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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 21. prosince 2014 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 116. 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 18. – 21. prosince 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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OBSAH 

MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

Dražební řád 

 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

Obrazy _______________________________________________  001 - 020 

Jiné __________________________________________________  021 - 040 

Obrazy _______________________________________________  041 - 060 

Jiné __________________________________________________ 061 - 080 

Obrazy _______________________________________________  081 - 100 

Jiné __________________________________________________  101 - 120 

Obrazy _______________________________________________ 121 - 140 

 _____________________________________________________  141 - 160 

Jiné __________________________________________________  161 - 180 

Obrazy _______________________________________________  181 - 200 

Jiné __________________________________________________  201 - 220 

 _____________________________________________________ 221 - 226 

 

 

PROSPEKT je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie vybraných položek zařa-

zených 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/
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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

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

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

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

II.  Obecná ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

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

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

žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

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

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

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

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

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

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

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

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

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

Babraj Bořivoj   ..........................................................   56 

Baran Otto   ..............................................................   183 

Barnet - Směšný Josef Václav   ............................   42, 43 

Barth I.   ...................................................................   121 

Bělík   .......................................................................   187 

Bělocvětov Andrej  ....................................................   85 

Bernhard Johannes Karl Butzke   .............................   107 

BLEYLE (?)   .............................................................   83 

Born Adolf   ...............................................................   49 

Budský Rudolf   .......................................................   194 

Condoy Honorio Garcia   ...........................................   20 

Čech František Ringo   .........................................   58, 59 

Čmielová Bohuslava   ..............................................   146 

De Saint Phalle, Niki   ..............................................   222 

Dobeš Josef   ............................................................   198 

Drašar Augustin   .....................................................   134 

Drha Josef   ..........................................   9, 181, 182, 196 

Duša Ferdiš   ............................................................   184 

Emler František   ........................................................   12 

Filla Emil  ............................................................   5, 6, 7 

Finze Herta   .............................................................   132 

Fousek Čeněk   ...........................................................   45 

Götz Zdeněk   ...........................................................   195 

Grosz George  ............................................................   90 

Harburger Edmund   ...................................................   14 

Hermanns Rudolf   ...................................................   190 

Herzl Ludvík   ............................................................   84 

Jaroněk Alois   ..................................................   174, 175 

Jaroněk Bohumír   ....................................................   225 

Jaroš František   ........................................................   188 

Junek Václav   ..........................................................   123 

Kellner Šebastián   ...................................................   143 

Knotek O.   ...............................................................   153 

Kotvald Ferdinand   ..................................................   154 

Krtil - Alp Ladislav   ..................................................   46 

Krystyn Bohumír   ....................................................   185 

Kučera Jaro   ....................................................   148, 149 

Lada Josef  .................................................................   41 

Lautenschläger, Gustav Wilhelm................................ 226 

Malucha   ....................................................................   16 

Marvánek Otakar   ....................................................   126 

Matas Václav   ..........................................................   151 

Mohylák D.   ............................................................   122 

monogramista SP   ...............................................   10124 

Moretti Alessandro   ...................................................   73 

Neprakta - Winter Jiří   ...............................................   13 

nesignováno   ..   10, 22, 23, 124, 127, 131, 142, 186, 223 

Neumann Vladimír   ....................................................   82 

neurčeno   ..................   125, 128, 129, 133, 135, 155, 157 

Novák Ada (Adolf)   .................................................   156 

Otipka Jindřich   ........................................................   138 

Palda Karel   ................................................................   36 

Pernica Vojtěch   .........................................................   57 

Pokorný Jaroslav   .....................................................   199 

Pokorný Václav   .......................................................   197 

Polišenský Břetislav   ..................................................   55 

Procházka František Xaver   .....................................   191 

Procházka Josef   .........................................................   60 

Rada Vlastimil   ........................................................   145 

Radimský Václav   ....................................................   144 

Raiser Zdeněk   .........................................   139, 140, 141 

Rapacki Józef   ..........................................................   200 

Rosenthal Philipp   ..........................................   69, 70, 71 

Rychlovský Antonín  ................................................   192 

Řehořek František   .....................................................   87 

Salichová Helena   ................................................   10144 

Saudek Karel   ...........................................................   189 

Sedliský Ivan   .............................................................   51 

Skála Karel   ................................................................   11 

Sklenář Zdeněk   .......................................................   160 

Slabý - Kareš Karel   .................................................   152 

Sládek Jan   ...............................................................   224 

Sládek Jan Václav   .............................................   50, 137 

Světlík Eduard   ...........................................................   53 

Svolinský Karel   .........................................................   52 

Škrabánek František   ..................................................   44 

Štauda Petr   ..............................................................   193 

Ther František   .........................................................   159 

Tichý František   .............................................   47, 48, 88 

Tužinský Alois   ..........................................................   81 

Uhlář Jan   ...................................................................   89 

Úředníček   ................................................................   113 

Velčovský Josef   ......................................................   158 

Věšín Jaroslav   .........................................................   150 

Vlach Oldřich   ..............................................................   8 

Vožniak Jaroslav   .....................................................   130 

Zábrž - Zbraslavský Evžen   ........................................   54 

Zezulová - Bízková Helena   .....................................   136 

Zrzavý Jan   ...........................   1 - 4, 15, 17 - 19, 91 - 100 

Ženíšek Josef   .............................................................   86 

 
 

 

 

REJSTŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 
 

 

brož ..........................................................................   167 

brož - přívěs .............................................................   102 

busta ...........................................................................   73 

dóza ..........................................   21, 32, 35, 36, 174, 212 

dýka ..........................................................................   118 

džbán ..........................................................   64, 201, 215 

forma na máslo .........................................   109, 111, 112 

gobelín..............................................................   148, 149 

kabelka .....................................................................   209 

kalamář .......................................................................   74 

karafa ....................................................................   34, 62 

kniha .........................................................................   101 

kompozice .................................................................   214 

konvice ................................................................   31, 207 

kord ...........................................................................   173 

kroužek na ubrousky ...................................................   77 

kříž ............................................................   169, 217, 218 

kukátko........................................................................   24 

louskáček ..................................................................   211 

miniatura ...............................................................   22, 23 
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miska ..........................................................................   39 

mlýnek na kávu ........................................................   180 

nádobka ....................................................................   203 

náhrdelník ................................................................   115 

náprstek ....................................................................   119 

náramek ............................   104, 105, 120, 161, 176, 177 

nástolec ......................................................................   26 

náušnice ..............................................................   37, 163 

ořezávátko ..................................................................   29 

pečetítko .....................................................................   27 

plastika ..........................   28, 38, 72, 106, 107, 108, 113, 

 ..................................................  114, 170, 179, 219, 222 

plastika reliéfní .........................................................   172 

pohár ..................................................................   78, 204 

prsten .......................................   116, 117, 162, 164 - 166 

přívěs ........................................................................   103 

sklenice.......................................................................   65 

skříňka ......................................................................   171 

solnička .....................................................................   202 

souprava ......................................................................   79 

souprava čajová .........................................................   220 

souprava desertní ........................................................   67 

souprava jídelní .........................................................   221 

souprava kuřácká.........................................................   30 

souprava likérová ........................................................   66 

souprava servírovací ...................................................   63 

stojan .........................................................................   210 

svícen ..............................   33, 75, 76, 178, 205, 206, 216 

šálek s podšálkem ................................................   68 - 71 

tác ................................................................................   80 

talíř ............................................................................   208 

těžítko .........................................................................   25 

váza .....................................................................   61, 175 

vázička ......................................................................   213 

zarážka na knihy ..........................................................   40 

zrcadlo .......................................................................   110 

