LOT 31    

Luxusní dámská kabelka s malou peněženkou a zrcátkem ..............................................................................  1 800 Kč  
pravá krokodýlí kůže, uvnitř hadí kůže, peněženka rovněž z hadí kůže,  zrcátko podloženo hadinkou, kolem roku 1930. Velmi 

dobrý stav.  

Kabelka ve tvaru lichoběžníku, výška 21cm, délka dolní strany 31cm, horní 19cm. 
       

       

LOT 32    

Tácek zdobený secesním dekorem ..................................................................................................................................  600 Kč  
cín stříbřený, kolem roku 1905, sbírková i funkční položka, dobrý stav. Na servírování štamprlí s alkoholem. 

Délka 36,5cm, šířka 11,5cm 
       

       

LOT 33    

Kazeta s figurální miniaturou na víku .......................................................................................................................  2 500 Kč  
dřevo, ve tvaru osmistěnu, uvnitř vykládané želvovinou, shora malba na slonové kosti v kostěném elipsovitém rámečku, kolem 

miniatury osm vsazovaných čoček z perleti rámovaných páskovou intarzií, 19. století. Stav dobrý - chybí kousek obkladu 

ze želvoviny. Malá luxusní šperkovnice, velmi krásný sběratelský umělecký kus, navíc funkční. 

Výška 3,5cm, délka 12cm, šířka 10,5cm, 

na miniatuře je vlasová prasklina v délce cca 1cm 
       

       

LOT 34    

Souprava dezertní, šestiosobní .........................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán zdobený květinovým dekorem, značeno ROSENTHAL BAVARIA ELITE a červeně tištěnou korunou nad R, kolem roku 

1935, celkem 7 kusů. Velmi dobrý stav.  

V sestavě:  

1 větší tác, průměr 19cm,  

6 malých kruhových tácků, průměr 9cm 
       

       

LOT 35    

Vázička se zprohýbaným okrajem ..................................................................................................................................  400 Kč  
sklo modré, zdobené květinovým dekorem, kolem roku 1880, patrně sklárna Karolinka. Sbírkový i funkční kus, velmi dobrý stav.  

Výška 17cm, průměr 8cm 
       

       

LOT 36    

Vázička se zprohýbaným okrajem ..................................................................................................................................  500 Kč  
sklo modré, zdobené květinovým dekorem, kolem roku 1880, patrně sklárna Karolinka. Sbírkový i funkční kus, velmi dobrý stav.  

Výška 22cm, průměr 8cm 
       

       

LOT 37    

Plastika "Dva králíčci" ........................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán bílý, králíčci schoulení na kruhové podstavě, značeno PIRKENHAMMER Czechoslovakia, kolem poloviny minulého 

století.  

Výška 7,5cm, průměr 7,5cm 
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LOT 38    

Talířek závěsný se zoubkovaným okrajem .................................................................................................................  150 Kč  
porcelán zdobený ve dně medailonem s portrétem manželů Kennedyových, PRESIDENT AND MRS. JOHN F. KENNEDY, okraj 

prořezávaný a zlacený, značeno BARCO, druhá polovina minulého století.  

Průměr 15,5cm 
       

       

LOT 39    

Vějíř ze sedmnácti dílů .........................................................................................................................................................  700 Kč  
oba krajní díly slonová kost, zbývající imitace slonové kosti, která byla v té době stejně drahá jako samotná slonová kost, malováno 

emailem motivem vycházejícího slunce nad orientální krajinou, kolem roku 1890-1910. Velmi dobrý stav.  

Délka 16,5cm 
       

       

LOT 40    

Unikátní luxusní pohár na vysoké noze s patkou ..................................................................................................  7 500 Kč  
sklo uranové, noha s patkou broušená do osmi vertikálních faset, culpa do dvanácti, na culpě dále široký pás se zlacenou figurální 

oroplastikou s antickým námětem, signováno MOSER, made in Czechoslovakia Carlsbad, na okraji horní části nepatrný oklep. 

Krásný sběratelský, muzeální i funkční kus, ojediněle se vyskytující. 

Výška 28,5cm, průměr podstavy 12cm, culpy v horní části 12,5cm 
       

       

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

 

LOT 41    

Emler František   (1912-1992) 

"Záliv s kotvící lodí, dvojicemi a osadou v pozadí" ................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou F. EMLER, datováno 1965, vlevo dole číslováno 62/70, vzadu papírový štítek 

s názvem díla "Bulharský motiv", paspartováno, rámováno, zaskleno.  

15,5 x 40 (30,5 x 55)cm 
       

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) 

       

LOT 42    

Kožíšek V.    

"Krajina s domy na kopci" ................................................................................................................................................  700 Kč  
tempera, vpravo dole signováno V. KOŽÍŠEK, datováno 1947, paspartováno, rámováno.  

19 x 27 (29,5 x 40)cm 
       

       

LOT 43    

Michal Rastislav   (1936-) 

"Kytice zahradních květin ve váze" ..............................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou MICHAL, autorský tisk, vzadu autorský štítek, paspartováno, rámováno.  

54 x 34 (63 x 42,5)cm 
       

Michal Rastislav  akademický malíř, grafik, kreslíř, narozen v Teplicích, studium na SUPŠ Praha u Vodrážky a AVU 

Praha u Pelce, Holého, Součka, v roce 1975 pobýval na základě tvůrčího stipendia francouzské vlády v Paříži, od roku 

1983 jsou jeho tapiserie v interiéru Kulturkuset v Mamaru - Norsko (1. cena v soutěži), výstavy po celé Evropě, člen AVU, 

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

       

LOT 44    

Emler František   (1912-1992) 

"Zimní krajina s vesnickými domky a postavami na cestě" ...............................................................................  300 Kč  
kombinovaná technika - lavírovaná kresba tuší, vlevo dole signováno F. EMLER, druhá polovina minulého století, paspartováno, 

rámováno.  

17 x 24 (34,5 x 41,5)cm 
       

Emler František  (viz výše) 

       

OBSAH 
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LOT 45    

Oberthor Karel   (1921-1996) 

"Krajina s automobilem, parníkem a dráty s vysokým napětím" ................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 1963, číslováno 64/100, paspartováno.  

Ve výřezu 26,5 x 60 (43 x74,5)cm 
       

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

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

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

(15.7.1921 Praha - 30.6.1996 Praha) 

       

LOT 46    

Oberthor Karel   (1921-1996) 

"Kytice růží v bílé váze" .....................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno, datováno 1963, číslováno 39/100, pasparta, rámováno.  

56 x 29 (72 x 42,5)cm 
       

Oberthor Karel  (viz výše) 

       

LOT 47    

Oberthorová - Popelková Zuzana   (1949-) 

"Kytice ve džbáně" .............................................................................................................................................................  1 300 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 1980, autorský tisk, paspartováno, rámováno.  

Ve výřezu 49 x 33,5 (67 x 50,5)cm 
       

Oberthorová - Popelková Zuzana  grafička, narozena v Praze, studovala na Střední odborné škole v Praze, věnuje se 

malbě i volné grafické tvorbě, vytvořila desítky exlibris většinou v technice barevné litografie, okrajově se zabývá také 

tvorbou art-protis, řada výstav (Slovník Chagall) 

       

LOT 48    

Světlík Eduard   (1903-1970) 

"Před hokejovou brankou" ............................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na kartonu, vpravo dole signováno ED. SVĚTLÍK, kolem roku 1940. Velmi kvalitní práce s atraktivním tématem, obrazy 

ze sportovního – hokejového prostředí se vyskytují  sporadicky. 

30 x 41,5 (44 x 55)cm 
       

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

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

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

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

       

LOT 49    

Thiele František (Franc)   (1868-1945) 

"Mladý Říman" ................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kvalitní zdobný rám zlaté barvy, výjimečná práce. Vynikající práce 

skvělého malíře zastoupeného v řadě světových galerií, nositele řady cen. Jedinečná nabídka. 

61 x 48,5 (70,5 x 59)cm 
       

Thiele František (Franc)  malíř, narozen ve Frýdlantě v Čechách, studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze a na 

Akademii výtvarných umění ve Vídni u Griepenkerla, procestoval řadu evropských zemí, profesor na akademii v Praze, 

spoluzakladatel spolku Hagenbund ve Vídni, řada ocenění, výstavy po celé Evropě, v letech 1937 a 1938 vystavoval 

na zlínských salonech (Toman, Lexicon of the CVA, abART) 

       

LOT 50    

Hlubučková - Soukupová Natálie   (1929-) 

"V květnu 1966 na Dejvické" ........................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na malířské lepence, vpravo dole signováno plným jménem, vzadu štítek Oblastní Galerie v Liberci, kvalitní práce žákyně 

Otakara Nejedlého a Vlastimila Rady.  

70 x 100 (78,5 x 108,5)cm 
       

Hlubučková - Soukupová Natálie  malířka, narozena v Praze, studovala na AVU v Praze u profesora V. Rady a O. 

Nejedlého, věnuje se krajinomalbě, několik let se věnovala i pedagogické činnosti v LŠU (Slovník Chagall) 

       

LOT 51    

Vodička    

"Kubistické zátiší" ...........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej - tempera na kartonu, vpravo dole signováno VODIČKA, reprezentativní práce, umělecká adjustace.  

32,5 x 39 (51 x 57)cm 
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LOT 52    

Nový Miroslav   (1913-) 

"Z noční Prahy"...................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
pastel, signováno, datováno 1948, mistrovská galerijní práce. V obraze je skvěle zachycena atmosféra nočního města dobře známá 

například z obrazů Schikanedera. 

67 x 46 (74 x 52)cm 
       

Nový Miroslav  malíř, grafik, žák Z. Kratochvíla a K. Špillara, studijní cesty po Jugoslávii, Řecku, Egyptě a Palestině 

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 53    

Feigl Fridrich Bedřich   (1884-1965) 

"Starý Dubrovník" ..........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na kartonu, nesignováno, práce BEDŘICHA FEIGLA, výborná galerijní práce, kolem roku 1918.  

34 x 25 (56,5 x 42,5)cm 
       

Feigl Fridrich Bedřich  pražská akademie u Bukovace, Thieleho, vynikající český malíř evropské třídy, výstavy, 

zastoupení v NG Praha, významný člen OSMY 

       

LOT 54    

Káňa E.L.    

"Postavy na cestě ve vánici" ...........................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika, vlevo dole signováno E.L. KÁŇA, kvalitní a zajímavá práce kolem roku 1940, paspartováno, rámováno.  

30 x 40 (49,5 x 58)cm 
       

Káňa E.L.   

       

LOT 55    

Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Letní horská krajina se snopy" ..................................................................................................................................  5 900 Kč  
barevný pastel, signováno vpravo dole, první polovina minulého století, rámováno.  

35,5 x 45 (45 x 55)cm 
       

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

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

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

       

LOT 56    

Kotík Pravoslav   (1889-1970) 

"Husy na poli" ......................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
akvarel, vpravo dole signováno monogramem P.K., kolem poloviny minulého století, paspartováno, rámováno v nové liště.  

Ve výřezu 17,5 x 25,5 (51,5 x 56,5)cm 
       

Kotík Pravoslav  přední český moderní malíř 20.století, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále 

studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé 

vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě 

světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav  

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 57    

Svetlík    

"Výstavní restaurace, exteriér" ....................................................................................................................................  1 900 Kč  
kresba tuší, vpravo dole signováno, návrh restaurace ve funkcionalistickém stylu, kolem roku 1930, reprezentativní i dekorativní, 

rámováno.  

41 x 59 (48,5 x 66) 
       

       

LOT 58    

Trčka Vladimír   (1921-) 

"Praha - Hlavní nádraží" ................................................................................................................................................  1 900 Kč  
tempera na kartonu, vpravo dole signováno TRČKA VLAD., kolem roku 1950, vzadu autorský štítek, paspartováno.  

Ve výřezu 32 x 42 (57 x 68)cm 
       

Trčka Vladimír  malíř podobizen a krajin, narodil se v Novém Hrozenkově, v roce 1940 maloval krajinu na Valašsku, 

v letech 1942-1947 studoval na umělecko průmyslové škole malbu u Pospíšila a Baucha, v letech 1947-1948 grafiku 

u Pelce, o prázdninách 1948 byl jako státní stipendista v Rusku, uveden je rovněž stipendijní pobyt v Paříži (Toman) 

       

LOT 59    

Smetana Jan   (1918-1998) 

"Stromy a lustr" ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
lept, svisle vpravo dole signováno tužkou JAN SMETANA, pracovní tisk, druhá polovina minulého století, rámováno v nové liště.  



KATALOG 115. AUKCE - OSTRAVA - 16.11.2014 

 

 

17 

 

51 x 74 (58,5 x 81,5)cm 
       

Smetana Jan  malíř, grafik, pedagog, studia u profesora Blažíčka. Pokorného a Boudy na fakultě architektury ČVUT 

v Praze a u profesora Bendy a Strnadela na UMPRUM v Praze, později sám profesorem na Akademii v Praze, člen skupiny 

42, Umělecké Besedy, SČUG Hollar, Skupiny 58, zastoupen ve všech našich galeriích, včetně Národní galerie Praha, 

ve státní galerii v Drážďanech, v britském muzeu v Londýně atd. (Toman, Slovník Chagall, http://www.creativoas.cz/jan-

smetana.php, http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/jan-smetana-souborna-vystava-wortneruv-dum-ajg-ceske-budejovice-

1312/) 

       

LOT 60    

Vožniak Jaroslav   (1933-2005) 

"Ženské figury" .................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší a akvarel, vpravo dole signováno, konec padesátých let minulého století, domníváme se, že se 

jedná o dílo z cyklu akvarelů inspirovaných Dantovou Božskou komedií, mytologií inspirovanou Novým zákonem, paspartováno.  

Ve výřezu 35,5 x 51,5 (58,5 x 73,5)cm 
       

Vožniak Jaroslav  kolážista, kreslíř, malíř, studium na VŠUP Praha u Svolinského, na pražské akademii u Silovského, 

člen skupiny Šmidrové, jeden z nejvýznamnějších představitelů "estetiky divnosti," zastoupen v Národní galerii Praha, 

v Moravské galerii v Brně, National Galery of Art, Washington D.C., USA, výstavy v Paříži, Londýně, Stockholmu, velmi 

známý český malíř, ceněný především v cizině (Lexicon of the CVA, NEČVU) 

       

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

 

LOT 61    

Sklenice grogovka ...................................................................................................................................................................  450 Kč  
sklo mírně irizující, zdobeno květinovým motivem, malba emailem, kolem roku 1905, SECESE.  

Výška 14,5cm 
       

       

LOT 62    

Korbílek ......................................................................................................................................................................................  650 Kč  
sklo jantarové barvy zdobené bílým emailem, motivem poutního místa - Svatý Kopeček u Olomouce, počátek minulého století.  

Výška 13cm 
       

       

LOT 63    

Vázička s vysokým válcovitým hrdlem .........................................................................................................................  550 Kč  
sklo modré, tělo zdobeno ruční malbou bílým emailem s květinovým dekorem, Čechy, kolem roku 1880, sběratelský kus.  

Výška 16,5cm 
       

       

LOT 64    

Sklenice s uprostřed projmutým tělem .........................................................................................................................  700 Kč  
sklo matné, našedlé, zdobeno ruční malbou s jednoduchým květinovým dekorem, kolem roku 1930, zajímavý sbírkový kus.  

Výška 13cm 
       

       

LOT 65    

Dóza na bonbony nebo cukr ..............................................................................................................................................  850 Kč  
sklo irisované, ručně malované emailem s květinovým dekorem, kruhový půdorys, na nízké patce, víko s vyšším ůchopem, okolo 

hrdla, patky a úchopu zlaté kroužky, Čechy, kolem roku 1910, sběratelský i funkční kus.  

Výška 17cm 
       

       

LOT 66    

Dóza stolní .................................................................................................................................................................................  650 Kč  
sklo s povrchovým irisem, barva proměnlivá od žluté po temně fialovou, kruhový půdorys, víko s kulovitým úchopem, Čechy, 

kolem roku 1935.  