 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 
 

 

akryl na lepence ..........................................................   85 

akvarel ........................................................................   52 

akvarel, kvaš .......................................................   54, 188 

akvarel, tužka, pastelky a kvaš .................................   160 

barevná litografie........................................................   49 

bronz, mramor ............................................................   29 

cín, mramor ..............................................................   179 

dřevo ........   108, 109, 111, 112, 170, 171, 211, 218, 219 

dřevo, obecný kov ......................................................   30 

dřevo, porcelán, kov .................................................   214 

dřevo, sklo ................................................................   110 

dřevo, slonovina ...................................................   40, 70 

dřevoryt ....................................................................   225 

japonská mečovina, slonovina ..................................   118 

keramika .....................................   21, 113, 114, 201, 215 

kombinovaná technika ................................................   46 

kov............................................................................   209 

kov, mramor ...............................................................   73 

kovová kompozice ......................................................   74 

kresba .........................................................................   14 

kresba perem a tuší .....................................................   90 

kresba tužkou .................................................  91, 95 - 99 

kvaš ............................................................................   22 

laky ...........................................................................   130 

lept ...........................................................   18, 48, 93, 94 

lept, akvarel, kvaš .......................................................   88 

lept, akvatinta .......................................................   5, 6, 7 

litina .........................................................................   172 

litografie .....................................   2, 4, 19, 41, 47, 58, 59 

majolika ......................................................................   67 

malba tuší ...................................................................   13 

mosaz .................................................   27, 178, 180, 216 

msaz, perleť ................................................................   24 

obecný kov ...........................................................   32, 33 

obtah ...........................................................................   17 

olej .....................................................................   23, 151 

olej na desce ..................   50, 55 - 57, 125, 183, 186, 195 

olej na kartonu ............................................   53, 122, 138 

olej na lepence .........   9, 11, 20, 42 - 44, 82, 83, 89, 131, 

 ...................................................................  136, 196, 197 

olej na plátně ...........   8, 10,  51, 60, 81, 86, 87, 121, 123, 

  ............... 124, 127, 128, 132 - 135, 137, 142 - 144, 146, 

 .........................  147, 150, 152 -159, 181, 182, 185, 187,  

 .......................................... 190 - 193, 198, 199, 200, 223 

olej na překližce ............................   16, 84, 184, 224, 226 

olej na sololitu ...................................   129, 139, 140, 141 

olej-tempera ........................................................   12, 145 

pastel ...................................................................   45, 126 

porcelán ...........................   31, 38, 68 -71, 106, 107, 174, 

 ...........................................  175, 208, 212, 213, 220, 221 

reprodukce ................................................................   189 

řezba ve dřevě ...........................................................   217 

sklo ........................................................................   28, 35 

sklo beryl .....................................................................   65 

sklo broušené ..................................................   61, 62, 66 

sklo broušené a matované ...........................................   63 

sklo čiré .......................................................................   36 

sklo malachitové .........................................................   39 

sklo, kov ..........................................................   26, 34, 64 

slonovina, bílý kov ......................................................   37 

stříbro .........   75 - 80, 119, 120, 169, 176, 177, 203 - 206 

stříbro, dřevo .....................................................   115, 207 

stříbro, sklo ...............................................................   202 

stříbro, slonovina, mosaz ............................................   25 

suchá jehla.....................................................................   3 

tempera ......................................................................   100 

textilie ...............................................................   148, 149 

uhel, křídy ...................................................................   15 

zinkografie ....................................................................   1 

zlato...........................................................................   161 

zlato, alexandrit .........................................................   168 

zlato, briliant ............   102, 103, 104, 105, 116, 117, 162, 

 ...........................................................  163, 164, 165, 167 

zlato, briliant, smaragd ..............................................   166 

železo ................................................................   173, 210 
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REJSTŘÍK ZNAČEK 
 

AJ Rožnov pod Radhoštěm, Alois Jaroněk ......   174, 175 

AV ..................................................................   25, 76, 78 

BAUSCHER WEIDEN BAVARIA GERMANY ......   31 

COPENHAGEN .......................................................   208 

DIANA .....................................................................   204 

DITMAR URBACH ...................................................   21 

ENS ............................................................................   38 

GRACE ......................................................................   24 

Heinrich Hoffmann ....................................................   35 

KOHOUT .................................................................   104 

LABUŤ ............................................................   105, 117 

LIŠKA ..............................................................   102, 103 

MÍŠEŇ .....................................................................   212 

PIRKENHAMMER KUNST-ABTEILUNG ............   106 

ROSENTHAL GERMANY CHIPPENDALE ..........   221 

ROSENTHAL GERMANY V ..................................   107 

ROSENTHAL SELB BAVARIA MARIA .....   69, 70, 71 

ROSENTHAL SELB-BAVARIA .............................   220 

SANDRIK, KOZLÍK ..................................................   79 

SCHÜTZ BLANSKO .................................................   67 

trojúhelník s trojvrším .................................................   80 

ÚL .............................................................................   213 

UT .............................................................................   113 

VIENNA MADE IN AUSTRIA ...............................   213 

WMF .....................................................................   31, 64 

ZAJÍC..........................................   77, 115, 120, 203, 205 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
LOT 1    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Zvěstování narození Páně - Betlém" ........................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská zinkografie, signováno v desce JZ, šedesátá léta minulého století, vzadu štítek Galerie ART Chrudim, luxusní umělecká 

adjustace. Obraz byl v uvedené galerii zakoupen otcem současného majitele za podstatně vyšší cenu. 

Ve výřezu 14 x 19 (35,5 x 45,5) cm 
       

Zrzavý Jan  malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána 

řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto 

umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Lexicon of the CVA). 

Naše společnost uspořádala v Dejvické galerii Vincence Kramáře v prosinci 1999 výstavu více než 600 prací tohoto 

umělce, převážně kreseb. Všechny tehdy vystavené exponáty jsou publikovány v Katalogu neznámých prací Jana 

Zrzavého, který v roce 1999 vydala rovněž naše společnost 

       

LOT 2    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Krokova dcera - TETA"................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská litografie, dole uprostřed signováno tužkou JZ, vlevo dole datováno v desce 1920, vzadu štítek Galerie ART Chrudim, 

luxusní umělecká adjustace. Obraz byl v uvedené galerii zakoupen otcem současného majitele za podstatně vyšší cenu. 

Ve výřezu 12 x 8 (35 x 25) cm 
       

       

LOT 3    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Ile de Sein" ...........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská suchá jehla, nesignováno, zaručeně práce Jana Zrzavého z let 1947/48, vzadu štítek Galerie ART Chrudim,  luxusní 

umělecká adjustace. Obraz byl v uvedené galerii zakoupen otcem současného majitele za podstatně vyšší cenu. 

Ve výřezu 10,5 x 15 (29,5 x 36) cm 
       

       

LOT 4    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Palma" ...................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská litografie podle kresby z roku 1908, signováno monogramem JZ vpravo nahoře v desce, vlevo dole rovněž v desce 

datováno 1920, vzadu štítek Galerie ART Chrudim, luxusní umělecká adjustace. Obraz byl v uvedené galerii zakoupen otcem 

současného majitele za podstatně vyšší cenu. 

Ve výřezu 12 x 9 (47 x 37) cm 
       

       

LOT 5    

Filla Emil   (1882-1953) 

"Otec a syn napadený drakem války" .......................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský lept s akvatintou, nesignováno, vzadu štítek Galerie ART Chrudim, na štítku uvedena datace 1945, luxusní umělecká 

adjustace. Obraz byl v uvedené galerii zakoupen otcem současného majitele za podstatně vyšší cenu. 

Ve výřezu 21,5 x 18 (45 x 39,5) cm 
       

Filla Emil  malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik, studoval obchodní školu, pak AVU v Praze u profesora Thieleho 

a Bukovace, člen Osmy, jejíž vznik vyvolal, člen SVU Mánes a Skupiny výtvarných umělců, kde byl také iniciátorem 

jejího vzniku, od roku 1945 profesor pro monumentální malbu na VŠUP v Praze, velké množství výstav doma 

i v zahraničí, zastoupen v mnoha galeriích, včetně Národní galerie v Praze, vynikající, světově proslulý český malíř - 

kubista, v posledních letech dosáhl řady rekordních cen, zejména v kubistických obrazech (Slovník Chagall) 

       

LOT 6    

Filla Emil   (1882-1953) 

"Kůň napadený lvem" ......................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský lept s akvatintou, nesignováno, vzadu štítek Galerie ART Chrudim, na štítku uvedena datace 1945, luxusní umělecká 

adjustace. Obraz byl v uvedené galerii zakoupen otcem současného majitele za podstatně vyšší cenu. 

Ve výřezu 21,5 x 18 (45 x 39,5) cm 
       

       

LOT 7    

Filla Emil   (1882-1953) 

"ZODIAK - RYBY" ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský lept s akvatintou, signováno v desce monogramem EF, vzadu štítek Galerie ART Chrudim, luxusní umělecká adjustace. 

Obraz byl v uvedené galerii zakoupen otcem současného majitele za podstatně vyšší cenu. 

Ve výřezu 6 x 7 (26,5 x 26,5) cm 

OBSAH 
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LOT 8    

Vlach Oldřich   (1886-) 

"Žně - sklizeň obilí" ...........................................................................................................................................................  5 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, adjustováno v šedozlatém rámu francouzského typu. Vzadu 

razítko sbírky a text k výstavě v Luhačovicích. TEXT: Výstava Luhačovice, cena 18 500 Kč, katalogové číslo 5. 

Výborná nabídka. 

72 x 102 (85 x 116) cm 
       

Vlach Oldřich  malíř, grafik, ilustrátor, restaurátor, narozen v Praze, studoval v malířské škole K. Reisnera 

a na UMPRUM v Praze, osvojil si všechny techniky malířské včetně maleb nástěnných a maleb na skle, dokázal malovat 

i technikou starých mistrů, věnoval se pracím pro architekturu, byl členem Umělecké besedy s níž také vystavoval  

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 9    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Ze zimní průmyslové Ostravy"...................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno vlevo dole, nedatováno. Vedle umělecké i velká dokumentační hodnota.  

24 x 34 (31 x 41) 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 individuálních 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 10    

nesignováno    

"Výmol v lese" ...................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, výborná práce následovatele Mařáka.  

38 x 48 (45 x 55) cm 
       

       

LOT 11    

Skála Karel   (1908-2001) 

"Domy v krajině s vysokým nebem" .............................................................................................................................  400 Kč  
miniaturní mistrovský olej na lepence, signováno monogramem KS, nedatováno, kvalitní adjustace. Práce žáka Nechleby.  

4 x 6 (21 x 22) cm 
       

Skála Karel  malíř, pedagog, narozen v Praze, studoval na státní grafické škole v Praze a malbu u profesora Nechleby 

na AVU, později na základě francouzského stipendia u profesora Souverbieho na Académie des Beaux-Arts v Paříži, řada 

výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 12    

Emler František   (1912-1992) 

"Krasojízda v cirkuse" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
komorní mistrovská olejová tempera, signováno, nedatováno, adjustováno pod sklem v černém rámečku z masivu, skvělá 

miniaturní práce.  

16,5 x 11 (20 x 15) 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 13    

Neprakta - Winter Jiří   (1924-2011) 

"Prodavačka ryb" ...............................................................................................................................................................  5 900 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 Nepraktových 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 

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 
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LOT 14    

Harburger Edmund   (1846-1906) 

"Profesor" ..............................................................................................................................................................................  8 900 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. Kopie 

publikované kresby je přiložena na zadní straně obrazu. 

Ve výřezu 24,5 x 15 (43 x 33) cm 
       

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

byl jmenován profesorem 

       

LOT 15    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Lodě v přístavu na Ile de Sein" ...............................................................................................................................  90 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem a barevnými křídami, signováno vpravo dole monogramem ZJ, nedatováno, kvalitní adjustace 

pod sklem. Jedinečná práce patřící mezi skvosty české kresby 20. století. 

Ve výřezu 18 x 25 (40 x 46,5) cm 

Přiložen odborný posudek od dr. Jany Orlíkové a Posouzení od PhDr. Michaela Zachaře. 
       

       

LOT 16    

Malucha    

"V harému" ...........................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský olej na dřevěné překližce, signováno vpravo dole MALUCHA, datováno 1969, velmi zajímavá práce, kvalitně 

zvládnutá. Zavěšuje se bez rámu.  

40 x 60,5 cm 
       

V úvahu přichází výtvarník Oldřich Malucha, pedagog, designér, grafik, narozen 1944 v Ostravě - Nové Bělé, vystudoval 

Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, působil v Ostravě - Vítkovicích a v Opavě, pracoval v reklamě 

a propagaci, pedagogicky působil na SUPŠ Opava (Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK04, záznam 

000012092) 

       

LOT 17    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Večery na Dikaňce - Gogol" ........................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevný obtah č. IX, mistrovská ilustrace pro slavnou Gogolovu práci, vzadu razítko Jan Zrzavý, národní umělec, vpředu  rukou 

Jana Zrzavého název a číslo IX, adjustováno pod sklem. Z majetku rodiny Jana Zrzavého. Příležitost pro sběratele a milovníky prací 

Jana Zrzavého. 

13,5 x 17 (15,5 x 19) cm 
       

       

LOT 18    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Vdova" ...................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský komorní lept, signováno v desce JZ, číslováno 25/200. Z majetku rodiny Jana Zrzavého. 

20 x 14 (22 x 16) cm, lept 5,8 x 4,5 cm 
       

       

LOT 19    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Motiv z Benátek" ..............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovská zelenobílá litografie, signováno vpravo dole v desce JZ, nedatováno, adjustováno pod sklem. Z majetku rodiny Jana 

Zrzavého. 