Výška 10cm, průměr 11cm 
       

       

LOT 67    

Sklenice s masivním dnem ...............................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo bezbarvé, čiré, tělo v horní části mírně projmuté, zdobeno ručně malovaným medailonem s motivem kostela a stromů 

za zděnou zdí, Čechy, kolem roku 1860. V dolní části medailonu jsou umístěny siluety postav směřujících k zobrazenému 

komplexu. Výška 10cm 
       

OBSAH 
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LOT 68    

Pohárek na nízké patce ........................................................................................................................................................  900 Kč  
jantarová sklovina zdobená čtyřmi řezanými medailony, na třech jsou znázorněny veduty Karlových Varů, čtvrtý je prázdný, 

zdobení doplněno motivem listů a hroznů vinné révy, Severní Čechy, druhá polovina 19. století. Motivy na vedutách: Vřídlo, 

Zámecký pramen a Jelení skok. 

Výška 11cm 
       

       

LOT 69    

Karafa se zátkou ..................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo bezbarvé, čiré, broušené a řezané, bohatý květinový dekor, zátka fasetovaná do složitého mnohostěnu - základní obrysovou 

linií je víceboký jehlan, Čechy, kolem roku 1935.  

Výška 25cm 
       

       

LOT 70    

Vázička nahoře vějířovitě otevřená ...............................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, žíhané sklem zelenomodrým, se žlutými skleněnými linkami, ateliérová práce pod vlivem EXPO 58, kolem roku 1960.  

Výška 19cm 
       

       

LOT 71    

Váza kulovitého tvaru .......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, lisované, po obvodu zdobené plastickým dekorem kosočtverců, ve dně motivem hvězdy, druhá polovina minulého století.  

Výška 21cm, průměr 20cm 
       

       

LOT 72    

Nástolec ....................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo čiré, broušené, po obvodu zdobené plastickým motivem - sítí malých pyramidek, sedmdesátá léta minulého století.  

Výška 18cm, průměr 23cm 
       

       

LOT 73    

Hanuš Václav   (1924-) 

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
sklo zelené, lisované, zdobené plastickým draperiovým motivem, Heřmanova Huť 1949-50.  

Výška 20cm 
       

Hanuš Václav  sklářský výtvarník, šperkař, narozen v Mlázovicích, studoval na VŠUP v Praze u profesora K. Štipla, kde 

zůstal v letech 1949-1951 jako asistent, od roku 1960 byl dvacet pět let podnikovým výtvarníkem Jabloneckých skláren 

Desná, od roku 1985 se zabývá individuální tvorbou (Slovník Chagall) 

       

LOT 74    

Kotík Jan   (1916-2002) 

Mísa oválného tvaru ..............................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo hutní v barvě záhnědy, návrh Jana Kotíka pro sklárny Škrdlovice, šedesátá léta minulého století.  

Výška 11cm, 34 x 17cm 
       

Kotík Jan  malíř, kreslíř, grafik, pedagog, typograf, věnoval se rovněž užitému umění - keramika, sklo - úzce 

spolupracoval se sklárnami Novém Boru, Škrdlovicích a Kamenickém Šenovu, syn Pravoslava Kotíka, studia u Bendy, 

studijní cesty a výstavy po celé Evropě i v zámoří, stříbrná medaile na světové výstavě v Paříži 1937, člen HOLLARU, 

Umělecké besedy, zakládající člen skupiny 42, v letech 1949-1956 nemohl vystavovat, od roku 1970 žil a tvořil v Berlíně, 

v roce 1979 byl zbaven čs. občanství, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí, významný český moderní malíř  

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 75    

Hora Petr   (1949-) 

Váza oválného tvaru ..........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinace skla čirého a kouřového, ručně broušené, matované a leštěné, signováno, datováno 1989.  

Výška 13,5 cm, délka 23,5 cm 
       

Hora Petr  sklářský výtvarník, narozen v Brně, studia na Sklářském odborném učilišti v Chlumu u Třeboně, dále 

na Umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě, pravidelně vystavuje v New Yorku a v Japonské Kanazawě 

(Slovník Chagall) 

       

LOT 76    

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

Výška 33cm 
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LOT 77    

Willi Münch-Khe   (1885-1961) 

Plastika "Ležící hříbátko" ..............................................................................................................................................  3 900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, značeno dvakrát zkříženými meči, modrými pod polevou a vrytými - MÍŠEŇ, dále značeno vtlačeně 

A 1195 a 1314, první polovina minulého století. Návrh Willi Münch-Khe z roku 1937. Na webových stránkách společnosti – 

www.meissen.com – je umístěn krátký reklamní spot představující exklusivní módu MEISSEN COUTURE, v prvních vteřinách 

spotu drží jedna z modelek tuto výjimečnou plastiku. 

Výška 11,5cm, délka 24cm 
       

       

LOT 78    

Dóza ...........................................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
sklo fialové, ručně malované stříbrem, na víku motiv páva, kolem roku 1925, luxusní provedení, sběratelský a muzeální kus.  

Výška 7cm, průměr 11cm 
       

       

LOT 79    

Lorenc Klement   (1911-?) 

Plaketa cechu řeznického .................................................................................................................................................  3 500 Kč  
bronzová reliéfní plastika na mramorové desce, signováno vpravo u dolního okraje plastiky K. LORENC. Reprezentativní. 

Cechovní sbírkový kus. 

Výška 30,5 cm, šířka 39,5 cm 
       

Lorenc Klement  známý pražský sochař, studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Drahoňovského (abART) 

       

LOT 80    

Luxusní hodiny otočné, stolní, na onyxovém podstavci .....................................................................................  2 500 Kč  
hodinový strojek je vsazen zezadu do kruhové onyxové desky, která je zepředu zároveň ciferníkem, ručičky, číslice a nosné 

obloukové rameno jsou z pochromovaného kovu, hodinový strojek je odborně vyčištěný, plně funkční, období první republiky. 

ART-DECO. Na podstavci je upevněn mosazný štítek s věnováním: Za zásluhy věnuje Petr Polách Frenštát pod Radhoštěm. 

Hodiny mohou být postaveny a otočeny i tak, že štítek s věnováním není vidět. 

Výška 29,5cm, průměr ciferníku 21cm 
       

       

 

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

 

LOT 81    

Bílek František   (1872-1941) 

"Sokolský diplom: Za zásluhy věnuje tělocvičná jednota SOKOL, Praha - Vyšehrad" ....................  3 300 Kč  
litografie, vlevo dole signováno v desce monogramem FB, datováno 1924, diplom byl určen váženému panu Vladimíru Hřebíkovi, 

konsulu monackému, podepsáni jednatel Alois Hrdlička a starosta, dole uprostřed razítko "Tělocvičná jednota Sokol Praha 

Vyšehrad"  

45 x 55,5 (62,5 x 74)cm 
       

Bílek František  představitel epochy symbolismu a secese, sochař, řezbář a keramik, grafik, kreslíř, ilustrátor, autor 

návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění, také dobrý architekt., studoval na AVU Praha u prof. M. Pirnera, 

v letech 1891 - 1892 získal soukromé stipendium na Akademii Colarossi v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, 

v Lexiconu dlouhý výčet výstav, zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, v Národní galerii v Praze, 

Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerii hlavního města Prahy. Narodil se a v mládí žil v Chýnově, po roce 1902 se 

s manželkou přestěhoval do Prahy, kde žil až do okupace v roce 1939, potom se vrátil do Chýnova. V roce 1911 si nechal 

podle svého návrhu postavit vilu nedaleko Hradčan, do ní umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou 

Bílkovi (Lexicon of the CVA, Toman, www.villabilekcentre.cz) 

       

LOT 82    

Bílek Alois   (1887-1961) 

"Tančící dívčí akty" ...........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská kresba tužkou, vpravo dole signováno monogramem AB, kolem roku 1930.  

Ve výřezu 28,5 x 19,5 (53,5 x 43)cm 
       

Bílek Alois  malíř a grafik, studoval architekturu na pražské technice, přestoupil na akademii, kde studoval u prof. Pirnera, 

poté žil a tvořil s Kupkou ve Francii, kde měl každý rok výstavy, zastoupen ve francouzských galeriích, v roce 1999 

proběhla rozsáhlá výstava jeho prací v Praze, z jeho díla se zachovalo málo prací (Toman, Slovník Chagall) 
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LOT 83    

Kojan Jan   (1886-1951) 

"Výlov jihočeského rybníka" .........................................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel - lavírovaná kresba, signováno vlevo dole KOJAN, nedatováno, výborná adjustace.  

Ve výřezu 34 x 58 (56,5 x 79)cm 
       

Kojan Jan  studia na keramické škole v Bechyni, UMPRUM v Praze u profesora Maška, dále pražská akademie u Dítěte, 

Hofbauera, Hynaise, v sochařském ateliéru Šalouna a Wurzla, školu ukončil v ateliéru Krattnera (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 84    

Kojan Jan   (1886-1951) 

"Po výlovu" ............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
litografie, vpravo dole signováno KOJAN, datováno 1946, současná náročná adjustace.  

Ve výřezu 34,5 x 48 (57,5 x 69)cm 

 

       

LOT 85    

Novotný Jiří   (1919-1992) 

"Harlekýn".............................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská tempera na kartonu, nesignováno, vzadu autorský štítek s datací 1947, paspartováno, rámováno v úzké liště.  Výrazná 

práce galerijní úrovně. 

42 x 30,5 (55 x 42)cm 
       

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

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

objevem (Slovník Chagall) 

       

LOT 86    

Dočekal Jaroslav   (1926-1974) 

"Manéž" .....................................................................................................................................................................................  700 Kč  
linoryt kolorovaný akvarelem, dole uprostřed signováno tužkou JAROSLAV DOČEKAL, číslováno 2/20, vzadu autorský štítek, 

přelom padesátých a šedesátých let minulého století, paspartováno.  

Ve výřezu 35,5 x 46 (47 x 57,5)cm 
       

Dočekal Jaroslav  narozen v Praze, zemřel v Havířově, studoval na Státní grafické škole a dále na VŠUP, kde byl žákem 

profesora Strnadela 

       

LOT 87    

Nowopacký Jan   (1821-1908) 

"Kráva" ...................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská kresba tužkou a bělobou, vlevo pod kresbou signováno plným jménem, kolem roku 1880, studie, paspartováno, 

rámováno. Sbírkový a muzeální kus.  

18,5 x 30,5 (37,5 x 54)cm 
       

Nowopacký Jan  vynikající český malíř, významný malíř evropské úrovně, zastoupen ve všech galeriích Evropy, osobní 

malíř císařského dvora ve Vídni, 3 celostránkové sloupce v Tomanovi 

       

LOT 88    

Šimák Lev   (1896-1989) 

"Krajina s potokem a modrým kopcem" .................................................................................................................  2 900 Kč  
akvarel, vpravo dole signováno LEV 56, datováno 1956, paspartováno, rámováno.  

Ve výřezu 27,5 x 40 (47,5 x 58,5)cm 
       

Šimák Lev  malíř a grafik v Praze, studium na pražské akademii u Pirnera, Brömseho a THIELEHO, studijní cesty 

po Německu a Francii, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, dlouhý výčet výstav, výstavy na zlínských salonech, 

významný moderní malíř 20. století, široké zastoupení v Národní galerii Praha a dalších, národní umělec  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 89    

Kobliha František   (1877-1962) 

Z cyklu "TRISTAN 1" ......................................................................................................................................................  3 900 Kč  
dřevoryt, signováno v desce FK vpravo dole, datováno 1909, vydala Kliková 1911, Praha. Mistrovská galerijní práce.  

29 x 23 (58,5 x 44)cm 
       

       

LOT 90    

Kobliha František   (1877-1962) 

Z cyklu "TRISTAN 2" ......................................................................................................................................................  3 900 Kč  
dřevoryt, signováno v desce FK vpravo dole, datováno 1910, vydala Kliková 1911, Praha. Mistrovská galerijní práce.  

29 x 23 (58,5 x 44)cm 
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Kobliha František  malíř, grafik, narozen v Praze, studium v Praze na UPŠ u Lišky a Maška a na AVU u Ženíška, jeden 

z nejvýznamnějších kreslířů a grafiků Evropy své doby, člen SČUG Hollar, SURSUM, široké spektrum výstav 

a zastoupení v galeriích, jeho práce dosahují na českém trhu jedny z nejvyšších cen v grafice  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 91    

Emler František   (1912-1992) 

"Sedící dívka s hlavou v dlaních" ................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 1965, číslováno 6/50, paspartováno  

43,5 x 31 (56 x 41,5)cm 
       

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) 

       

LOT 92    

Tomic Rajko   (1905-) 

"Muž s turbanem a šálkem kávy" ...............................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský pastel, signováno vpravo dole, první polovina minulého století.  

Ve výřezu 29,5 x 23,5 (50,5 x 42,5)cm 
       

Tomic Rajko  jugoslávský malíř, který žil a tvořil také v Praze 

       

LOT 93    

Máchal Svatopluk   (1895-1947) 

"Ženské postavy" ................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší a pastelkou, signováno tužkou vpravo dole, první polovina minulého století, paspartováno, 

rámováno. Brilantní práce.  

Ve výřezu 33 x 19,5 (51,5 x 40)cm 
       

Máchal Svatopluk  malíř a profesor v Praze, narozen v Třebíči, zemřel v Praze, žák Obrovského a Thieleho na Akademie 

v Praze, studijní cesty: Berlín a Paříž, byl spolupracovníkem Československého výzkumného ústavu pro výtvarnou 

výchovu (Toman) 

       

LOT 94    

monogramista SCH    

"Skok přes překážku" .......................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská kombinovaná technika, vpravo dole signováno monogramem SCH, datováno 1943, výborná dobová práce.  

50 x 38 (55 x 43)cm 
       

monogram SCH   

       

LOT 95    

Istler Josef   (1919-2000) 

"Krajina s vodou"...............................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší, lavírovaná akvarelem, signováno vpravo dole ISTLER, datace nenalezena, druhá polovina 

minulého století, paspartováno, rámováno.  

Ve výřezu 27 x 39,5 (40,5 x 53)cm 
       

Istler Josef  malíř, kreslíř a grafik, věnoval se rovněž keramice, fotografii, ilustraci a bibliofilii, studium na Korčule 

v Jugoslávii u Höfnera, významný malíř 20. století, člen Skupiny RA, SVU Mánes, Cobra, dlouhý výčet výstav 

individuelních i kolektivních, doma i ve světě, zastoupen v Národní Galerii Praha, National Galery of Art - Washington, 

Tate Galery - Londýn, Centre G. Pompidou - Paříž, v galeriích v Dánsku, Amsterodamu, Bochumi, Berlíně, Mnichově, 

Stockholmu, Ženevě (Slovník Chagall, Nová encyklopedie českých výtvarných umělců, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 96    

Hofman Vlastislav   (1884-1964) 

"Maska - tvář" .....................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský linoryt, signováno vpravo dole v desce monogramem H a plným jménem tužkou, z roku 1920, paspartováno. Výborná 

adjustace. Kvalitní práce srovnatelná s pracemi Josefa Čapka.  