29,5 x 25,5 (39 x 28,5) cm 
       

       

LOT 20    

Condoy Honorio Garcia   (1900-1953) 

"Padlý anděl" .....................................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, kolem roku 1947. "...Moderní španělská malba výrazně zasáhla do české kultury těsně 

po druhé světové válce, v letech 1946-48, především výstavou „Umělců republikánského Španělska“ a dalšími. V českých 

veřejných i soukromých sbírkách (Národní galerie, Moravská galerie, Galerie výtvarného umění v Ostravě) zůstala řada 

vynikajících děl španělských autorů, kteří navštívili republiku nebo zde také krátce pobývali. Posílili analogicky se u nás rozvíjející 

program pozdních variant českého kubismu a ovlivnili i některé významné malíře tehdy nejmladší generace ..." /in: tisková zpráva 

k výstavě Čtyři španělští malíři, České muzeum výtvarných umění, Husova ul. 19-21, Praha 1 - Staré Město (27.6.2007), 

http://www.cmvu.cz/cz142e16/4-spanele-tz/ 

54,5 x 49 (69 x 63,5) cm 
       

Condoy Honorio Garcia  španělský malíř a sochař, svá díla podepisoval CONDOY, přídomek CONDOY po matce 

připojil ke svému jménu, aby své práce odlišil od otce Elías García Martínez. V roce 1946 strávil několik měsíců v Praze, 

připravoval výstavu španělských malířů (wikipedia) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 

 

LOT 21    

Dóza s víkem ve tvaru skotského teriéra ..................................................................................................................  4 500 Kč  
keramika bíle glazovaná, barevně ručně malovaná, značeno červeně tištěnou značkou DITMAR URBACH HAND PAINTED, 

Made in Czechoslovakia a vtlačeným číslem 11179, první polovina minulého století. VRCHOLNÉ ART DECO 

Výška 15 cm, délka 31 cm 
       

       

LOT 22    

nesignováno    

Miniatura "Portrét dámy s perlovými náušnicemi" ...........................................................................................  1 800 Kč  
kvaš na slonovině (?), nesignováno, dřevěný obdélníkový rámeček s oválným výřezem lemovaným mosazí.  

V oválném výřezu 6 x 5 (14 x 11,5) cm 
       

       

LOT 23    

nesignováno    

Miniatura "Portrét šlechtičny v honosném šatu" ................................................................................................  2 200 Kč  
olej na slonovině (?), nesignováno, rámováno v oválném rámku v kombinaci dřeva, slonoviny a mosazi, kolem poloviny minulého 

století.  

Ve výřezu 6 x 5 (15 x 13) cm, ovál 
       

       

LOT 24    

Divadelní kukátko s rukojetí .............................................................................................................................................  900 Kč  
kombinace mosazi a perleti, na spojnici okulárů značeno GRACE, pravděpodobně Francie, přelom devatenáctého a dvacátého 

století.  

Šířka 10 cm, délka rukojeti 10 cm 
       

       

LOT 25    

Těžítko ve výrazném florálním secesním stylu .......................................................................................................  1 900 Kč  
stříbro, zelený mramor a slonovinová destička. Ze stříbra je horní část ve tvaru "pečetítka" postaveného na bílé destičce podložené 

mramorem. Značeno platnou RU puncovní značkou AV, ryzostním číslem 800, monogramem výrobce S.K., Německo do roku 

1902. Použitá značka AV pro cizí zboží byla uvedena v platnost pro celé Rakousko - Uhersko od 1.1.1902, u nás se používala 

do 28.2.1921 a v souladu s puncovním zákonem č. 539/1992 Sb., patří mezi puncovní značky uznávané v ČR.  

Ryzost stříbra 800/1000, rozměr základny 14,5 x 7,5 cm, výška 10,5 cm 
       

       

LOT 26    

Secesní nástolec s mísou a centrální trychtýřovitou nádobou na květiny ..................................................  4 500 Kč  
kombinace skla a bílého kovu, sklo mléčné, zvlněné okraje v odstínech zelené, obě nádoby zdobeny bohatou ruční malbou kytiček 

a mašlí barevnými emaily, kovový podstavec na třech nožkách, konec 19. století.  

Výška 43 cm, průměr 26 cm 
       

       

LOT 27    

Pečetítko .....................................................................................................................................................................................  150 Kč  
mosaz, vyrytý zdobný monogram JK, konec 19. století.  

Výška 4 cm 
       

       

LOT 28    

Plastika "Koruna" .................................................................................................................................................................  300 Kč  
kombinace skla broušeného a litého, čirého a matného, období 1. republiky, na vrcholku kříže větší oklep.  

Výška 23 cm 
       

       

LOT 29    

Ořezávátko na doutníky "Čáp stojící na jedné noze" ........................................................................................  2 500 Kč  
bronz a litina použitá na zobáku, mramorový podstavec, přelom 19. a 20. století.  

Výška 27 cm 
       

OBSAH 
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LOT 30    

Kuřácká souprava ve tvaru majáku, sudu a vědra, vše na masivním kruhovém podstavci .............  1 200 Kč  
kombinace dřeva a obecného kovu, v těle majáku zakomponovaný pokojový rtuťový teploměr, konec 19. století.  

Výška 27,5 cm, průměr 20 cm 
       

       

LOT 31    

Termokonvice čajová .........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
samotná konvice porcelán bíle glazovaný, zasazena v kovové termoizolační nádobě s tepelnou filcovou vložkou, porcelán značen 

zelenou tištěnou značkou BAUSCHER WEIDEN BAVARIA GERMANY, kovový obal značen WMF, vyryto 0,70L, první 

polovina minulého století. WMF-WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK. Vynikající design, funkční, muzeální kus. 

Samotná konvice výška 9,5 cm, průměr 15 cm, s obalem výška 10,5 cm, průměr 17 cm, obsah 0,7 l 
       

       

LOT 32    

Dózička s víčkem na pantu ..............................................................................................................................................  2 500 Kč  
obecný kov, ozdobný jasně červený kulovitý úchyt na víčku, Čechy (?), dvacátá léta minulého století.  

Výška 2,8 cm, základna 5,2 x 7,2 cm, víčko 8,5 x 9 cm 
       

       

LOT 33    

Svícen tříplamenný ................................................................................................................................................................  500 Kč  
obecný kov, první polovina minulého století krásný art deco tvar.  

Výška 15 cm 
       

       

LOT 34    

Štíhlá karafa s kovovým uchem ....................................................................................................................................  1 300 Kč  
sklo růžové, po obvodu spirálovitě zdobené plastickým žebrováním, hrdlo v montáži z bílého kovu, z montáže vychází ozdobné 

kovové ucho, počátek minulého století, stav dobrý.  

Výška 27 cm 
       

       

LOT 35    

Dózička s medailonem na víku .........................................................................................................................................  900 Kč  
sklo transparentní, světle modré, lisované, matované, broušené, leštěné, v medailonu Amorek za mřížemi, značeno 

charakteristickou značkou motýlka, firma Heinrich Hoffmann Jablonec nad Nisou, dvacátá léta 20. století, téměř neznatelný oklep 

na hraně. Vpředu nápis Štrbské Pleso. 

3,5 x 10 x 6 cm 
       

       

LOT 36    

Palda Karel    

Dóza s vysokým kopulovitým víčkem ............................................................................................................................  800 Kč  
sklo čiré, fasetované, zdobené černou lazurou a matováním v geometrickém vzoru, Haida - Nový Bor, třicátá léta minulého století, 

drobné oklepy.  

Výška 16 cm, průměr 12 cm 
       

       

LOT 37    

Náušnice ve tvaru kapky - řezba ve slonovině, stylizovaná do hroznů a úponků vinné révy s listy 1 500 Kč  
v kombinaci s bílým kovem, šroubkový úchyt, uloženo na původní podušce, na jedné kovové komponentě patrná oxidace. Na zadní 

straně podušky papírový firemní štítek: "REAL IVORY EAR-RINGS, MANUFACTURED BY: EASTERN ARTS 

CORPORATION 11/B-4, ASAF ALI ROAD NEW DELHI (INDIA) No 3353. 

Délka 5,5 cm 
       

       

LOT 38    

Velká figurální plastika "Bažant" ...............................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bílý, barevně glazovaný, značeno špatně tištěnou zelenou značkou a nápisem GERMANY, výrobek firmy Porzellanfabrik 

Karl Ens, VOLKSTEDT, po roce 1919. FASAN / PHEASANT 

Porcelánka produkovala široký sortiment figurálního porcelánu, včetně figur ptáků a mezi nimi různé figury bažantů. Porovnáním 

provedení hlavy, nohou, ocasních per můžeme konstatovat, že stejná plastika bažanta s dobře tištěnou značkou ENS GERMANY 

byla / je v prodeji u internetové společnosti eBay, viz: 

http://www.ebay.ie/itm/BEAUTIFUL-LARGE-KARL-ENS-VOLKSTEDT-DRESDEN-FIGURINE-OF-A-PHEASANT-BIRD-

/131263165104?pt=Antiques_Decorative_Arts&hash=item1e8fe4f2b0 

Výška 18 cm, délka 30 cm 
       

       

LOT 39    

Miska předkládací ve tvaru ryby .................................................................................................................................  1 700 Kč  
sklo lisované, malachitové, patrný fragment štítku obchodní značky Curt Schlevogt, Ingrid, Jablonec nad Nisou, první polovina  
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minulého století.  

Výška 7 cm, délka 22 cm 
       

       

LOT 40    

Zarážky na knihy .................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
dýhované dřevo doplněné koulemi ze slonoviny, dvacátá léta minulého století.  

Výška 15 cm, základna 8,5 x 10 cm 
       

       

 

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

 

LOT 41    

Lada Josef   (1887-1957) 

"Vánoce - Štědrý den" ...................................................................................................................................................  45 000 Kč  
velká mistrovská barevná litografie, signováno v desce, datováno 1948, stav odpovídá stáří, nově adjustováno. Kresby s vánočními 

a velikonočními zvyky patří mezi to nejkrásnější, co Lada vytvořil. Část byla vydána jako litografie a část tištěna sítotiskem 

pro potřeby škol, obdobně byly vydány „Velikonoce“ 

93 x 65 (103 x 74) cm 
       

Lada Josef  vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se 

knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam později byl přijat k řádnému studiu, z finančních 

důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti, výtvarník, který nemá ve světě obdoby, výčet jeho 

výstav je nekonečný (Slovník Chagall) 

       

LOT 42    

Barnet - Směšný Josef Václav   (1907-1990) 

"Ležící dívčí akt s modrou drapérií" .........................................................................................................................  8 900 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vpravo dole JOS SMĚŠNÝ, datováno 1936, připojena značka, na dvou místech je drobně 

odloupnutá malba. Otec současného majitele byl osobním přítelem autora. 

30,5 x 50 (42 x 61) cm 
       

Barnet - Směšný Josef Václav  malíř, kreslíř, restaurátor, vlastním jménem Směšný, narodil se v Bludově, studia na AVU 

Praha u Loukoty, Obrovského, Švabinského, v Paříži na École du Louvre u Františka Kupky, na radu Františka Tichého 

změnil později jméno na Barnet, člen Svazu výtvarných umělců, Skupiny pražské památkové péče, Jednoty výtvarných 

umělců, ČFVU, ve třicátých a čtyřicátých letech žil a tvořil v Paříži, po válce u nás, řada výstav, zastoupení v Národní 

galerii, skvělý malíř dosahující vysokých cen (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 43    

Barnet - Směšný Josef Václav   (1907-1990) 

"Čert a tanečnice" ...........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vlevo dole JOS SMĚŠNÝ, vzadu uveden název obrazu, označení S82 a poznámka: domalováno 

1951. Otec současného majitele byl osobním přítelem autora. 

55,5 x 43 (69,5 x 58)cm 
       

       

LOT 44    

Škrabánek František   (1901-1974) 

"Chalupa v zasněžené krajině" ....................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vlevo dole F.ŠKRABÁNEK, vzadu informace o obraze s datací 1934.  

49 x 66 (68,5 x 85) cm 
       

Škrabánek František  malíř, narozen v Humpolci, žák krajinářské školy Engelmüllera, Nejedlého a Kalvody, v jeho 

tvorbě převažují motivy z Českomoravské vysočiny a zimní přírody, člen SVU Marold, výstavy v Rubešově galerii v Praze 

a další (Toman, Slovník Chagall, Lexicon CVA) 

       

LOT 45    

Fousek Čeněk   (1894-1983) 

"Koupající se dívky" ............................................................................................................................................................  800 Kč  
barevný pastel, signováno vpravo dole Č.FOUSEK, datováno 1936, paspartováno.  

Ve výřezu 48 x 62 (71 x 81,5) cm 
       

Fousek Čeněk  malíř, narozen v Kutné Hoře, studoval na AVU v Praze u profesora Krattnera, podnikl studijní cestu 

do Itálie (Toman, Slovník Chagall) 

       

OBSAH 
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LOT 46    

Krtil - Alp Ladislav   (1947-) 

"Studie z cyklu Afrika" ....................................................................................................................................................  3 900 Kč  
kombinovaná technika na sololitu, signováno vlevo dole KRTIL, nedatováno - práce před rokem 1978, vzadu autorský štítek 

s adresou bydliště v Havířově před emigrací do Rakouska.  

29 x 28,5 (31 x 31) cm 
       

Krtil - Alp Ladislav  malíř, miniaturista, tvůrce objektů, narozen v Toužimi, studoval v soukromých kurzech a školách 

v Havířově a Ostravě, patřil mezi významnou vlnu surrealismu šedesátých let, v roce 1978 emigroval do Rakouska, žije 

ve Vídni, vystavoval po celém světě - New York - Multimedia Arts Gallery, Benátky, Mnichov, Paříž, zastoupen 

namátkou: Museum Pforzheim, Museum für Angewandte Kunst Vídeň, Kulturamt der Stadt Wien, Muzeum Ostrava atd., 

v roce 1990 se zúčastnil výstavy v Paláci kultury v Praze uspořádané pro emigrované umělce pod názvem 90 autorů v roce 

´90 - Nové cesty kresby a grafiky, katalog k výstavě sestavil Ing. Ivo Janoušek, CSc., ředitel Národního technického muzea 

(Slovník Chagall, internetové stránky) 

       

LOT 47    

Tichý František   (1896-1961) 

"Autoportrét" ....................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
velká mistrovská originální litografie, signováno tužkou vpravo dole, datováno 44, paspartováno, popsáno v soupise grafického díla 

Františka Tichého od Františka Dvořáka pod číslem 108. Velmi vzácný list. Vytištěno na plakát výstavy Františka Tichého 

v Pošově galerii (2. - 21. 3. 1944), poté bylo pořízeno 10 otisků bez textu na volné listy. 