Ve výřezu 22,5 x 15 (59 x 49,5)cm 
       

Hofman Vlastislav  mimořádně významný architekt, malíř, grafik a scénický výtvarník, krajinářství studoval na ČVUT 

u profesora Liebschera, pracoval pro Artěl, člen skupiny Tvrdošíjní, člen SVU Mánes, ilustroval knihu Zářivé hlubiny 

bratří Čapků, Erbenovu Kytici, spolu s Gočárem a Janákem se věnoval návrhům kubistické architektury, již v roce 1911 

navrhl první kubistický nábytek, výtvarník Národního a Vinohradského divadla v Praze a Zemského divadla v Brně, 

od roku 1919 bylo podle jeho návrhů vypraveno asi 140 divadelních her, významný evropský umělec, ve Slovníku dlouhý 

výčet jeho prací a výstav, vystavoval mj. v Topičově saloně, zastoupen v řadě světových galerií, autor knihy 30 let 

výtvarné práce na českých jevištích (Slovník Chagall) 
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LOT 97    

nesignováno    

"Kachna na vodě"...............................................................................................................................................................  7 500 Kč  
akvarel na tkanině, mistrovská práce, patrně Japonsko, kolem roku 1900, rámováno, zaskleno  

48 x 77 (53 x 82)cm 
       

       

LOT 98    

Vašíček Vladimír   (1919-2003) 

"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  8 500 Kč  
kombinovaná technika - grafický list ručně kolorovaný akvarelem a kvašem, signováno vpravo dole VAŠÍČEK, datováno 1965, 

paspartováno.  

Ve výřezu 26,5 x 55,5 (42 x 73)cm 
       

Vašíček Vladimír  akademický malíř, rodák z Mistřína u Kyjova, studium na AVU v Praze u Nechleby a Želibského, člen 

SVU Aleš v Brně, TT KLUB Brno, od roku 2001 SCA, zastoupen v řadě galerií - Galerie výtvarného umění v Ostravě, 

Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum umění Olomouc, Státní galerie Zlín, GVU Hodonín, České 

muzeum výtvarného umění, Praha, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Ústav lidové kultury Strážnice - zámek, v roce 

2002 obdržel Čestné občanství města Kyjova, 1996 Cenu Františka Kupky, 1995 Cenu Masarykovy akademie umění, 

v elektronickém lexikonu úctyhodný seznam výstav i přehled publikovaných materiálů - seznam zabírá více než 15 

obrazovek, výborný a ceněný malíř druhé poloviny 20. století (Lexicon of the CVA) 

       

LOT 99    

Veržakovský Karel   (1924-1963) 

"Zátiší s chlebem a rohlíky" ...........................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo nahoře K. VERŽAKOVSKÝ, datováno 1952, skvělá práce malíře původně 

ze SSSR (narodil se na Ukrajině,) který vystudoval Akademii v Praze, kde také žil a tvořil, skvělá nabídka  

55,5 x 65 (64,5 x 74,5)cm 
       

Veržakovský Karel  malíř, sochař ruského původu, narodil se v Tyvrově na Ukrajině, žil a tvořil v Praze, studium 

na pražské akademii u prof. Obrovského, vynikající moderní malíř druhé třetiny minulého století, věnoval se surrealisticky 

a abstraktně laděné malbě, řada výstav a zastoupení v galeriích, v posledních letech realizovány samostatné výstavy 

v Galerii Paidea, Praha 1994 a Galerii Růžový kopeček, Cheb 1995 (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 100    

Smatrov Boris   (1946-) 

"Slovanská krajina" .......................................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole azbukou, datováno 1991, vzadu razítko Ministerstva kultury SSSR, které 

povolovalo vývoz mimo území SSSR za účelem výstav v zahraničí, dále rukou psané informace o obraze. Práce výborné galerijní 

hodnoty.  

40 x 50 (51 x 61)cm 
       

       

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 101 - 120 

 

 

LOT 101    

Luxusní petrolejová stolní lampa .................................................................................................................................  2 000 Kč  
korpus mosazný, reliéfně zdobený motivy geometrické secese, původní stínidlo rovněž s motivy geometrické secese, cylindr 

s ochrannou čepičkou, kolem roku 1900. Velmi dobrý stav.  

Výška 56cm, průměr podstavy 16cm, průměr stínidla 27cm 
       

       

LOT 102    

Lampa stolní s kulovitým korpusem ...........................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo čiré, s rubínovou lazurou, broušené a leptané, stylizovaný rostlinný dekor, k lampě je velké stínidlo z pergamenového papíru, 

které se nasazuje na žárovku, stínidlo je v horším stavu, vyžaduje revizi elektrického vedení, korpus v dobrém stavu.  

Výška 55cm, průměr korpusu 23cm, průměr stínidla 45cm 
       

       

LOT 103    

Tác servírovací, velký ...........................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bílý, ve tvaru osmihranu s dvěma prořezanými úchyty, zdobeno květinovým dekorem, značeno ROSENTHAL SELB 

BAVARIA, typ MARIA, dekor SAMARA, dále značeno modelérem: Model von Ph. Rosenthal, první třetina minulého století, 

velmi dobrý stav. Vzácně se vyskytující kus v tomto provedení. 

délka 48cm, šířka 33,5cm 
       

OBSAH 
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LOT 104    

Nástolec na vysoké stéblovité noze ..............................................................................................................................  1 500 Kč  
mosaz, povrch mísy uvnitř zlacený, designový kus, zdola na podstavci značeno ges. gesch. 1377, kolem roku 1910. Velmi dobrý 

stav. Gesetzlich geschützt - zákonem chráněný 

Výška 35,5cm, horní průměr 29cm, spodní 16cm 
       

       

LOT 105    

Mlýnek na kávu ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mosaz bohatě zdobená secesním figurálním motivem, chybí jedna malá nožka vysoká 1cm, kolem roku 1910. Luxusní provedení. 

Násypka kávy bývá kryta otočnou krytkou, která patrně také schází. 

Výška 27cm 
       

       

LOT 106    

Mlýnek na kávu .......................................................................................................................................................................  800 Kč  
korpus krychlovitý, porcelánový, světově proslulá značka LEINBROCK, kolem roku 1920. Dobrý stav.  

Výška 23cm 
       

       

LOT 107    

Zapalovač stolní, černá varianta .....................................................................................................................................  400 Kč  
kombinace kovu a černé hmoty, chrom, značeno PENGUIN, Japonsko, kolem poloviny minulého století, funkční. Luxusní  

provedení. V angličtině označován "Ball Table Lighter." 

Výška 12cm 
       

       

LOT 108    

Váza zdobená motivem "Dvě dračí hlavy" .................................................................................................................  750 Kč  
kov celoplošně zdobený přihrádkovým emailem - cloisonné, váza stojí na nízkém dřevěném podstavci, patrně Čína, kolem 1960.  

Výška 22cm 
       

       

LOT 109    

Krabička s víkem ....................................................................................................................................................................  450 Kč  
dřevo lakované, na víku zdobeno malovanými stříbrnými hvězdami a půlměsícem, počátek minulého století, na šňupací tabák.  

Výška 3cm, délka 9,5cm, hloubka 5,5cm 
       

       

LOT 110    

Kodet Emanuel   (1880-1955) 

Plastika "Smutný Pierot" ................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská galerijní práce ze sochařského sádrového materiálu, na plintě signatura a název: "Komediant člověk též …", ateliérový 

model, mistrovská autorova patina. Prarodiče dnešního majitele plastiku dostali přímo od slavného sochaře Emanuela Kodeta. 

Výška 34cm, šířka 23cm, hloubka 17cm 
       

Kodet Emanuel  sochař, narozen v Pelhřimově, studoval na UMPRUM V Praze u profesora Suchardy, zakladatel 

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

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

       

LOT 111    

Borzych    

Luxusní kazeta s víkem ........................................................................................................................................................  900 Kč  
dřevo černě lakované, nahoře mistrovská malba olejem s námětem z Ruských bylin - ruské epické hrdinské básně, signováno 

azbukou BORZYCH SN, Rusko, druhá polovina minulého století. Výborný stav.  

Výška 4cm, délka11cm, hloubka 7cm 
       

       

LOT 112    

Luxusní přátelská servírovací souprava na kávu ....................................................................................................  900 Kč  
mosaz zlacená a taušírovaná, bohatě zdobeno ornamenty, porcelánové vložky, podle zdobných symbolů měsíce a hvězdy jde patrně 

o Turecko, kolem roku 1920. Velmi dobrý stav.  

V sestavě:  

1 kruhový tác, průměr 22cm, 

1 konvička s víkem, výška 13cm, 1 cukřenka, 

2 pohárky s porcelánovými vložkami 
       

       

LOT 113    

Benda Břetislav   (1897-1983) 

"Sedící dívčí akt" ....................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská pálená sochařská hlína, signováno, datováno 1935, velmi dobrý stav. Práce vynikajícího českého moderního sochaře 
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proslulého právě dívčími a ženskými akty. 

Výška 24cm 
       

Benda Břetislav  sochař, narozen v Lišnicích u Milevska, studoval na AVU v Praze u J.V. Myslbeka a J. Štursy, byl 

členem SVU Mánes (Slovník Chagall) 

       

LOT 114    

Váza bohatě malovaná stylizovaným lidovým květinovým a rostlinným motivem ...............................  1 200 Kč  
porcelán, značeno špatně natištěnou značkou Schnabel-Desná, dále rukou psaným číslem 277, Čecho-Slov., v kosočtverci značka 

malíře FSS, Flekna & Strádal, malírna Semily. Třicátá léta 20. století, styl ART DEKO, výborný stav, sbírkový i muzeální kus.  

Výška 29cm, průměr 15cm 
       

       

LOT 115    

monogramista    

"Dívka s rukama na hlavě" ...............................................................................................................................................  500 Kč  
keramika - pálená šamotová směs, značeno špatně čitelným monogramem, práce pod vlivem EXPO 58, šedesátá léta minulého 

století. Velmi dobrý stav.  

Výška 34cm 
       

       

LOT 116    

Švarc (Schwarz) Josef Václav   (1908-1988) 

"Stojící ženský akt" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská plastika z tvrdé sádry, povrch patinovaný, signováno, datováno 1944, stav dobrý. Výborná ateliérová práce žáka B. 

Kafky na Akademii v Praze. 

Výška 47cm 
       

Švarc (Schwarz) Josef Václav  sochař, narozen v Českých Budějovicích, studoval u profesora B. Kafky na AVU v Praze, 

věnoval se figurální sochařské tvorbě, portrétu a portrétnímu reliéfu, pracoval převážně v kameni a bronzu, byl členem 

SVU Mánes, zastoupen v NG a GHMP v Praze, AJG v Hluboké nad Vltavou, Východočeské galerii v Pardubicích, GVU 

v Hodoníně a jinde, řada výstav a realizací (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 117    

Dezertní souprava šestiosobní ..........................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán v rokokovém stylu, prostřihované okraje, zlacení, bohatý květinový dekor, značeno "GLORIA - Karlovarský kvalitní 

porcelán, ELITE IVORY, ruční práce", kolem roku 1935, celkem 7 ks. Velmi dobrý stav.  

V sestavě:  

1 větší tácek, průměr 16,5cm, 

6 menších tácků, průměr 10,5cm 
       

       

LOT 118    

Sbírkový talířek .......................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bílý zdobený plastickým florálním dekorem a zlacením, značeno vtlačovanou značkou TK - Klášterec, datováno 1855. 

Velmi dobrý stav.  

Průměr 20cm 
       

       

LOT 119    

Kapesní fotoaparát ZEISS IKON ...................................................................................................................................  500 Kč  
měchový, značený IKONTA, objektiv Zeiss, fotoaparát je na svitkový film, kožené pouzdro. Stav dobrý, sbírkový kus.  

Výška 10cm, šířka 7cm, tloušťka 2,5cm 
       

       

LOT 120    

Luxusní vázička na jeden květ..........................................................................................................................................  400 Kč  
mistrovské sklo jantarové barvy, broušené do šestihranu zužujícího se směrem vzhůru, značeno EXBOR Czechoslovakia, exportní 

zboží z Boru, zlatá šedesátá léta minulého století.  

Výška 20,5cm, šířka dole 9cm, nahoře 3,5cm 
       

       

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 121 - 140 

 
 

LOT 121    

Sikora Rudolf    

"Směry" ...................................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
velká mistrovská černobílá grafika, nesignováno, práce slovenského autora Rudolfa Sikory z cyklu Vesmír, rámováno v bílé liště.  

72 x 52cm 
       

OBSAH 



KATALOG 115. AUKCE - OSTRAVA - 16.11.2014 

 

 

25 

 

       

LOT 122    

Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 

"Sbírání brambor" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
černobílá litografie, vpravo dole signováno Vojt. SEDLÁČEK, kolem roku 1939, kvalitní velký grafický list ve velmi dobré 

adjustaci.  

35 x 46 (57 x 66,5)cm 
       

Sedláček Vojtěch  ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Preislera a Švabinského, člen Umělecké besedy, 

člen skupiny SČUG Hollar, člen Čes. akademie v. a u., slavný malíř polních prací, výstavy po celé Evropě, od roku 1959 

národní umělec, řada monografií, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto významném malíři 

(Toman, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 123    

neurčeno    

"Drožka a červené světlo" ............................................................................................................................................  14 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole, neurčeno, skvělá práce kolem roku 1900, vysoká galerijní i sběratelská hodnota  

40 x 50 (54 x 64)cm 
       

neurčeno   

       

LOT 124    

Jindra Jaromír   (1895-1984) 

"Pražské nábřeží - Parníky na Vltavě" .....................................................................................................................  1 600 Kč  
barevná litografie, vlevo dole signováno v desce, vpravo dole signováno plným jménem tužkou a datováno 1943, paspartováno, 

rámováno.  

Ve výřezu 32 x 45,5 (56 x 67)cm 
       

Jindra Jaromír  malíř, autodidakt, krátce studia v Praze u Engelmüllera a v kurzech uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, 

ve Vídni působil pedagogicky i na českých školách, řada výstav, zastoupen mimo jiné na vídeňské Sezessi uspořádané 

v roce 1928 v Košicích, Bratislavě a Praze, v roce 1929 měl soubornou výstavu ve Vídni (Toman, Chagall) 

       

LOT 125    

Poš Jaroslav   (1894-1970) 

"Ležící ženský akt" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská kresba uhlem a barevnými pastelkami, signováno vpravo dole J. POŠ, datováno 4. XII. 1950  

40 x 52cm 
       

Poš Jaroslav  malíř, pedagog, galerista, studoval na pražské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, v roce 1924 

studijně pobýval u malíře Colarossiho v Paříži, později sám provozoval malířskou školu, významný malíř první poloviny 

20. století (široký text v Tomanovi, Slovník Chagall) 

       

LOT 126    

Moravec Alois   (1899-1987) 

"Toreador s býkem" ..........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kresba tuší lavírovaná akvarelem, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století  

17 x 28,5 (30 x 39,5)cm 
       

Moravec Alois  skvělý malíř a grafik, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické 

speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, více než padesát výstav, medaile na světové 

výstavě v Paříži 1937, zasloužilý umělec, výroční cena AKADEMIE VĚD, velká řada výstav, jen literatura o tomto 

významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 127    

Klinger Max (?)   (1857-1920) 

"Zimní motiv - postavy na zasněženém břehu řeky, v pozadí železniční most" .....................................  5 900 Kč  
unikátní mistrovská a galerijní kombinovaná technika, signatura nenalezena, přelom 19. a 20. století, paspartováno. Obrázek byl 

původně v pozůstalosti F.T.Šimona. 

Ve výřezu 15 x 35,5 (36,5 x 52,5)cm 
       

Klinger Max (?)  slavný autor uváděný ve světových katalozích, jeho grafiky dosahují cen až 6500 dolarů (ADEC 2003) 

       

LOT 128    

Neprakta - Winter Jiří   (1924-2011) 

"Prodavačka ryb" ...............................................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovská originální malba tuší, uprostřed pod kresbou signováno tužkou Neprakta, originální práce publikovaná v Katalogu prací 

Neprakty pod číslem 172. V prosinci 2004 jsme uspořádali prodejní výstavu jeho prací v rozsahu 202 kusů, zhruba dvě třetiny 

obrazů byly prodány. K výstavě byl vytištěn katalog, k dispozici je v našich prodejnách. Dle informací samotného mistra Neprakty, 

které poskytl při přípravě katalogu, jde o ilustraci k publikaci Horká země od Jaroslava Hovorky vydané v roce 1969. 

32,5 x 19 (34,5 x 20,5)cm 
       

Neprakta - Winter Jiří  vynikající český malíř a kreslíř, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku 
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stojí, že u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení 

jsou vždy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinessově knize rekordů se 

svými 35 000 kreslenými vtipy 

       

LOT 129    

Neprakta - Winter Jiří   (1924-2011) 

"Nejede na MS, neboť v Chile se musí hrát čile" .................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovská originální štětcová kresba tuší, značeno vzadu razítkem, datováno 1962, bylo otištěno v deníku Sport 25.5.62 

při mistrovství v Chile před 50 lety, rarita, rámováno, zaskleno. V prosinci 2004 jsme uspořádali prodejní výstavu jeho prací 

v rozsahu 202 kusů, zhruba dvě třetiny obrazů byly prodány. K výstavě byl vytištěn katalog, k dispozici je v našich prodejnách.  

28 x 19 (31,5 x 22)cm 
       

       

LOT 130    

Bauch Jan   (1898-1995) 

"Odysseus" .............................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
perokresba, vpravo dole signováno BAUCH 1971, původní autorův rám.  

14 x 10,5 (42,5 x 37,5)cm 
       

Bauch Jan  významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka 

u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých 

malířů 20. století (Slovník Chagall) 

       

LOT 131    

Harburger Edmund   (1846-1906) 

"Profesor" ..............................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
kresba tužkou, uhlem a bělobou, vlevo dole signováno monogramem EH, brilantní kresba, kvalitní adjustace ve stylovém 

biedermeierském rámečku, paspartováno. Kresba byla publikována v časopise FLIEGENDE BLÄTTER, patrně ročník 1899.  

Ve výřezu 24,5 x 15 (43 x 33)cm 

Přiložena kopie stránky s publikovanou kresbou. 
       

Harburger Edmund  studoval v Mnichově u Lindenschmidta, stal se kreslířem časopisu Fliegende Blätter, v roce 1894 

byl jmenován profesorem 

       

LOT 132    

Novák Jindřich   (1923-2011) 

"Amorova střela" ...................................................................................................................................................................  600 Kč  
lept, signováno tužkou, číslováno 11, paspartováno, rámováno  

15 x 30,5 (18 x 33)cm 
       

Novák Jindřich  kreslíř, grafik, narozen v Praze, studoval na soukromé Rotterově Škole propagační grafiky, Člen skupiny 

Štursa (Slovník Chagall) 

       

LOT 133    

Šimák Lev   (1896-1989) 

"Krajina se třemi bílými květy" ...................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský akvarel, v němž nevýrazné krajině vévodí zcela jednoduchá kytka se třemi bílými květy, vpravo dole signováno 

a datováno Lev 59, paspartováno  

ve výřezu 28 x 38 (54 x 62) 
       

Šimák Lev  malíř a grafik v Praze, studium na pražské akademii u Pirnera, Brömseho a THIELEHO, studijní cesty 

po Německu a Francii, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, dlouhý výčet výstav, výstavy na zlínských salonech, 

významný moderní malíř 20. století, široké zastoupení v Národní galerii Praha a dalších, národní umělec  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 134    

Jirků Boris   (1955-) 

"Stojící dívčí akt" ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
suchá jehla, PD signováno v desce i tužkou a datováno 1979, LD číslováno 8/5 a uvedena grafická technika  

57,5 x 39,5 (78 x 58) 
       

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

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

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

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

       

LOT 135    

Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Krajina s mraky" .................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, na dvou místech natrženo, vpravo dole na podložce signováno tužkou O. BUBENÍČEK, datováno 

1920, adjustováno pod sklem, ohraničeno plátěným rámkem.  
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Ve výřezu 19,5 x 16 (34 x 28)cm 
       

Bubeníček Ota  malíř, loutkář, narozen v Uhříněvsi, maloval krajiny z Valašska, Tater a Krkonoš, jeden z nejznámějších 

představitelů Mařákovy školy, studia na pražské akademii u Mařáka a Slavíčka, dále v Mnichově a Paříži, výstavy 

v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen v Národní galerii Praha, GHMP, VČG Pardubice, 

MU Olomouc, AJG Hluboká (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 136    

Teige Karel   (1900-1951) 

"Krajina s hradem" ...........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský linořez, signováno Karel TEIGE 1921, mimořádný sběratelský kus.  

15 x 21 (27,5 x 31,5)cm 
       

Teige Karel  malíř, grafik, ilustrátor, teoretik umění, typograf, kritik, publicista, vysoce všestranný člověk, studoval 

v Praze na filosofické fakultě Univerzity Karlovy, člen organizací Surrealistická skupina, Levá fronta, spoluzakladatel 

sdružení Devětsil (Lexicon of the CVA, více viz http://www.slovnikceskeliteratury.cz) 

       

LOT 137    

Süsser František   (1890-1956) 

"Antický motiv - Boj Titánů" ........................................................................................................................................  3 500 Kč  
lavírovaná kresba tuší, vpravo dole signováno tužkou, první polovina minulého století  

30 x 40 (33 x 42,5)cm 
       

Süsser František  malíř, grafik, pedagog, narozen ve Vídni, studium na akademii a umělecko-průmyslové škole ve Vídni, 

realizoval několik studijních cest po Evropě, umělecky prošel od projevu neoklasicistního, přes kubismus k popisnému 

realismu, profesor na škole uměleckých řemesel v Brně, portrétoval Engliše a další osobnosti zejména brněnské 

společnosti, maloval oltářní obrazy, za plakátovou tvorbu získal několik ocenění, řada výstav, zastoupen v Národní galerii 

a v brněnských galeriích (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 138    

Hofman Vlastislav   (1884-1964) 

"Spisovatel a básník Jaroslav Durych" ....................................................................................................................  6 900 Kč  
dřevořez, vpravo dole signováno VLAST. HOFMAN, datováno 1920, výborná práce galerijní hodnoty. Pochází z významné 

Florianovy sbírky. 

31,5 x 28 (42 x 38)cm 
       

Hofman Vlastislav  mimořádně významný architekt, malíř, grafik a scénický výtvarník, krajinářství studoval na ČVUT 

u profesora Liebschera, pracoval pro Artěl, člen skupiny Tvrdošíjní, člen SVU Mánes, ilustroval knihu Zářivé hlubiny 

bratří Čapků, Erbenovu Kytici, spolu s Gočárem a Janákem se věnoval návrhům kubistické architektury, již v roce 1911  

navrhl první kubistický nábytek, výtvarník Národního a Vinohradského divadla v Praze a Zemského divadla v Brně, 

od roku 1919 bylo podle jeho návrhů vypraveno asi 140 divadelních her, významný evropský umělec, ve Slovníku dlouhý 

výčet jeho prací a výstav, vystavoval mj. v Topičově saloně, zastoupen v řadě světových galerií, autor knihy 30 let 

výtvarné práce na českých jevištích (Slovník Chagall) 

       

LOT 139    

Šíma Josef   (1859-1929) 

"Z Paříže" ............................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
lept, vpravo dole signováno v desce monogramem Š a tužkou J. ŠÍMA, datováno 1947, číslováno 219/300, paspartováno, 

rámováno, drobné hnědé flíčky. Dle majitelky její otec zakoupil tuto grafiku přímo od Josefa Šímy v jeho pařížském ateliéru 

42,5 x 32 (64,5 x 50,5)cm 
       

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) 

       

LOT 140    

Novotný Jiří   (1919-1992) 

"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, vlevo dole signováno plným jménem, datováno 1989, rámováno.  

29 x 35 (31,5 x 38)cm 
       

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

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

objevem (Slovník Chagall) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 141 - 160 

 
 

LOT 141    

Plastika "Antická bohyně s lvicí" ................................................................................................................................  1 800 Kč  
kov patinovaný, masivní, na zeleném mramorovém podstavci, neznačeno, první polovina minulého století  

22 x 25 x 15cm 
       

       

LOT 142    

Hodiny figurální "Jinoch vyvádějící koně" ............................................................................................................  2 000 Kč  
cínozinková kompozice, stroj značen made in France, kolem roku 1930, dekorativní, nejdoucí. Výhodná koupě.  

44 x 37 x 18cm 
       

       

LOT 143    

Párové plastiky "Zbrojnoš se štítem" a "Panna s pohárem"..........................................................................  1 000 Kč  
cín patinovaný na bronz, původně patrně ozdoby starožitného sekretáře - na okrajích malé dírky po montáži, 19. století. Cena je 

za oba kusy.  

Rozměry každé plastiky: 23 x 14cm 
       

       

LOT 144    

Tácek s plasticky zdobeným okrajem .........................................................................................................................  3 500 Kč  
stříbro, značeno puncovní a mistrovskou značkou FB, období první republiky.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 284,00g, 24 x 17cm 
       

       

LOT 145    

Plastika "Rokokový kavalír" .........................................................................................................................................  2 800 Kč  
majolika barevně malovaná, značeno BU 1713, 19. století.  

Výška 39cm 
       

       

LOT 146    

Sklenice na čaj, párové .........................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, zdobené výbrusy, vloženo do stříbřených kovových montáží s oušky, třicátá léta minulého století, dva kusy. 

Cena za oba kusy.  

Výška 11,5cm 
       

       

LOT 147    

Miska zdobená plastickým výjevem slunce ve dně ...............................................................................................  1 300 Kč  
stříbro, cena za 1. místo v amatérské soutěži ženských družstev na Mezinárodním golfovém šampionátu v Porto - Carras 2006, 

přeznačeno cz puncovní značkou.  

Ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 127,20g, průměr 16,5cm 
       

       

LOT 148    

Stoleček kuřácký ..................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
dřevěná deska na skládací trojnožce, na desce je uložen popelníček, nádobka na tabák, nádobka na zápalky a mosazné montáže 

na doutníky, kolem roku 1900, jeden mosazný kroužek schází.  

Výška stolku 92cm, horní průměr 28cm 
       

       

LOT 149    

Mlýnek na kávu ....................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mosaz a nikl, kolem roku 1900, původní stav, plně funkční, výborná zachovalost.  

Výška 24,5cm 
       

       

LOT 150    

Kabelka plesová ......................................................................................................................................................................  500 Kč  
alpaka postříbřená, tělo kabelky z pletených drátků, uchycené v otevíracím rámečku s s vysokým tvarovaným držadlem, značeno 

WE  

24 x 15cm 
       

       

LOT 151    

Váza s výbrusy květů a rozvilin ....................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo čiré, broušené do rubínové lazury, sklárna EGGERMANN, Severní Čechy, minulé století.  

Výška 29,5cm 

OBSAH 



KATALOG 115. AUKCE - OSTRAVA - 16.11.2014 

 

 

29 

 

       

       

LOT 152    

Telefon plechový, černý ....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
s otáčející klikou, odkládací vidlice a sluchátko niklovaná mosaz, dole značeno L&S, 1932, č. 449, 14163, období první republiky, 

původní kabeláž, stav dobrý.  

Výška 34cm 
       

       

LOT 153    

Těžítko s železničním dvojkolím a znakem Vítkovických železáren ............................................................  1 000 Kč  
niklovaný kov na luxusním dřevěném černě lakovaném podstavci, ve znaku zkřížená kladívka a vročení 1828, období první 

republiky.  

16 x 11 x 6,5cm 
       

       

LOT 154    

Kahan hornický, benzinový ............................................................................................................................................  1 500 Kč  
s křesacím zapalovačem, padesátá léta minulého století, funkční, výborná zachovalost, luxusní stav, kahan není naplněn benzinem.  

Výška 28cm 
       

       

LOT 155    

Lampa stolní s ohebným ramenem .................................................................................................................................  600 Kč  
bakelit, značeno ESČ, v montáži uvnitř za žárovkou prasklina, padesátá léta minulého století, lampa svítí, ale z bezpečnostních 

důvodů nutno nechat odborně ověřit stav instalace. Bakelit v bezvadném stavu.  

Výška 40cm 
       

       

LOT 156    

Talíř závěsný .............................................................................................................................................................................  500 Kč  
cín, vespod uprostřed značeno krásnou cínovou značkou - erbem s vročením 1769, 18. století, garance originálu.  

Průměr 22cm 
       

       

LOT 157    

Talíř velký závěsný ................................................................................................................................................................  900 Kč  
majolika zdobená malbou alpské krajiny s chatou, značeno vtlačenými písmeny HS a číslem 1413, období první republiky.   

Průměr 32cm 
       

       

LOT 158    

Lankáš    

Plastika "Bernard  Shaw" ..................................................................................................................................................  600 Kč  
hlína pálená, červená, signováno, v dolní části několik drobných oklepů.  

Výška 18cm 
       

       

LOT 159    

Plastika "Sedící dívka" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
keramika hnědě glazovaná, značeno made in Czechoslovakia, č1, 1497.  

Výška 28cm 
       

       

LOT 160    

Plastika "Malí fotbalisté" ................................................................................................................................................  2 400 Kč  
hlína pálená, červená, glazovaná, značeno Znojmo a vtlačeným číslem 1299, padesátá léta minulého století  

29,5 x 25 x 23cm 
       

       

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 161 - 180 

 

 

LOT 161    

Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"U Bečvy" ...............................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, vpravo dole signováno, datováno 1958, vzadu razítko malířky, razítko ČFVU a název obrazu, 

luxusní široký rám francouzského typu decentní zlaté barvy, zaskleno. Kvalitní práce výborné malířky z Valašského Meziříčí 

označované jako česká miss Rouault, jen rám stojí více než je vyvolávací cena. 

50,5 x 65,5 (67,5 x 81,5)cm 

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

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

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

the CVA, Slovník Chagall) 

       

LOT 162    

Hapka Josef   (1912-1987) 

"Na konci léta" .....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská olej-tempera na malířské lepence, signováno vlevo dole, nedatováno, vzadu autorský štítek s názvem, kolem poloviny 

minulého století, vhodný široký pevný rám bílé barvy, zaskleno. Práce absolventa Akademie v Praze, otce Petra Hapky. 

38 x 60 (55,5 x 78,5)cm 
       

Hapka Josef  malíř, narozen v Podolí u Valašského Meziříčí, studoval soukromě u malíře Fr. Hoplíčka v Olomouci, 

později u profesora Obrovského na AVU v Praze, vystavoval na výstavách mladých výtvarníků ve Zlíně, samostatně 

vystavoval v Olomouci v roce 1943, v Praze v Alšově síni v roce 1951, v Kroměříži 1958 (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 163    

Vysušil Karel   (1926-) 

"Abstraktní figura"............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velká mistrovská galerijní barevná litografie, signováno dole uprostřed, datováno 1970, číslováno 7/15, svou velikostí a kvalitou 

reprezentativní, původní kvalitní adjustace v paspartě a rámu, zaskleno. Vynikající grafika spoluzakladatele skupiny MÁJ, skupiny 

G7, LG5, člena SČUG Hollar, zastoupeného v NG a řadě světových galeriích a vyznamenaného v Japonsku, USA, Německu, 

Francii atd. 

Ve výřezu 66 x 49 (87 x 69)cm 
       

Vysušil Karel  grafik, kreslíř, malíř, ilustrátor, narozen v Trmicích u Ústí nad Labem, studium na AVU v Praze u K. 

Mináře, J. Obrovského a O. Nejedlého, člen SČUG Hollar, Máj 57 a dalších skupin, řada individuelních výstav, 

v Lexiconu uvedeny mj. výstavy v Mnichově, Frankfurtu, Düsseldorfu, Berlíně, v Lexiconu dlouhý výčet výstav 

a zastoupení v galeriích (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.vysusil.eu/) 

       

LOT 164    

Skála K.    

"Beskydská krajina" .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej-tempera na lepence, signováno, nedatováno, rámováno pod sklem.  

50 x 66 (61 x 77)cm 
       

       

LOT 165    

Hála Antonín   (1895-1952) 

"Světlo v prosluněném lese" ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1940, vzadu evidenční štítky a jméno autora, luxusní rám 

francouzského typu stříbrné barvy, zaskleno. Kvalitní práce žáka M. Švabinského, obraz byl v roce 1942 vystavován v Ostravě. 