Výřez 49 x 34,5 (68 x 38) cm 
       

Tichý František  vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 20. 

století, studium na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké 

zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném 

malíři, např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 48    

Tichý František   (1896-1961) 

"Pařížské střechy" ..............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
lept, signováno vlevo dole v desce značkou autora, nedatováno, práce z roku 1939, vpravo dole razítko z pozůstalosti Františka 

Tichého. V soupise grafického díla Františka Tichého od Františka Dvořáka pod číslem 29.  

Tisková plocha 14,1 x 28,1, celý list 32 x 47,5 (36,5 x 52,5) cm 
       

       

LOT 49    

Born Adolf   (1930-) 

"Záchrana kapitána lodi" ...............................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno vpravo dole A BORN, datováno 1974, autorský tisk, zaskleno, fixováno textilní páskou.  

Ve výřezu 22 x 30,5 (34 x 40,5) cm 
       

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

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

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

       

LOT 50    

Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Tři králové" ......................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole J.V. SLADEK, nedatováno, široký kvalitní ručně 

řezaný rám francouzského typu, barva starozlatá, krásný reprezentativní a působivý celek.  

67 x 98,5 (84 x 115) 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 51    

Sedliský Ivan   (1926-1996) 

"Portrét dívky" .................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole IVAN, na zadní straně uvedeno jméno autora a jeho adresa, 2. polovina minulého století.  

72 x 56 (86,5 x 71) cm 
       

Sedliský Ivan  malíř, grafik, narozen v Ostravě, studia na Akademii v Praze u Nechleby, významný figurální malíř 

monumentálních prací, řada publikací o tomto velmi zajímavém umělci, jehož práce jsou na hraně reálné mystiky s řadou 

složitých symbolů, zastoupen ve Středočeské galerii v Praze (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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LOT 52    

Svolinský Karel   (1896-1986) 

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

zaskleno.  

13,5 x 38,5 (44 x 66,5) 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 53    

Světlík Eduard   (1903-1970) 

"Stavba Oravské přehrady" ..........................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, počátek padesátých let, práce s dokumentační hodnotou. Stavba přehrady byla zahájena 

v roce 1941, do provozu byla přehrada uvedena v roce 1954. Ve 114. aukci jsme nabízeli velkou olejomalbu Eduarda Světlíka 

ze stavby Oravské přehrady, obraz je datován 1952. Od Eduarda Světlíka je i další obraz ze stavby Oravské přehrady s datací 1952, 

publikován je na webových stránkách SORELA (http://cl.ff.cuni.cz/sorela/mytologizace03.htm). 

35,5 x 50 (55 x 67,5) 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 54    

Zábrž - Zbraslavský Evžen   (1906 -) 

"U Sv. Jakuba" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
akvarel, kvaš, signováno vlevo dole E.Z.ZBRASLAVSKÝ, pod signaturou uveden název místa, datováno 35(?), paspartováno.  

Výřez 48 x 44 (73 x 69) cm 
       

Zábrž - Zbraslavský Evžen  malíř, narodil se 7. 8.1906 ve Žďáru nad Sázavou, studia na UMPRUM v Berlíně a malířské 

akademii tamtéž, souborně vystavoval v Brně, Ostravě, Opavě a Hradci Králové 

       

LOT 55    

Polišenský Břetislav   (1929-2001) 

"Domky" .................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, vzadu autorský štítek a razítko: ČFVU schváleno krajskou uměleckou komisí - 

Český fond výtvarných umění Gottwaldov, druhá polovina minulého století.  

25 x 33 (38 x 46) cm 
       

Polišenský Břetislav  malíř, grafik, pedagog, studoval na Škole umění Zlín a UP Olomouc, žil ve Zlíně, působil ve Zlíně 

a na SUPŠ Uherské Hradiště, člen ČFVU (Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK04, 

záznam 000003160) 

(10. 4. 1929 Nová Dědina u Kroměříže - 2001) 

       

LOT 56    

Babraj Bořivoj   (1920-1987) 

"Malířské zátiší" .................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole BB, nedatováno, luxusní umělecký rám, výborný celek.  

26,5 x 45,5 (39 x 57,5) cm 
       

Babraj Bořivoj  narozen v Ostravě, vystudovaný lékárník, malovat začal na nucených pracích v Německu, bratr Konráda 

Babraje a otec známého ostravského výtvarníka Alexandra Babraje 

       

LOT 57    

Pernica Vojtěch   (1886-1977) 

"Rak" ........................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole V.PERNICA, datováno 1950.  

20 x 32 (34 x 44) cm 
       

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

Stolbergů ve Slezsku v Kyjovicích (Toman, Slovník Chagall)  

(26.1.1886 Lovčice-7.7.1977 Brno ) 

       

LOT 58    

Čech František Ringo   (1943-) 

"Dominanty Malé Strany" ..............................................................................................................................................  3 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole František Ringo ČECH 90, rok vzniku 1990, kvalitní práce.  
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Ve výřezu 47,5 x 33 (54 x 44) cm 
       

Čech František Ringo  malíř, grafik, hudebník, politik, autodidakt, studium na Státní konzervatoři v Praze  

(Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

       

LOT 59    

Čech František Ringo   (1943-) 

"Staroměstské věže" ..........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou František Ringo ČECH 90, rok vzniku 1990, motivem snad nejkrásnější grafika 

umělce, výborný otisk číslo 2/200.  

Ve výřezu 36,5 x 29 (54 x 43,5) cm 
       

       

LOT 60    

Procházka Josef   (1909-1984) 

"Stavení na podzim u vody"........................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole JOS.PROCHÁZKA, datováno 1936, krásná krajinářská práce.  

35,5 x 50,5 (48,5 x 63,5) cm 
       

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

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

v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

       

 

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

 

LOT 61    

Váza kulovitá s vysokým hrdlem rozvíjejícím se směrem vzhůru ..............................................................  14 000 Kč  
sklo čiré, podjímané zářivě červeným, broušené do fazet, Čechy, zcela jistě Josef Riedel Polubný, 20. - 30. léta minulého století. 

Technologicky dokonalé sklářské dílo. 

Výška 14,5 cm, průměr 16 cm 
       

       

LOT 62    

Karafa se zabrušovanou zátkou ......................................................................................................................................  900 Kč  
sklo medové, fasetované, tělo ploché, Čechy, čtyřicátá léta minulého století.  

Výška 17 cm 
       

       

LOT 63    

Luxusní servírovací sada ..................................................................................................................................................  6 900 Kč  
sklo čiré, broušené, řezané a matované, vše obdélníkového tvaru, zdobené precizně provedeným dekorem s motivem ryb, Čechy, 

první polovina minulého století, celkem 7 ks. Žádný z motivů není úplně stejný. Na malých miskách jsou vždy po dvou stejné ryby, 

ale zrcadlově převrácené, "dívají se na sebe." REPREZENTATIVNÍ při stolování. 

V sestavě: 

1x předkládací tác: výška 2,5 cm, 18 x 30 cm,  

6x miska: výška 3 cm, 8 x 16 cm 
       

       

LOT 64    

Džbán s hrdlem v kovové montáži, uvnitř vyjímatelná vložka .......................................................................  3 300 Kč  
kombinace čirého masivního lisovaného skla a stříbřeného obecného kovu, vyjímatelná vložka - skleněný válec v kovové montáži - 

pro vložení ledu. Značeno WMF, Německo, kolem poloviny 20. století, stav dobrý. WMF - Württembergische Metallwarenfabrik 

(Wuerttembergische Metallwarenfabrik) - továrna na výrobu stolního nádobí, založená v roce 1853. Nabízený výrobek je vhodný 

k udržování nápojů v chladném stavu nebo naopak při nalezení vhodné náplně v teplém stavu - zkrátka v DOBRÉ KONDICI, aniž 

by byl nápoj zředěn obsahem vložky a tím ztratil svoji chuť. 