50 x 70 (66,5 x 86,5)cm 
       

Hála Antonín  malíř, grafik v Polance ve Slezsku, poté v Brně Žabovřeskách, narozen v Karlově u Kutné Hory, studia 

na pražské akademii u Švabinského, věnoval se především užité grafice, ex libris, plakátům, ilustroval knihy a kreslil 

pro noviny, manžel Heleny Salichové, manželství i uměleckou dráhu nadějného umělce ukončil předčasně alkohol - 

Antonín Hála: Příběh zmařeného talentu, autor Petr Pavliňák, vydáno 2009 (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the 

CVA) 

       

LOT 166    

Bouthillier Guy de   (1893-1962) 

"Krajina se suchým stromem a zříceninou" ...........................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský akvarel, signováno vpravo dole, nedatováno, vzadu informace o malíři a reprodukce několika jeho děl, zaskleno. Práce 

fenomenálního malíře uváděného ve světových katalozích. 

Ve výřezu 50 x 65 (74 x 88)cm 
       

Bouthillier Guy de  malíř krajinář, narozen v Paříži jako syn ministra Francie, studoval dva roky u Claude Moneta a dva 

roky u Picassa, roku 1932 se přestěhoval do Los Angeles, kde také v roce 1962 zemřel, proslul jako malíř akvarelů 

       

LOT 167    

Adámek Ferdinand   (1896-1975) 

"Jeník a Mařenka" .............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský pastel, signováno, nedatováno, kvalitní široký rám zlaté barvy, zaskleno. Brilantní práce.  

68 x 50 (82 x 63)cm 
       

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

       



KATALOG 115. AUKCE - OSTRAVA - 16.11.2014 

 

 

31 

 

LOT 168    

Kerschensteiner Walter   (1887-1956) 

"Krajina s mokřadly" .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní tempera na tvrzené malířské desce, vpravo dole signováno W. KERSCHENSTEINER, datováno 1921, černý 

rám holandského typu, zaskleno. Skvělá krajinářská práce. Autorem je pravděpodobně malíř WALTER KERSCHENSTEINER. 

Na aukčním trhu je cenově lépe hodnocen německý malíř Josef Kerschensteiner (1864-1936), rovněž absolvent mnichovské 

akademie. Josef byl autorem děl se zvířecími motivy, často z cirkusového prostředí, mezi jeho oblíbence patřili sloni a velbloudi. 

Z linie Josefových děl námětem poněkud vybočuje obraz "Wolkenstimmung am Chiemsee" z roku 1931, tedy náladový obraz 

krajiny s mraky nad bavorským jezerem, cenově ovšem nevybočuje - viz seznam děl na ARTPRICE. Naopak mezi Waltrovy obrazy 

je zařazen obraz slonice, který by se spíše hodil mezi Josefova díla.  

Walter Kerschensteiner je jen jeden z mnoha autorů, ke kterým není doposud přístupný fond srovnávacích materiálů. Práce těchto 

autorů jsou většinou v soukromém držení, v lokálních muzeích, v soukromých nebo firemních sbírkách, informace čekají 

v archivech. Historie putování nabízeného obrazu nám není známá. Poslední držení bylo v majetku rodiny z Ostravsko - Opavska, 

rodiny, která své zázemí budovala v průběhu druhé poloviny dvacátého století. Nyní je obraz nabízen z pozůstalosti. 

40 x 57 (51 x 68,5)cm  
       

Kerschensteiner Walter  na webových stránkách zatím málo frekventovaný německý malíř, narozen v Mnichově, 

studoval na mnichovské akademii (Akademie der Bildenden Künste München) u Angelo Jank (web-stránky aukčního 

domu Michaela Zellera - www.zeller.de) 

       

LOT 169    

neurčeno    

"Erotická scéna"..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kresba tužkou, uhlem, akvarelem a pastelem, vpravo dole signováno značkou, kvalitní adjustace, zaskleno.  

63,5 x 44,5 (70,5 x 51)cm 
       

       

LOT 170    

Zábranský Vlastimil   (1936-) 

"Z cyklu Vyvážené zpravodajství z přírody" ......................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský olej a kombinovaná technika na plátně lepeném na malířské tvrzené desce, signováno vpředu vpravo dole i vzadu, 

vzadu dále datace 2003, luxusní umělecký rám. Název uveden bílým tiskacím písmem vpravo dole před signaturou. 

50 x 40 (65,5 x 55,5)cm 
       

Zábranský Vlastimil  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, sklářský výtvarník, narodil se 2.9.1936 ve Vráži 

u Berouna, žije a tvoří v Brně, vyučen palířem cementu v Hradci Králové, absolvoval Průmyslovou školu stavebních hmot 

v Hranicích na Moravě, vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, člen Parabola, Sdružení Q Brno, SVUT 

Brno, od šedesátých let se účastnil mnoha výstav doma i v zahraničí - Praha, Brno, Bratislava, Uherské Hradiště, Třinec, 

Prostějov, Zlín, Olomouc, Ostrava, Blansko, Valtice, Saarbrücken, Lucern, Curych, Gorenje, Klagenfurt, Düsseldorf, 

Skopje, obdržel 1.cenu na Haškově Lipnici a Grand Prix - Skopje v roce 1968, Dattero d´oro Bordighera a Dattero d´oro 

Marostica v Itálii 1973, 1.cenu na Festivalu humoru, 1.cenu ex aequo - Atény, 1.cenu Worldcartoonale Knoke-Keist - 

Belgie a Zlaté pero Bělehrad – Jugoslávie, vše v roce 1975 (Lexicon of the CVA) 

       

LOT 171    

Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Klid na horách - Vsatské Javorníky" ......................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, datováno vzadu 1943, vzadu i název a další signatura, luxusní rám francouzského typu zlaté 

barvy, skvělý celek. Krásné zachycení podzimu v barvách nezapře, že autor byl kromě jiného významným návrhářem goblénů 

v Manufaktuře Valašské Meziříčí. 

49 x 61 (61,5 x 73)cm 
       

Kučera Jaro  malíř, skvělý gobelínář, narozen v Bystřici pod Hostýnem, studoval na Učitelském ústavu v Příboře a na 

VŠUP v Praze, dále studoval tkaní gobelínů v Paříži, učil na několika školách, v letech 1922 - 1925 vedl gobelínovou 

školu ve Valašském Meziříčí (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 172    

Čech (?)    

"Dálnice" .................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, vpravo dole signováno, datováno 1968, nad signaturou uveden 

název "Dálnice", úzký červenobílý dobový rám, zaskleno. Námětem spletité křižovatky autor patrně reaguje na události roku 1968. 

Výborně moderně pojatá práce šedesátých let. 

54 x 72 (58,5 x 76,5)cm 
       

       

LOT 173    

Michal Rastislav   (1936-) 

"U Karlova mostu" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 13/70, vzadu autorský štítek, rámováno v paspartě pod sklem, 

práce vynikajícího malíře, grafika a ilustrátora.  

Ve výřezu 40 x 55 (54 x 68,5)cm 
       

Michal Rastislav  akademický malíř, grafik, kreslíř, narozen v Teplicích, studium na SUPŠ Praha u Vodrážky a AVU 
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Praha u Pelce, Holého, Součka, v roce 1975 pobýval na základě tvůrčího stipendia francouzské vlády v Paříži, od roku 

1983 jsou jeho tapiserie v interiéru Kulturkuset v Mamaru - Norsko (1. cena v soutěži), výstavy po celé Evropě, člen AVU, 

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

       

LOT 174    

Kleindienst Zdeněk   (1925-2012) 

"U říčního přístaviště" ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1957, rámováno pod sklem  

44 x 67,5 (52,5 x 76)cm 
       

Kleindienst Zdeněk  grafik, malíř, narozen v Novém Strašecí, studoval u K. Müllera a P. Dillingera na Státní grafické 

škole v Praze a soukromě u Horníka v Lánech, byl výtvarným a propagačním pracovníkem Mladé Fronty, věnoval se 

grafice a kresbě, ilustroval knihy poezie (Slovník Chagall, abART) 

       

LOT 175    

Kohout Jindřich   (1932-) 

"Marcela" ...............................................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, vpravo dole signováno KO, kolem roku 1965, vzadu razítko 10.5.1967 ÚRO (ústřední rada 

odborů), dále razítko ČFVU, evidenční čísla a štítek autora s názvem, kvalitní adjustace pod sklem. Výborná portrétní práce.  

Ve výřezu 65 x 47 (92 x 75)cm 
       

Kohout Jindřich  malíř, narozen v Brně, studoval na Odborné keramické škole v Praze, dále se vzdělával samostatně, 

maloval portréty, obrazy zachycující výjevy a tváře z hospod a pecí, kde jako smaltér pracoval, nejvíce používal modř, 

červeň a čerň, barvy spojené s prací kolem ohně (Slovník Chagall) 

       

LOT 176    

Šváb Jaroslav   (1906-1999) 

"Krajina o žních" ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - pastel, akvarel, kvaš, vpravo dole signováno, datováno 27.8.1958, kvalitní dobový rám, 

zaskleno. Práce nesmírně plodného a významného autora, v Chagallovi o něm čtyři celostránkové sloupce. 

37,5 x 52 (50 x 64)cm 
       

Šváb Jaroslav  grafik, kreslíř, ilustrátor, designér, pedagog, narozen v Hodoníně, žák J. Bendy a F. Kysely, obrovský 

záběr práce, člen SČVG Hollar a jeho častý předseda, SVU Aleš, atd., jen výčet jeho ocenění je rozsáhlý, např. 1. cenu 

získal již v roce 1927, 1937 - Zlatá medaile, Světová výstava v Paříži, 1958 druhá cena na EXPO 58 v Bruselu, 1964 

medaile v Paříži (Toman, ve Slovníku Chagall 4 celostránkové sloupce o tomto umělci) 

       

LOT 177    

Trunečka - Prostějovský Evžen   (1907-) 

"Cesta krajinou babího léta" .........................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tempera, kvaš, vpravo dole signováno EVŽEN TRUNEČKA PROSTĚJOVSKÝ, datováno 

1945, velmi kvalitní adjustace v širším rámu zlaté barvy, zaskleno.  

Ve výřezu 30 x 31 (45,5 x 47,5)cm 
       

Trunečka - Prostějovský Evžen  malíř, grafik, narozen v Prostějově, studoval soukromě u A. Kameníka v Prostějově, K. 

Wellnera v Olomouci a malíře J. Krejsy v Husinci (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 178    

Michal Rastislav   (1936-) 

"Praha stověžatá" ...............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
velká mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, autorský tisk, rámováno pod sklem, velmi kvalitní tisk. Významným 

a vynikajícím grafikem, malířem a ilustrátorem krásně zachycená Praha se svými věžemi. 

Ve výřezu 34 x 61 (55 x 75)cm 
       

Michal Rastislav  akademický malíř, grafik, kreslíř, narozen v Teplicích, studium na SUPŠ Praha u Vodrážky a AVU 

Praha u Pelce, Holého, Součka, v roce 1975 pobýval na základě tvůrčího stipendia francouzské vlády v Paříži, od roku 

1983 jsou jeho tapiserie v interiéru Kulturkuset v Mamaru - Norsko (1. cena v soutěži), výstavy po celé Evropě, člen AVU, 

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

       

LOT 179    

Fuchs Alfred   (1925-) 

"Dívka u stolu" ........................................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovská galerijní černobílá grafika, signováno, nedatováno, číslováno 2/15, vzadu razítko ČFVU a autorský štítek, kvalitní  

adjustace pod sklem, výborný celek.  

Ve výřezu 50 x 30 (70 x 50)cm 
       

Fuchs Alfred  malíř, grafik, kreslíř, narozen v Saarbrückenu, studium na AVU u prof. Vlastimila Rady, člen ČFVU, 

věnuje se grafice, řadu let tvořil známky, výstavy Praha, Náchod, Přerov, Hradec Králové, Brno, Poděbrady, Zlín, 

v zahraničí Tokio, Osaka, Sapporo, Brémy, Edinburgh (Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 
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LOT 180    

Měšťan Jan   (1939-) 

"Moderní květinové zátiší" .............................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - kvaš, akvarel, pastel, signováno, kolem roku 1968, rámováno v paspartě pod sklem. Zajímavá 

práce žáka A. Kybala, Herberta Hajka ve Stuttgartu a také A. Philippe na École des Beaux-arts v Ženevě 

Ve výřezu 55 x 30 (73 x 46)cm 
       

Měšťan Jan  textilní výtvarník, malíř, sochař, grafik, narozen ve Dvoře Králové nad Labem, studoval u profesorů J. 

Nováka a K. Kybala na VŠUP v Praze, soukromě u O. Herberta Hajka ve Stuttgartu a u A. Philippe na École des Beaux-

arts v Ženevě, vedle textilní tvorby se věnuje malbě, kresbě, grafice, sochařské tvorbě, restaurátorské práci, řada výstav 

(Slovník Chagall) 

       

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 181 - 200 

 

 

LOT 181    

Muenier, Jules Alexis    

"Výuka hry na klavír" .........................................................................................................................................................  900 Kč  
sbírkový francouzský černobílý goblének, vlevo dole vetkána značka výrobce NFF, kolem roku 1910, rámováno pod sklem, velmi 

dobrý stav. Poměrně ojedinělé téma do sbírky i k dekoraci, po delší době opět na naší aukci. Tkala francouzská firma Neyret Frères. 

Podobné strojové práce v hedvábí ve formě pohlednic tkala tato firma hlavně okolo roku 1919. 

27 x 20 (31,5 x 24,5)cm 
       

       

LOT 182    

Šetelík Jaroslav   (1881-1955) 

"Mladá dáma v klobouku" .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem, tužkou a bílou křídou, signováno, kolem roku 1910, rámováno pod sklem. Vynikající portrétní 

práce skvělého moderního malíře a kreslíře 

50 x 40 (54,5 x 44)cm 
       

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 183    

Zábranský Adolf   (1909-1981) 

"Žena u šicího stroje v interiéru" ................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tempera, kvaš, signováno, datováno špatně čitelně 1930 (?), výborná adjustace, zaskleno. 

Bravurní práce a la prima, práce galerijní hodnoty. 

Ve výřezu 40 x 56 (70 x 83)cm 
       

Zábranský Adolf  studium na UPŠ u Kysely a na AVU u Nowaka, významný malíř, řada výstav a ocenění, např. 

Mezinárodní cena H. Ch. Andersena z roku 1971 (Toman, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 184    

Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 

"Chalupa mezi stromy" ....................................................................................................................................................  9 900 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný dřevoryt, signováno, nedatováno, výborná umělecká adjustace, zaskleno, výborný stav. Jeden 

ze slavných dřevorytů, za které obdržel Jaroněk členství v proslulém vídeňském Hagenbundu 

Ve výřezu 44 x 56 (67 x 77)cm 
       

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

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

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

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

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

       

LOT 185    

Kubišta Bohumil   (1884-1918) 

"Portrét muže" ..................................................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní linoryt, signováno písmenem K, nedatováno, kvalitní adjustace, zaskleno, výborný stav, práce Kubišty jsou 

na trhu velmi vzácné. Obdobný autorův linoryt byl vystavován v říjnu 2014 na Výstavě v Domě umění v Ostravě 

42 x 30 (54 x 44)cm 
       

Kubišta Bohumil  malíř, grafik a spisovatel, narozen ve Vlčkovicích u Hradce Králové, žák pražské akademie u profesora 

OBSAH 
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Bukovace, ve studiích pokračoval na akademii ve Florencii, vrátil se do Prahy, v letech 1907 a 1908 se účastnil výstav 

Osmy s moderní generací výtvarníků (Toman) 

       

LOT 186    

Sudek Josef   (1896-1976) 

"Skulptura pieta Olomouc - Povel" .........................................................................................................................  16 000 Kč  
vzácná originální mistrovská černobílá fotografie, která dokumentuje dnes již neexistující skulpturu Piety z Olomouce, značeno 

razítkem FOTO SUDEK, fotografoval patrně při svých toulkách s Janem Zrzavým po Olomouci, velmi kvalitní adjustace, zaskleno. 

Kromě umělecké i vysoká dokumentační hodnota. 

30 x 23,5 (41 x 37)cm 
       

Sudek Josef  fotograf, narozen v Kolíně, vyučil se knihařem, fotografovat začal před první světovou válkou, po válce 

získal stipendium ČKFA v Praze a studoval fotografii u K. Nováka na Státní grafické škole v Praze, zastoupen v řadě 

galerií u nás i v zahraničí včetně NG Praha, velké množství výstav, knihy, portfolia, kalendáře, široký výčet literatury 

o umělci (Slovník Chagall) 

       

LOT 187    

Mikule (?)    

"Lesní potok v zimě" .........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský pastel, signováno špatně čitelně (patrně Mikule Jan narozen 1873), secesní provedení kolem roku 1910 (?), rámováno, 

zaskleno  

43 x 36 (51,5 x 43,5)v 
       

       

LOT 188    

Bravenec Josef   (1922-) 

"Návrhy poštovních známek" ..........................................................................................................................................  900 Kč  
tři mistrovské kresby lavírované tuší a kvaš, značeno vzadu na autorském štítku z DÍLA, tři návrhy nalepeny na jednom listě, 

rámováno pod sklem, sběratelská rarita pro filatelisty. Slevněno z 2 500 Kč 

Každý návrh cca 17 x 13,5 (64,5 x 53)cm 
       

Bravenec Josef  průmyslový výtvarník a grafik, studia na VŠUP a Uměleckoprůmyslové škole v Gottwaldově 

       

LOT 189    

Plesnivý Vincent   (1879-1944) 

"Stojící dívka v kroji" .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský akvarel na ručním papíře, signováno, nedatováno, kolem roku 1910  

50 x 29,5 (60 x 38)cm 
       

Plesnivý Vincent  narozen v Praze, malíř figuralista v Boršicích u Blatnice pod sv. Antonínkem na Moravě, žák pražské 

akademie, dále u profesora H. Knirra v Mnichově, dále rok studoval v Paříži, jeho figurální akvarely jsou v muzeích 

v Čechách i na Moravě (Toman) 

       

LOT 190    

Tkaczyk Bedřich August   (1910-1979) 

"Hutník" ..............................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
velký mistrovský reprezentativní galerijní olej na tvrzené sololitové desce, vpravo dole signováno monogramem, nedatováno, vzadu 

autorský štítek, luxusní ručně řezaný široký rám francouzského typu stříbrné barvy. Výborná práce vynikajícího malíře, spolu 

s Wünschem nejlepšího malíře průmyslových témat Ostravska. Uměl však malovat i květinová, ovocná či lovecká zátiší. Jeho 

malby ze zimních Beskyd snesou co do provedení srovnání s malbami známého rakouského malíře Alfonse Walde, cenově ovšem 

za Waldem daleko zaostává. Do obrazů s průmyslovými náměty vnáší poetičnost, kterou v denním chvatu nestačíme vnímat. 

100 x 70 (121 x 91)cm 
       

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

a na Kunstgewerbe ve Vídni, jeden z nejnadanějších českých malířů své doby, z politických důvodů byl nucen zpracovávat 

především průmyslová témata, ve kterých záhy vynikl a jeho práce patří k tomu nejlepšímu v tomto směru, zastoupen 

ve sbírkách GVU v Ostravě (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 191    

Pistrich (?)    

"Ostrava" ...............................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
velký reprezentativní olej na lepence, signováno, nedatováno, dobový rám. Zajímavý širokoúhlý pohled na Ostravu 

71 x 100 (86 x 115)cm 
       

       

LOT 192    

neurčeno    

"Ruská trojka v zimní krajině" .................................................................................................................................  49 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno azbukou i latinkou, nepřečteno, datováno 1933, luxusní široký ručně řezaný rám 

francouzského typu zlaté barvy. Zajímavá práce, která určitě stojí za další ověřování 

62 x 80 (78 x 97)cm 
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LOT 193    

Homola Karel   (1897-1972) 

"Lávka přes potok v lesoparku" ..................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, široký hnědozlatý rám. Výborná práce v duchu impresionismu.  

61 x 80 (76 x 95)cm 
       

Homola Karel  malíř, narozen v Bohdíkově u Šumperku, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a AVU u M. Švabinského, 

člen Skupiny VU Brno a Skupiny olomouckých výtvarníků (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 194    

neurčeno    

"Muž s puškou vedoucí koně se sáněmi zimní vesnici" ...................................................................................  39 000 Kč  
velká mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, tempera, signováno - polovina signatury uřezaná, patrně ruský malíř, 

velmi kvalitní široký hnědý rám, vysoce kvalitní celek. Výjimečná práce kompozičně i barevně 

63 x 93 (81 x 111)cm 
       

       

LOT 195    

Macoun Gustav   (1892-1934) 

"Krajina s hradem" ........................................................................................................................................................  28 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, velmi zdobný široký rám zlaté barvy, reprezentativní. V posudku PhDr. 

Pavliňáka se konstatuje: "Posuzovaný obraz svým námětem i zpracováním patří k charakteristickým dílům jednoho 

z nejzajímavějších českých krajinářů, pokračovatelů mařákovské krajinářské tradice. Jedná se o charakteristické a originální dílo 

Gustava Macouna" 

70 x 98 (90 x 119)cm 

K obrazu je posudek PhDr. Petra Pavliňáka ze dne 8.1.2012 
       

Macoun Gustav  malíř, žák Kalvody a Slavíčka, následovník Slavíčka a významný český impresionista, řada výstav 

a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, vynikající český krajinář z první čtvrtiny dvacátého 

století (Toman) 

       

LOT 196    

Svoboda Josef   (1901-) 

"Žena na cestě zimní krajinou" .................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1933, luxusní široký rám stříbrné barvy, velmi reprezentativní 

celek. Výborná práce malíře známého svými velkými čtvercovými formáty a krásnými rámy, jeho obrazy se pohybují v cenách 40 - 

100 000 Kč 

89 x 89 (111 x 111)cm 
       

Svoboda Josef  malíř a grafik, narozen v Mariánských Lázních, učil se u malíře E. Čiháka a v grafickém kurzu 

u Alexandra de Piana, absolvoval zahraniční studijní cesty - severní Afrika, Balkán, Itálie atd., věnoval se krajinomalbě 

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 197    

Obšil Jan   (1908-1983) 

"Dáma v plesových šatech - snacha architekta Vítka" ......................................................................................  9 000 Kč  
velký mistrovský reprezentativní olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1943, luxusní široký ručně řezaný rám 

francouzského typu barvy červeného a žlutého zlata, vynikající celek. V životní velikosti. Pozoruhodná portrétní práce žáka 

Švabinského na pražské Akademii. Obraz pochází přímo z rodiny. 

171,5 x 94 (197 x 119)cm 
       

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 198    

neurčeno    

"Figurální pastýřská scéna v antickém prostředí" ...........................................................................................  19 500 Kč  
olej na plátně, špatně čitelná možná signatura (?), vytvořeno technikou starých mistrů, přelom 18. a 19. století, přijatelný rám zlaté 

barvy z druhé poloviny minulého století, restaurováno, na zadní straně značka výrobce plátna.  

84 x 73 (94 x 83)cm 
       

       

LOT 199    

Novotný Jiří   (1919-1992) 

"Město" ...................................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signum nenalezeno, nedatováno. Výborná práce autora, který po výstavě 

v Praze v Galerii Vincenta Kramáře dosahoval cen kolem 50 000 Kč. 

60 x 43 (68,5 x 51,5)cm 
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Novotný Jiří  sklář, malíř, sochař, keramik, restaurátor, studoval soukromě u malíře Heřmana, pak u Vokálka na Státní 

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

objevem (Slovník Chagall) 

       

LOT 200    

Rapacki Józef   (1871-1920) 

"Mrozy - Krajina s potokem a stromy" ...............................................................................................................  250 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský olej na plátně, signováno v levém spodním rohu, datováno 1905-1906, pod signaturou uveden 

název "MROZY", mohutný tmavě hnědý rám z dřevěného masivu, unikátní celek, jedinečná nabídka. Monumentální krajinářská 

práce vysoké galerijní hodnoty, úchvatné barevné vyjádření včetně jemného secesního růžového ladění a oparu v pozadí, 

po vyčištění obrazu nabídne další barevnou škálu. Práce tohoto skvělého polského malíře se pohybují v cenách okolo 20 000 eur.  

114 x 164 (136 x 185)cm 
       

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 201 - 220 

 
 

LOT 201    

Kleindienst Zdeněk   (1925-2012) 

"Vše o lásce" ..........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem, signováno, datováno 1971, adjustováno pod sklem na jehož okrajích je lepená textilní fixační 

páska. Výborná sbírková kresba výborného malíře, grafika a ilustrátora, výtvarného a propagačního pracovníka nakladatelství 

Mladá Fronta 

58,5 x 38,5 (60 x 40)cm 
       

Kleindienst Zdeněk  grafik, malíř, narozen v Novém Strašecí, studoval u K. Müllera a P. Dillingera na Státní grafické 

škole v Praze a soukromě u Horníka v Lánech, byl výtvarným a propagačním pracovníkem Mladé Fronty, věnoval se 

grafice a kresbě, ilustroval knihy poezie (Slovník Chagall, abART) 

       

LOT 202    

Kleindienst Zdeněk   (1925-2012) 

"Hlava dívky s ovocem" ...................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem, signováno, datováno 1971, adjustováno pod sklem na jehož okrajích je lepená textilní fixační 

páska. Výborná sbírková kresba výborného malíře, grafika a ilustrátora, výtvarného a propagačního pracovníka nakladatelství 

Mladá Fronta 

58,5 x 38,5 (60 x 40)cm 
       

       

LOT 203    

Kleindienst Zdeněk   (1925-2012) 

"Šach dámě bílým koněm"..............................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem, signováno, datováno 1971, adjustováno pod sklem na jehož okrajích je lepená textilní fixační 

páska. Výborná sbírková kresba výborného malíře, grafika a ilustrátora, výtvarného a propagačního pracovníka nakladatelství 

Mladá Fronta 

58,5 x 38,5 (60 x 40)cm 
       

       

LOT 204    

Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"U přehrady v Beskydech" ................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 68/200, rámováno v paspartě, zaskleno  

20,5 x 48,5 (45 x 70,5)cm 
       

Hrnčárek Jan  malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, narozen ve Fryčovicích, soukromá studia u Otty 

Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, pražská akademie u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera, a Tittelbacha, od roku 1948  

žil a tvořil ve Frenštátě pod Radhoštěm, zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. 

Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu 

malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 205    

Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Tichavské kotly I" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno vlevo dole, vzadu rukou název a datace 1969, rámováno pod sklem Název vzadu bychom mohli 

číst také Tichovské kotly, obec Tichov a Tichovský potok se nachází v blízkosti Valašských Klobouk. Naproti tomu obec Tichá 

s říčkou Tichávkou a dalšími Tichavskými místy leží v blízkosti Frenštátu pod Radhoštěm, kde Jan Hrnčárek žil a tvořil. Ať 

Tichovský nebo Tichavský, obraz kompozičně a zajímavě barevně laděný je nabízený ve velmi zajímavé ceně. 

32,5 x 50,5 (43 x 60,5)cm 
       

OBSAH 
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LOT 206    

Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Tichavské kotly II" ..........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno vpravo dole, vzadu rukou název a datace 1969, rámováno pod sklem. Podobně jako u obrazu 

pod položkou 205 i zde bychom mohli číst název uvedený vzadu Tichavské nebo Tichovské kotly. Oba obrazy jsou zajímavě 

barevně laděné a jsou nabízené ve velmi zajímavých vyvolávacích cenách. 

32,5 x 50,5 (43 x 60,5)cm 
       

 

       

LOT 207    

Haring J. (?)    

"Z vysokých hor" ................................................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1925, široký velmi kvalitní rám stříbrné barvy, 

zaskleno. Mimořádně kvalitní krajinářská práce 

50 x 68 (66 x 86,5)cm 
       

       

LOT 208    

Hérink F. Hanuš   (1889-1955) 

"Krajina před bouří" ........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská olej-tempera, signováno, datováno 1931, kvalitní černostříbrný rám, zaskleno  

50 x 63 (63 x 77)cm 
       

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

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

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

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

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

       

LOT 209    

Podešva František   (1893-1979) 

"Valach" .....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno, nedatováno  

20,5 x 14,5 (34,5 x 28)cm 
       

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

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

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

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

       

LOT 210    

Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Zimní krajina s letícími havrany" ..........................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, nedatováno, na původním rámu drobné oklepy, samotný obraz ve velmi dobrém stavu.  

32 x 37,5 (42,5 x 48)cm 
       

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

krajinářské školy J. Mařáka, člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of 

the CVA) 

       

LOT 211    

Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"Kravíny v Křivém" ..........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, vlevo dole signováno, datováno 1960, vzadu název, autorský štítek a razítko ČFVU, zaskleno. 

Práce výborné malířky označované česká Madam Rouault. 

50 x 70 (64 x 84)cm 
       

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

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

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

(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

       

LOT 212    

Dvořák    

"Cesta krajinou" ....................................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, tempera, kvaš, signováno vpravo dole, nedatováno, rámováno v paspartě pod sklem.  

Ve výřezu 41 x 59 (73 x 80)cm 
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LOT 213    

Říhovský Karel   (1926-) 

"Lesní rapsodie" ..................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - akvarel, tempera, kvaš, vpravo nahoře signováno, datováno 1987, rámováno pod sklem.  

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

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

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

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

       

LOT 214    

Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Senoseč v Šenově" ............................................................................................................................................................  5 800 Kč  
mistrovská tempera na kartonu, signováno, nedatováno, rámováno v paspartě pod sklem.  

Ve výřezu 33,5 x 53,5 (51 x 71)cm 
       

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

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

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

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

Lexicon of the CVA) 

       

LOT 215    

Procházka M.    

"Podhorská krajina o žních" .........................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1943, rámováno, zaskleno  

31 x 43 (45 x 58)cm 
       

       

LOT 216    

neurčeno    

"Vesnice" ................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovská tempera, signováno patrně Perlíková I., nedatováno, rámováno pod sklem  

48 x 35 (56 x 43)cm 
       

       

LOT 217    

Holas Miroslav   (1938-1993) 

"Růže" ......................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno 1984, vzadu autorský štítek, bílý dobový rám  

70 x 50 (83 x 63)cm 
       

Holas Miroslav  malíř, grafik, studia na výtvarné katedře UP v Olomouci, věnoval se malbě a grafice (Slovník Chagall) 

       

LOT 218    

Hanzl Oldřich (?)   (1921-1992) 

"Surrealistická kompozice" ............................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, patrně jde o Oldřicha Hanzla, datováno 1974  

69 x 49 (82 x 63)cm 
       

Hanzl Oldřich (?)  malíř, sochař, narozen v Držkovicích u Prostějova, za války byl totálně nasazen v Drážďanech, poté 

studoval na brněnské technice a na Masarykově univerzitě v Brně výtvarné umění u profesorů V. Makovského, F. 

Doubravy a E. Miléna, sám působil na katedře nejprve jako odborný asistent, později jako docent, v roce 1970 musel 

katedru pro politické názory opustit (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 219    

Matušek    

"Vesnice pod horami" .......................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno  

40 x 59 (53 x 72)cm 
       

       

LOT 220    

Dratva Jiří   (1946-) 

"Oderská ulička"....................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1981  

39 x 50 (41 x 53)cm 
       

Dratva Jiří  malíř, grafik, narozen ve Zlíně, studoval Střední umělecko - průmyslovou školu v Uherském Hradišti 

(profesoři K. Hofman, F. Nikl, J. Jaška, J. Hanáček), člen Spolku Arkáda v Novém Jičíně s kterým vystavoval  

(Slovník Chagall) 
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OBRAZOVÁ ČÁST  položky 221 - 240 

 

 

LOT 221    

Götz Zdeněk   (1935-) 

"Za Opavou" .........................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovská olej-tempera s využitím barvy podkladového kartonu, signováno, datováno 1960, vzadu štítek, kvalitní bílý rám z doby. 