Výška 27,5 cm 
       

       

LOT 65    

Sada šesti sklenic "LONG DRINK" ...........................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo zelenomodré beryl, řezané, matované mysliveckým motivem ptáků, Čechy, kolem poloviny minulého století, 

REPREZENTATIVNÍ.  

Výška 15,5 cm 
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LOT 66    

Šestiosobní likérová souprava .......................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo medové barvy, fasetované, Čechy, první polovina minulého století, drobné oklepy.  

Výška karafy 24,5 cm, výška odlivky 8 cm 
       

       

LOT 67    

Nástolec s pěti dezertními talířky .................................................................................................................................  1 500 Kč  
majolika barevně glazovaná, bohatý plastický dekor, značeno vtlačenou značkou SCHÜTZ BLANSKO, kolem roku 1900. Nástolec 

zdoben motýlem na pozadí vinných listů a hroznů, na servírovacích talířích motýl na pozadí dubových listů. 

Výška nástolce 23 cm, průměr 26 cm, průměr talířků 18 cm 
       

       

LOT 68    

Šálek a podšálek s ruční malbou listů a větviček asijského javoru ..................................................................  300 Kč  
porcelán tenkostěnný, bíle glazovaný, malba v odstínech šedé a od žluté přes oranžovou k červené, při vrchním okraji šálku černý 

pás se zlatým dekorem, značeno malovanou značkou, Asie, první polovina minulého století.  

Výška šálku 5,5 cm, průměr podšálku 11,5 cm 
       

       

LOT 69    

Rosenthal Philipp   (1855-1937) 

Šálek s podšálkem s modrým květinovým vzorem ..................................................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, při okraji podšálku a na patce šálku pásy plastického dekoru, doplněno zlatou linkou, značeno tištěnou 

zelenou značkou ROSENTHAL SELB BAVARIA MARIA, na podšálku navíc tištěno jméno modeléra Ph. Rosenthal. Model 

MARIA se používal pro kávové servisy, čajové a jídelní servisy od roku 1914. 

Výška šálku 4,5 cm, průměr 6 cm, průměr podšálku 10,5 cm 
       

       

LOT 70    

Rosenthal Philipp   (1855-1937) 

Šálek s podšálkem se zlatou linkou .................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, při okraji podšálku a na patce šálku pásy plastického dekoru, doplněno zlatými linkami, značeno zelenou 

značkou ROSENTHAL SELB BAVARIA MARIA, na podšálku tištěno také jméno modeléra Ph. Rosenthal. Model MARIA se 

používal pro kávové servisy, čajové a jídelní servisy od roku 1914. 

Výška šálku 4,5 cm, průměr 6 cm, průměr podšálku 10,5 cm 
       

       

LOT 71    

Rosenthal Philipp   (1855-1937) 

Šálek s podšálkem se zlatými linkami ............................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, při okraji podšálku a na patce šálku pásy plastického dekoru, doplněno barevným tištěným motivem 

kvítků, značeno tištěnou zelenou značkou ROSENTHAL SELB BAVARIA MARIA a jménem modeléra Ph. Rosenthal. Model 

MARIA se používal pro kávové servisy, čajové a jídelní servisy od roku 1914. 

Výška šálku 4,5 cm, průměr 6 cm, průměr podšálku 10,5 cm. 
       

 

LOT 72    

Plastika "Kytarista s vysokým kloboukem" ........................................................................................................  14 900 Kč  
kombinace řezby ve dřevě a ve slonovině, profilovaný válcovitý dřevěný podstavec, Střední Evropa, kolem poloviny 19. století.  

Výška 16 cm 
       

       

LOT 73    

Moretti Alessandro    

Busta "Mefisto" ...................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kov barevně patinovaný, na mramorovém podstavci, vzadu signováno Aless. Moretti, datováno 1895.  

Výška samotné plastiky 24 cm, výška s podstavcem 28,5 cm 
       

       

LOT 74    

Secesní kalamář s porcelánovou vložkou ..................................................................................................................  2 500 Kč  
kovová kompozice zdobena plastikou loveckého psa s trsem trávy, reliéfem andílka s květy a broukem roháčem, kolem roku 1900. 

Vložka do kalamáře je porcelánová, bíle glazovaná. VÝRAZNÉ SECESNÍ PROVEDENÍ. 

Výška 15 cm, 26 x 35,5 cm 
       

       

LOT 75    

Svícny párové .....................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
stříbro modelované na horním konci do tvaru zvonku, střední část se směrem dolů rozšiřuje do podoby kapky, dole nízká kruhová  

patka, Německo, druhá polovina minulého století.  

Ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 1028,50 g btto, výška 24 cm 

Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu na stříbro 



KATALOG 116. AUKCE - OSTRAVA - 21.12.2014 

 

 

20 

 

       

       

LOT 76    

Svícen s postavou myslivečka na čekané ...................................................................................................................  3 500 Kč  
stříbro, značeno platnou RU puncovní značkou AV pro cizí zboží, druhá polovina 19. století.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 45,11 g, výška 5 cm, průměr 5,5 cm 
       

       

LOT 77    

Kroužek na ubrousky ...........................................................................................................................................................  590 Kč  
stříbro, zdobeno dvěma nepravidelnými medailony s plastickým květinovým dekorem, Německo, firma Bruckmann & Söhne (1805 

- 1973), Heilbronn, 1. polovina minulého století, přeznačeno platnou puncovní značkou ZAJÍC 5.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 32,04 g, výška 3,2 cm, průměr 4,7 cm 
       

       

LOT 78    

Kalich na úzké nožce ..........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
stříbro, značeno RU puncovní značkou AV pro cizí zboží, Německo, Heilbronn, Bruckmann & Söhne (1805 - 1973), do roku 1921.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 147,98 g, výška 13,8 cm 
       

       

LOT 79    

Souprava šesti tácků ve stojánku s uchem ...............................................................................................................  7 900 Kč  
stříbro zdobené mírně zvlněným okrajem, značeno platnou puncovní značkou KOZLÍK, ryzostním číslem a rozetou - značkou 

výrobce SANDRIK, polovina 20. století. Krásný a funkční doplněk slavnostního stolování. 

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 319,15 g, průměr 9 cm. 
       

       

LOT 80    

Velký stříbrný tác .............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
oválný, při obvodu zdobený pásem plasticky pojatých květů růže a rozvilin, značeno puncovní značkou slovenského trojvrší 

s dvojramenným křížem s číslem 5, ryzostním číslem 800 a značkou výrobce AP, 30. léta minulého století.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 1168,00 g 
       

       

 

 

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

LOT 81    

Tužinský Alois   (1907-) 

"Trh v Havelské ulici v Praze" .....................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1959, kvalitní široký šedozlatý rám.  