Bravurní práce 

46 x 71 (62 x 85)cm 
       

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

krajinomalbou (Slovník Chagall) 

       

LOT 222    

Nesázal Josef   (1884-) 

"Podzimní krajina se stromem u chalupy" ................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, kolem roku 1925, kvalitní rám, zaskleno.  

Ve výřezu 28 x 36,5 (50 x 59)cm 
       

Nesázal Josef  malíř, studoval na UMPRUM v Praze, věnoval se krajinomalbě, maloval národopisné motivy, staré domy 

z Čech, Slovácka i Slovenska (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 223    

neurčeno    

"Štramberk" ..........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, velmi kvalitní adjustace  

35 x 30 (44 x 39)cm 
       

       

LOT 224    

Sekanina    

"Život ve městě" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský akvarel a kvaš, signováno, datováno 1911, skvělá veduta, rámováno, zaskleno  

46,5 x 32,5 (50,5 x 36)cm 
       

       

LOT 225    

Bechyňová    

"Květiny" ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel a kvaš, signováno, datováno 1972, kvalitní adjustace. Skvělá technika kresby 

Ve výřezu 42 x 13,5 (55,5 x 25,5)cm 
       

       

LOT 226    

Šváb Jaroslav   (1906-1999) 

"Krajina s řekou" ..................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tempera, akvarel a kvaš, signováno, datováno 1979, kvalitní adjustace, zaskleno.  

Ve výřezu 20 x 28 (39,5 x 46,5)cm 
       

Šváb Jaroslav  grafik, kreslíř, ilustrátor, designér, pedagog, narozen v Hodoníně, žák J. Bendy a F. Kysely, obrovský 

záběr práce, člen SČVG Hollar a jeho častý předseda, SVU Aleš, atd., jen výčet jeho ocenění je rozsáhlý, např. 1. cenu 

získal již v roce 1927, 1937 - Zlatá medaile, Světová výstava v Paříži, 1958 druhá cena na EXPO 58 v Bruselu, 1964 

medaile v Paříži (Toman, ve Slovníku Chagall 4 celostránkové sloupce o tomto umělci) 

       

LOT 227    

neurčeno    

"Chalupa v zimě" ...................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský olej a tempera, signováno, nepřečteno, adjustováno pod sklem. Krásná zima 

Ve výřezu 22 x 32,5 (35,5 x 45)cm 
       

       

LOT 228    

Volf František   (1897-1983) 

"Z města" ...................................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1965, číslováno 54/70, adjustováno pod sklem, okraje skla fixovány textilní páskou.  

Ve výřezu 21 x 34 (35 x 46,5)cm 
       

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

OBSAH 



KATALOG 115. AUKCE - OSTRAVA - 16.11.2014 

 

 

40 

 

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

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

       

LOT 229    

Kleindienst Zdeněk   (1925-2012) 

"Cesta k zámku" .....................................................................................................................................................................  600 Kč  
akvarel a kvaš, signováno, datováno 1963, rámováno, zaskleno  

30 x 42 (36,5 x 48,5)cm 
       

Kleindienst Zdeněk  grafik, malíř, narozen v Novém Strašecí, studoval u K. Müllera a P. Dillingera na Státní grafické 

škole v Praze a soukromě u Horníka v Lánech, byl výtvarným a propagačním pracovníkem Mladé Fronty, věnoval se 

grafice a kresbě, ilustroval knihy poezie (Slovník Chagall, abART) 

       

LOT 230    

Šlitr Jiří   (1924-1969) 

"Taneční pár" .......................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
komorní kresba perem na papíře, signováno vlevo nahoře, datováno 1964, fixováno na podkladu, rámováno, zaskleno. Majitelé 

údajně získali obrázek přímo od Šlitra. 

20 x 11 (31 x 21)cm 
       

Šlitr Jiří  malíř, grafik, hudebník, herec, zpěvák, kreslil a maloval deníky ze svých cest, volné kresby zachycovaly města, 

ulice, moře, výjevy z divadla, koncertů, ženské akty, portréty, zabýval se knižní ilustrací (Slovník Chagall) 

       

LOT 231    

Synecký Luboš   (1925-) 

"Klečící akt" .............................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 47/50, kvalitní adjustace, zaskleno  

11 x 8,5 (30 x 25)cm 
       

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) 

       

LOT 232    

Bechyňová K.    

"Chrpa" ......................................................................................................................................................................................  300 Kč  
mistrovská kresba tuší a akvarelem, signováno, nedatováno, velmi kvalitní adjustace v plátěné paspartě pod sklem, místo rámu 

lepená textilní páska. Kvalitní umělecké dílo 

Ve výřezu 25 x 10 (42 x 25,5)cm 
       

       

LOT 233    

neurčeno    

"Muž v klobouku" .................................................................................................................................................................  500 Kč  
komorní mistrovský lept, signováno, nepřečteno, velmi kvalitní široký zdobný rámek zlaté barvy, zaskleno.  

Ve výřezu 10,5 x 8,5 (20 x 17,5)cm 
       

       

LOT 234    

neurčeno    

"Dva prosící pejsci" ...........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní barevný grafický list (lept), signováno v desce monogramem FH, dále signováno tužkou a značeno raženým 

slepotiskem vlevo dole, adjustováno pod sklem, místo rámu fixováno textilní páskou. Působivý celek 

Ve výřezu 35 x 30 (46,5 x 40)cm 
       

       

LOT 235    

neurčeno    

"Zátiší s vázou a lebkou na stole" ................................................................................................................................  3 500 Kč  
zajímavá tempera na kartonu, signováno, nepřečteno, datováno 1970, u datace dále OL (P s.L), rámováno zaskleno. Velmi zajímavá 

provokativní práce z citlivých let 

42 x 30 (45 x 33)cm 
       

       

LOT 236    

monogramista hB    

"Nimrod flamendr" ...............................................................................................................................................................  490 Kč  
karikaturní kresba akvarelem a kvašem na kartonu, značeno hB, nedatováno, na původně kvalitním rámu drobné stopy poškození, 

zaskleno. Vhodný dárek (?) 

37 x 25 (42 x 31)cm 
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LOT 237    

Vaculka Vladislav   (1914-1977) 

"Drezura koní".....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská kresba tuší a akvarelem, signováno, datováno 1941, kvalitní adjustace v plátěné paspartě, zaskleno. Kresba galerijní 

úrovně významného malíře a kreslíře 

Ve výřezu 30 x 43 (50 x 61)cm 
       

Vaculka Vladislav  malíř, grafik, sochař, tvůrce tapisérií a šperků, keramik, pedagog, narozen v Jarošově u Uherského 

Hradiště, studoval u profesora I. Kulce a R. Lisovského na Ukrajinské akademii v Praze a u profesorů V. Nowaka, J. 

Obrovského a M. Švabinského na AVU tamtéž, působil jako pedagog na SUPŠ v Uherském Hradišti, zastoupen v řadě 

galerií včetně Národní galerie Praha (Slovník Chagall) 

       

LOT 238    

Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Hukvaldy - Pocta Janáčkovi" .....................................................................................................................................  2 700 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, kolem roku 1960, zaskleno. Dílo patří do období, ve kterém se Sládek věnoval hudební 

tématice ve spojení s Leošem Janáčkem, Janáčkovu hudbu vyjadřoval svými pastely, vystavoval je na muzikologických 

konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze, Brně, ve Slovníku Chagall je konstatováno: "Janáčka neilustroval, ale komentoval". Toto 

zachycení hudby je i v nabízeném skvostném pastelu 

Ve výřezu 43 x 33 (68 x 53)cm 
       

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

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

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

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

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

       

LOT 239    

Švagerka Miroslav   (1883-1969) 

"Slovenská rodina" ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská kresba tuší a akvarelem, kopie podle Josefa Manesa, kvalitní adjustace, zaskleno, na paspartě u rámu drobné skvrny.  

Ve výřezu 32 x 40 (55 x 62)cm 
       

Švagerka Miroslav  malíř, narozen v Kuklenách u Hradce Králové, studoval u B. Roubalíka a M. Pirnera na Akademii 

v Praze, studijně pobýval v Paříži, ztvárňoval figurální a krajinářské náměty (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 240    

Melnich    

"Zátiší s dvěma vázami květin v interiéru" .............................................................................................................  9 900 Kč  
velký reprezentativní mistrovský olej na plátně, signováno azbukou, nedatováno, velmi kvalitní široký zlacený reprezentativní rám. 

Výborný celek.  

88,5 x 68,5 (105,5 x 85)cm 
       

       

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 241 - 260 

 

 

LOT 241    

neurčeno    

"Hudební produkce" .........................................................................................................................................................  2 200 Kč  
mistrovský olej a laky na sololitu, signováno, nepřečteno, nedatováno. Velmi zajímavé zachycení hudby. 

50 x 80 (55,5 x 85)cm 
       

       

LOT 242    

Bělocvětov Andrej   (1923-1997) 

"Zátiší se džbánem, talířem, chlebem a jablkem" .............................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně - (po válce pytlovině), signováno vlevo nahoře, datováno 1946. Kompozičně i barevně výborně 

zvládnutá práce. 

56 x 69,5 (57,5 x 71)cm 
       

Bělocvětov Andrej  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, narodil se a zemřel v Praze, za války však těžko mohl tvořit pod svým 

ruským jménem, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské 

akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada 

výstav, představitel českého INFORMELU, zájem o jeho obrazy je vzrůstající, dosahují vysokých cen (Slovník Chagall) 

OBSAH 
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LOT 243    

Bič František   (1925-1992) 

"Vlaštovka" ...........................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej a tempera na plátně, signováno vpravo dole, kolem roku 1968. Skvělá práce výborného modernisty, jehož 

díla jsou v řadě galerií, včetně NG Praha. 

70 x 80 (73 x 83)cm 
       

Bič František  malíř, grafik, sochař, studia na SUPŠ v Brně u F. Myslivce, Lichtága, Süssera, Langera, vystavoval od roku 

1946 na výstavách SVU Aleš, zastoupen v galeriích v Brně a Praze (Slovník Chagall) 

       

LOT 244    

Glod Adam (Alois)   (1907-1952) 

"Ve vysokých horách" ......................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, kvalitní rám holandského typu  

62 x 74,5 (75 x 87,5)cm 
       

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 

       

LOT 245    

Bobeš    

"Jihlávka pod Skryjským mlýnem od Rabštejnu"...............................................................................................  8 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno a datováno 1931 vzadu, vzadu rovněž uveden název, luxusní široký 

zlacený rám. Krásná reprezentativní práce 

65,5 x 77,5 (82 x 94,5)cm 
       

       

LOT 246    

Kovařík Hubert   (1888-1960) 

"Senoseč u řeky" .................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1949, kvalitní široký rám, na trhu v této kvalitě velmi vzácné. 

Výborná práce slavného malíře, sochaře a keramika srovnatelná s předními krajinářskými pracemi s figurální stafáží 

62 x 71 (76,5 x 85,5)cm 
       

Kovařík Hubert  sochař, keramik a malíř, narozen v Břeclavi, žák umělecko průmyslové školy ve Vídni, dále žák 

profesora Ant. Hanaka rovněž ve Vídni, po první světové válce založil Keramické dílny v Kunštátě, od roku 1932 se také 

věnoval malování, velké množství výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 247    

monogramista OF    

"Jarní idyla v podhorské krajině" ..............................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno monogramem v pravém spodním rohu, zde i datace 1948, rám zlaté barvy. Líbivá krajinářská 

práce 

57 x 69 (64 x 76,5)cm 
       

       

LOT 248    

Marjanus    

"Opus Diaboli - Pocta M.C. Escherovi - opus 50" ...............................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno vpředu a razítkem vzadu na autorském štítku, datováno 2008, rám francouzského typu zlaté 

barvy. Zajímavá a technicky profesionálně zvládnutá práce nové vlny surrealismu 

60 x 50 (70 x 60,5)cm 
       

       

LOT 249    

Myslivec František   (1890-1965) 

"Autoportrét" .......................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, černý rám holandského typu. Bravurní portrétní práce, skvělá nabídka pro sběratele tohoto 

výborného malíře z Brna 

Z posudku PhDr. Pavliňáka citujeme: "Posuzovaný obraz je charakteristickým a originálním dílem Františka Myslivce, patří k jeho 

kvalitním dílům, jehož hodnotu oceňuji částkou 22 000 Kč". Na rozdíl od posudku se domníváme, že jde o olej na plátně, což je  

zanedbatelná maličkost 

57 x 43 (68 x 54)cm 

Přiložen znalecký posudek soudního znalce pana PhDr. Petra Pavliňáka 
       

Myslivec František  grafik, narozen v Brně, studoval u profesora Maška na UMPRUM v Praze, věnoval se krajinomalbě, 

grafickému designu (znak Brna z roku 1934) a portrétní tvorbě, řada výstav v Brně, byl členem KVU Aleš, zastoupen 

ve sbírkách MG v Brně (Toman, Slovník Chagall) 
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LOT 250    

Ziegler František   (1868-) 

"Partie ze Staré Prahy" ................................................................................................................................................  12 000 Kč  
vynikající mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, kvalitní široký zdobný rám zlaté barvy. 

Nádherný sbírkový obraz výrazné galerijní hodnoty. 

40 x 32 (52 x 43)cm 

Přiložen znalecký posudek soudního znalce pana PhDr. Petra Pavliňáka 
       

Ziegler František   

       

LOT 251    

Janulík Jiří    

"Ruka otvírající vajíčko v hrozivě pusté krajině" ...............................................................................................  4 500 Kč  
zajímavý olej na plátně položeném na lepence, signováno vlevo dole, datováno 2003, kvalitní adjustace. Další z výrazně kvalitních 

maleb nové surrealistické tvořící vlny. 

64 x 49 (72 x 57)cm 
       

Janulík Jiří  český surrealista, autodidakt 

       

LOT 252    

Machálek    

"Satanská mše" ....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno 1999, příliš zdobný rám podtrhuje surrealistické pojetí. Další zajímavá práce nové 

vlny surrealismu. 

52,5 x 44 (62,5 x 54)cm 
       

       

LOT 253    

neurčeno    

"Sáně tažené koňmi a psi u hospody v zimní krajině" .......................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno špatně čitelně, signatura je patrně psána azbukou, nedatováno, kolem roku 1910, kvalitní  rám 

černozlaté barvy. Působivá práce 

40,5 x 60,5 (50 x 70)cm 
       

       

LOT 254    

neurčeno    

"Krajina s řekou" ...............................................................................................................................................................  4 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nepřečteno, datováno 1923, kvalitní rám holandského typu černozlaté barvy. Výborný celek 

35 x 48 (48 x 61)cm 
       

       

LOT 255    

Rérych Jaroslav   (1888-1965) 

"Práce v přístavu - Benátky" ........................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský komorní olej na plátně lepeném na lepence, signováno v pravém horním rohu, datováno 1916, u datace uvedeno i místo 

patrně Venezia, původní rámek zlaté barvy. Práce absolventa Akademie v Praze, světoběžníka, který procestoval půlku světa 

(Toman) 

27 x 36 (33,5 x 43)cm 
       

Rérych Jaroslav  malíř, grafik, sochař, pedagog, narozen v Kropáčově Vrutici, studoval architekturu u profesora J. Kouly 

na ČVUT v Praze, pak malbu u profesora M. Pirnera na AVU, s oblibou zobrazoval motivy z Capri, Sardinie, Benátek, 

Říma, New Yorku, nebo malebná zákoutí českých měst, je autorem četných podobizen českých umělců  

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 256    

nesignováno    

"Portrét kněze s plnovousem" .......................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1900, kvalitní rám  

33 x 24 (40 x 31,5)cm 
       

       

LOT 257    

Frydrych    

"Dívka v kroji" a "Jinoch v kroji" .............................................................................................................................  3 500 Kč  
oleje na dřevěné desce, signováno špatně čitelně, dva párové obrazy  

27,5 x 23,5 (34 x 29,5)cm 
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LOT 258    

Atanasov (?)    

"Parník na moři u skalnatého pobřeží" ....................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno latinkou, datováno 1938, dobový širší rám zlaté barvy. Velmi kvalitní profesionální práce 

patrně ruského autora 

39 x 49,5 (51 x 61,5)cm 
       

       

LOT 259    

Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Horníci v rubání" .............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno, pozdější rám hnědé barvy.  

28 x 64 (38 x 74,5)cm 
       

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

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

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

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

Lexicon of the CVA) 

       

LOT 260    

Balko Stanislav   (1943-) 

"Figurální kompozice" ..................................................................................................................................................  85 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno dole uprostřed a vzadu na plátně, kvalitní adjustace.  Skvělá 

práce vynikajícího slovenského autora zastoupeného v řadě galerií u nás i ve světě. 

90 x 74 (93,5 x 77,5)cm 
       

Balko Stanislav  malíř, grafik, narozen v Banské Bystrici, studium na akademii v Praze u Součka a Paderlíka, zastoupen 

v řadě galerií, široké spektrum výstav po celé Evropě (Slovník Chagall) 

       

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 261 - 280 

 

 

LOT 261    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Zima v Beskydech" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole J.D. Gruber, což je jeden z pseudonymů Josefa Drhy, kolem roku 1940, zdobný širší rám zlaté 

barvy. Párová k položce č. 263. 

29,5 x 39,5 (40 x 50) cm 
       

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) 

       

LOT 262    

neurčeno    

"Potok v zimní krajině" ......................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na lepence, signováno velmi slabě v levém dolním rohu, nepřečteno, kolem roku 1940  

29 x 36 (36 x 43,5) 
       

       

LOT 263    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Jaro v Beskydech" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, vpravo dole signováno J.D. Gruber, což je jeden z pseudonymů Josefa Drhy, kolem roku 1940, zdobný širší rám zlaté 

barvy. Párová k položce č. 261. 

29,5 x 39,5 (40 x 50) cm 
       

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) 

       

LOT 264    

Hosperger Emanuel   (1891-1984) 

"Příboj u skalnatého mořského pobřeží" .................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, vzadu text o malíři, původní ručně řezaný rámek potřebuje restaurování  

OBSAH 
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25 x 40,5 (36 x 51)cm 
       

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

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

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

       

LOT 265    

Bartek J.    

"Z Orientu" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930. Sbírková malba autora, o němž mnoho nevíme, je však stále 

v hledáčku svých sběratelů 

46 x 31 (54,5 x 38,5)cm 
       

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

       

LOT 266    

Uhlář Jan   

"Ostrava" ...............................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
olej na malířské lepence, signováno špatně čitelně, kolem poloviny minulého století, zajímavý černozlatý rám  

49 x 71 (60 x 82)cm 
       

Uhlář Jan malíř, narozen v Ostravě, studoval soukromě u J. Schwarze a J. Haši a v letech 1923-1926 na Vyšší lidové škole 

v Ostravě u V. Wünsche a O. Kittricha, pedagogicky působil na základní škole v Ostravě - Přívoze, zastoupen v GVU v Ostravě 

(Lexicon of the CVA, abART) 

 
       

       

LOT 267    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Beskydská krajina" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1960, dobový široký světlý rám  

20,5 x 50,5 (33 x 62)cm 
       

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) 

       

LOT 268    

Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Zátiší se džbánem, jablky, hruškami a citronem" .............................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno  

30 x 56,5 (37 x 63,5)cm 
       

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) 

       

LOT 269    

Melichárek Jaroslav   (1910-1985) 

"Stodoly".................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na sololitu, značeno vzadu na štítku z Díla, luxusní široký rám francouzského typu starozlaté barvy  

35,5 x 51 (51,5 x 67,5)cm 
       

Melichárek Jaroslav  malíř, narozen v Uherském Hradišti, studoval u profesora Blažíčka na ČVUT v Praze, odkud přešel 

k profesoru F. Kyselovi na UMPRUM a pak do krajinářské školy profesora O. Nejedlého na AVU v Praze, od 1943 člen 

SVUM v Hodoníně, maloval zejména krajiny, zátiší, portréty, své vidiny a meditace (Slovník Chagall) 

       

LOT 270    

neurčeno    

"Statek pod horami" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signum nenalezeno, nedatováno, luxusní široký rám francouzského typu zlaté barvy  

28 x 36 (46,5 x 54,5)cm 
       

       

LOT 271    

Karlinský Jiří   (1894-1971 

"Štěrkaři ve Slezsku" ........................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole, na štítku Díla na zadní straně datováno 1960, uveden také název dí la, 

štítek opatřen razítkem ČFVU Praha, kvalitní široký rám.  

45 x 60,5 (63 x 78)cm 
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Karlinský Jiří  malíř, studoval v Praze u prof. Ferdinanda Engelmüllera, další studia ve Francii a Itálii, v roce 1941 byl 

deportován do Terezína, kde přežil až do osvobození v roce 1945 (abART) 

(28.1.1894 Praha-1971 Praha) 

       

LOT 272    

Tkaczyk August Bedřich   (1910-1979) 

"Dřevěnice v zimních Beskydech" ...............................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno. Výborná práce vynikajícího malíře, jednoho z největších talentů 

Severní Moravy. 

50,5 x 66 (59 x 74,5)cm 
       

Tkaczyk August Bedřich  malíř, grafik, studoval na UPŠ v Praze, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř Severní 

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

našeho regionu ve 20. století (Lexicon of the CVA) 

       

LOT 273    

Kutzer Viktor   (1885-1948) 

"Strom obalený jinovatkou v zimních horách" .....................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole, nedatováno. Práce mistra pastelu, který to dobře uměl i s olejem 

a laky. 

52,5 x 70 (65 x 82)cm 
       

Kutzer Viktor  malíř, žák prof. Preislera, řada výstav, převážně v Ostravě, delší dobu působil na Severní Moravě, jeden 

ze zakladatelů Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, uváděn mezi komunitou židovských malířů, zastoupen 

v Národní galerii (Toman, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 274    

Váchal Jaroslav   (1896-) 

"Světlo v lese" .......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
impresionistický olej na plátně, signováno vpravo dole, kolem roku 1930, kvalitní zdobný rám zlaté barvy  

41 x 51,5 (52 x 62)cm 
       

Váchal Jaroslav  malíř, narozen ve Velvarech, bratranec Josefa Váchala, bojoval v legiích v 1. světové válce, 

spoluvydával plukovní časopis, karikatury a kresby uveřejňoval také v časopise Houpačky na Sibiři, po návratu maloval 

náladovou krajinu, zátiší a vzpomínky na legie (Slovník Chagall, abART) 

       

LOT 275    

neurčeno    

"Zátiší s nožem, jablky, hruškami a sklenicí" ........................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, kolem roku 1940, široký rám starozlaté barvy  

37 x 49 (51 x 63,5)cm 
       

       

LOT 276    

Holáček Bedřich   (1903-1984) 

"Chalupy pod kopcem" .......................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, vzadu razítko Svazu výtvarných umělců. Práce malíře, který maloval krajinu z okolí 

Frýdku - Místku. 

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

Holáček Bedřich  malíř, divadelní výtvarník, studoval v Praze v Malířské škole prof. V. Sychry a na akademii u prof. 

Nejedlého, je zastoupen Galerii výtvarného umění, Ostrava a v Muzeu Beskyd, Frýdek-Místek (Lexicon of the CVA, 

abART, Signatury malířů) 

       

LOT 277    

Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Podzim v Beskydech"......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vlevo dole, datováno 1970, kvalitní široký rám bílé barvy.  

50 x 70 (68 x 88)cm 
       

Hrnčárek Jan  (viz níže) 

       

LOT 278    

Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Beskydská krajina" .........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1954, vzadu na rámu evidenční číslo z RAJ 

(restaurace a jídelny), velmi kvalitní široký rám hnědozlaté barvy. Jedna z nejlepších prací autora na naších aukcích, vysoká 

galerijní hodnota, mimořádná nabídka. 

60,5 x 101 (83,5 x 123,5)cm 
       

Hrnčárek Jan  malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, narodil se ve Fryčovicích, studoval soukromě 

u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, 
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Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl 

z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní 

Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, 

Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla 

v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.  

 

Po listopadu 1989 byl Janu Hrnčárkovi přiznán titul akademický malíř, v roce 2003 mu byla udělena Cena sv. Martina 

za umělecké ztvárnění frenštátské krajiny a okolí, za celoživotní práci na poli kulturním a u příležitosti 85. výročí narození. 

Cena sv. Martina je každoročně udělována významným osobnostem za přínos ve vlastivědné práci nebo na poli kulturního 

života města Frenštát pod Radhoštěm. Mimo jiné tuto cenu v roce 2000 získal Pavel Parma, známý bibliofil, z jehož sbírky 

jsme v minulých letech nabízeli na našich aukcích řadu zajímavých bibliofilií a fotografií od Jana Sudka. 

 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, webové stránky o městě Frenštát pod Radhoštěm) 

       

LOT 279    

Dubový A.    

"Tanečnice s červeným závojem" ................................................................................................................................  2 900 Kč  
velký olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno  

90 x 65 (99,5 x 74,5)cm 
       

       

LOT 280    

Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Alegorie žní - Markéta hází srp do žita".............................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně položeném na dřevěné desce, signováno vpravo dole, datováno 1933, pozdější kvalitní široký 

rám bílé barvy. Práce z výborného období autora, významného malíře, národního umělce, ojedinělá nabídka pro sběratele. 

63 x 51 (81 x 69)cm 
       

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

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

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

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

Lexicon of the CVA) 

       

 

 

 

 

MIX  položky 281 - 292 

 

 

LOT 281    

Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Léto na Prostřední Bečvě" ...........................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, datováno 1970, vzadu název obrazu, široký bílý rám  

50,5 x 71 (63,5 x 84,5)cm 
       

Hrnčárek Jan  (viz výše) 

       

LOT 282    

Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 

"Dřevěnice se stromy" ......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský barevný dřevoryt, signováno vpravo dole, nedatováno, volný list  

58 x 47cm 
       

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

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

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

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

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

       

LOT 283    

Nerad Jožka   (1901-) 

"Chalupy v zimě" ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, kvalitní široký rám stříbrné barvy  

54 x 66 (66 x 78)cm 
       

Nerad Jožka  malíř krajinář a zahradní architekt, narodil se a působil v Jemnici, okres Třebíč, malířství se učil 

ve speciálce malíře profesora C.M. Thumy, zpočátku projektoval práce k terénní architektuře, avšak od roku 1929 se 

věnoval výhradně malířství (Toman, abArt) 

OBSAH 
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LOT 284    

Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Rozsévač" ..........................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní goblén slavné valašskomeziříčské goblénové manufaktury, signováno vpravo dole písmenem K, první třetina 

minulého století, vynikající barevnost, velmi dobrý stav. Goblény této manufaktury patří mezi nejlepší nejen u nás, ale i v Evropě, 

Rozsévač se řadí mezi její nejlepší práce hned za Vodníkem a Krysařem od Hanuše Schwaigera 

Cca 140 x 80cm 
       

Kučera Jaro  malíř, skvělý gobelínář, narozen v Bystřici pod Hostýnem, studoval na Učitelském ústavu v Příboře a na 

VŠUP v Praze, dále studoval tkaní gobelínů v Paříži, učil na několika školách, v letech 1922 - 1925 vedl gobelínovou 

školu ve Valašském Meziříčí (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 285    

Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Jaro" .......................................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní goblén slavné valašskomeziříčské goblénové manufaktury, signováno vpravo dole písmenem K, vlevo MGM, 

velmi dobrý stav. Goblény této manufaktury patří mezi nejlepší nejen u nás, ale i v Evropě, sbírkový a muzeální kus 

116 x 57cm 
       

       

LOT 286    

Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Tři břízy v kvetoucí horské krajině" .......................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský galerijní goblén slavné valašskomeziříčské goblénové manufaktury, signováno vlevo dole písmenem K, velmi dobrý 

stav. Goblény této manufaktury patří mezi nejlepší nejen u nás, ale i v Evropě, sbírkový a muzeální kus 

58 x 45cm 
       

       

LOT 287    

Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Hlava dívky v šátku" ..........................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská kresba hnědým pastelem, signováno, po polovině minulého století, umělecká adjustace v paspartě pod sklem, rámek 

tvoří nalepená textilní páska, která zároveň vše fixuje.  

Ve výřezu 17 x 10 (29,5 x 20,5)cm 
       

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) 

       

LOT 288    

Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"Červená vesnice" ..............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní tempera, signováno, datováno 1970, vzadu štítek Díla, zaskleno. Výborná práce z výborného období skvělé 

malířky označované jako česká paní Rouault 

24 x 66 (32,5 x 74,5)cm 
       

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

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

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

the CVA, Slovník Chagall) 

       

LOT 289    

Vydarená - Jergušová Lýdia   (1940-) 

"Krajina se stromy" ...........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná kombinovaná technika - uhel, akvarel, signováno, datováno 1985, adjustováno pod sklem  

49,5 x 36,5 (56,5 x 43,5)cm 
       

Vydarená - Jergušová Lýdia  textilní výtvarnice, malířka, grafička, narozena v Banské Bystrici, studovala na FAPS 

SVŠT v Bratislavě, dále monumentální malbu na VŠVU v Bratislavě u profesora Matejky, řada výstav (Slovník Chagall) 

       

LOT 290    

Oberthor Karel   (1921-1996) 

"Pasení koní" ...........................................................................................................................................................................  800 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1965, číslováno 59/200, zaskleno  

56 x 42,5 (57,5 x 44)cm 
       

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

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

v Národní galerii Praha a dalších galeriích (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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(15.7.1921 Praha - 30.6.1996 Praha) 

       

LOT 291    

Souprava velkého kruhového tácu a pěti vložených misek ..............................................................................  1 000 Kč  
sklo čiré, zdobené broušením, řezbou a leptem, na miskách medailonky s rubínovou lazurou, misky lze sestavit do kruhu a vyplnit 

plochu tácu. Bohatý květinový dekor byl původně celý zlacený, dnes zlacení částečně setřelé, drobné oklepy na okrajích misek. 

Na servírování bonbonů, oříšků, drobného dezertního pečiva. 

Šlo o velmi luxusní sklářskou práci. I přes částečně setřené zlacení jde stále o kvalitní funkční a sbírkový kus, vyskytuje se velmi 

vzácně. 

Celkem 6 kusů, 

1 tác o průměru 34cm,  

5 misek: 4 misky sledují čtvrtkruhové výseče, z nichž je odebraný střed na 1 středovou kruhovou misku. 

1 středová miska průměr 7,5cm 
       

       

LOT 292    

Saalmann Erich    

"Kovář při práci na kovadlině" ...................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovská galerijní bronzová plastika stojící na krychlovitém mramorovém podstavci, v levém předním rohu na plintě signováno 

E. SAALMANN, první polovina minulého století. Výborná nabídka. Menší varianta sochy kováře od Saalmanna (18 cm) byla 

na aukci Kunst & antiek u společnosti Katern Hanover prodaná 8.3.2014 za 200 eur. 

Celková výška 38cm, výška podstavce 7,5cm 
       

Saalmann Erich  udáván jako německý výtvarník který žil snad v letech 1890 -1930 (podle údajů JENNMAUR 

GALLERY), i když některé prodejní domy uvádí u jeho děl i letopočet okolo roku 1910, tedy z ještě mladého autorova 

věku, v ARTPRICE je uveden aktivní věk v rozmezí 1918 - 1932. 

 

JENNMAUR GALLERY, USA, San Francisko, se řadí mezi přední galerie, zaměřuje se na sochařská díla konce 19. 

a počátku 20. století, mimo jiné také na české výtvarníky té doby. 

       

 

 

 

 