57 x 67 (74 x 85) cm 
       

Tužinský Alois  také Tužina, žák malíře Josefa Jambora, dále studium na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze 

u prof. Sergeje Alexandroviče Mako, podnikl studijní cesty do Dánska, Německa, Norska a Švédska (Toman, Chagall) 

       

LOT 82    

Neumann Vladimír   (1909-1945) 

"Práce na poli - sklizeň řepy" ........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vlevo dole, kolem roku 1940, barevně i kompozičně zajímavá práce.  

58 x 48 (65 x 55) cm 
       

Neumann Vladimír  architekt, krajinář a ilustrátor, loutkař, divadelní výtvarník, navrhoval scény pro divadla v Brně 

a Ostravě, autor výpravy a kostýmů, divadelní ochotník, zakladatel Horáckého divadla a jeho první intendant, ve druhé 

světové válce účastník odboje; v revolučním ONV ustaveném 6. 5. 1945 stavební referent, popraven příslušníky 

wehrmachtu (Oficiální stránky města Velké meziříčí, stránky Národního divadla v Brně) 

(24.1.1909 Vídeň, Rakousko-7.5.1945 Velké Meziříčí) 

       

LOT 83    

BLEYLE (?)    

"Trh ve starém městě" ......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, kolem roku 1940, černý rám holandského typu od proslulého 

pražského rámaře Viktora BRŮŽKA.  

50 x 36 (61 x 47) cm 
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LOT 84    

Herzl Ludvík   (1877-1944) 

"Bažanti" ................................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné překližce, signováno vpravo dole, kolem roku 1925, pozdější světlý široký rám. Autor proslul svými 

obrazy lovné zvěře, ptactva a ryb, sám byl náruživým lovcem. Sběratelsky ojedinělé. 

49 x 61,5 (65 x 74,5) cm 
       

Herzl Ludvík  medailér, sochař a malíř v Praze, syn správce hradu Karlštejn, studoval na odborné sochařsko - kamenické 

škole ve Vídni, ve studiu sochařství pokračoval v Hořicích, zde studoval se Štursou, a na pražské akademii u Myslbeka, 

Myslbekovi pomáhal při modelování pomníku Sv. Václava (Toman, abArt) 

(14.7.1877 Líšno u Benešova - 17.4.1944 Praha) 

       

LOT 85    

Bělocvětov Andrej   (1923-1997) 

"Magda"...............................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
velký mistrovský galerijní akryl na lepence, signováno vpravo nahoře, nedatováno, vzadu figurální kresba tuší, adjustováno 

v zajímavém rámu v barvě přírodního dřeva. Kvalitní práce výborného moderního malíře, který žil a pracoval v Praze. 

86,5 x 61 (101 x 76) 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, 

Lexicon of the CVA) 

       

LOT 86    

Ženíšek Josef   (1855-1944) 

"Stojící černovláska" ......................................................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole JOS.ŽENÍŠEK, kolem roku 1910, původní dobový rám.  

65 x 45,5 (73 x 53,5) cm 
       

Ženíšek Josef  malíř, narozen v Praze, žák pražské akademie u profesora Lhoty, dále pak mnichovská akademie, studijní 

cesty a práce v Římě a Paříži, velmi často reprodukován v českých i německých časopisech (Toman) 

       

LOT 87    

Řehořek František   (1890-1982) 

"Muž s plnovousem," na zadní straně "Zátiší s květinami a porcelánem v interiéru" ....................  15 000 Kč  
na obou stranách velké mistrovské oleje na plátně, signováno monogramem FŘ, datováno 1922, široký černý rám holandského 

typu.  

90 x 82 (111 x 104) cm 
       

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

na figurální malbu (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 88    

Tichý František   (1896-1961) 

"Paganini" ...........................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
kombinovaná technika - lept, akvarel, kvaš, signováno dole uprostřed FRANTIŠEK TICHÝ, datováno 1942, dedikace panu 

Urbanovi na památku, rámováno, paspartováno, zaskleno.  

Ve výřezu 36 x 19 (61 x 41) cm 
       

Tichý František  vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 20. 

století, studium na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké 

zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném 

malíři, např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 89    

Uhlář Jan   (1901-1971) 

"Lidé ve vlaku" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno vpravo dole, datováno 1949, výborná práce galerijní hodnoty, práce pod vlivem Skupiny 42.  

28 x 37 (33 x 34) 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 90    

Grosz George   (1893-1959) 

"Figurální scéna" .............................................................................................................................................................  65 000 Kč  
mistrovská kresba perem a tuší, signováno tužkou, nedatováno, kvalitní adjustace, velmi zajímavá nabídka.  
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Ve výřezu 39 x 23 (64 x 44) cm 

Případný kupec si může dohodnout lhůtu na konzultaci se svým znalcem. 
       

Grosz George  malíř, karikaturista, jeho styl se řadí k dadaismu, narodil se v Německu, na protest proti německému 

nacionalismu změnil v roce 1916 své příjmení - koncové písmeno ostré s změnil na dva znaky sz. V roce 1918 se přidal 

ke komunistům, půlroční pobyt v nově vzniklém Sovětském Svazu ovlivnil jeho smýšlení, v roce 1923 z Komunistické 

strany Německa vystoupil. V roce 1933 emigroval s celou rodinou do Spojených států z důvodu antinacistického smýšlení. 

Předtím však byl v roce 1932 do Spojených států pozván, aby učil na letní škole Art Students League of New York. 

Po přesídlení do Spojených států působil na této škole až do roku 1955. Občanství USA získal v roce 1938. Nakonec se 

však rozhodl vrátit do Německa, v Berlíně zemřel následkem pádu ze schodů po prohýřené noci. Proslul nesmlouvavou 

karikaturou německé společnosti v meziválečném období. Více viz na stránkách wikipedie, sám o svém životě napsal 

v roce 1946 knihu. Na stránkách ARTPRICE je vedeno 225 záznamů o prodejích olejomaleb, 1195 záznamů o prodejích 

grafik a 2 278 záznamů o prodejích kreseb a akvarelů tohoto umělce. (wikipedia, ARTPRICE) 

       

LOT 91    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Madona" ............................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tužkou (tzv. protisk) na hrubém pomačkaném papíru, signováno J.Z. Kresba patří mezi pozoruhodné 

české kresby 20. století. PROTISK je název od Jana Zrzavého, znamená několikeré obtahování tužkou, čímž se kontury kresby 

zjemní. Podobně i pomačkaný papír zjemní kontury, viz přiložený posudek. 

Ve výřezu 29 x 18,9 (53,5 x 40,5) cm 

Přiložen posudek od dr. Jany Orlíkové 
       

       

LOT 92    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Ležící Neptun - autoportrét" ....................................................................................................................................  85 000 Kč  
základní kresba na šepsovaném plátně, jde patrně o přípravu na olej, nesignováno, nedatováno. Práce, i když je nedokončená, má 

svoji uměleckou a sběratelskou hodnotu, získáno původně z rodiny Jana Zrzavého.  

27 x 35 (38,5 x 45) cm 
       

       

LOT 93    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Bárky u břehu" ..................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno vpravo dole v desce monogramem JZ, nedatováno, adjustováno pod sklem. Získáno původně z 

majetku rodiny Jana Zrzavého. 

29,5 x 25 (33,5 x 29) cm 
       

       

LOT 94    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Anděl" .................................................................................................................................................................................  12 900 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno nahoře uprostřed v desce i vpravo dole tužkou monogramem ZJ, nedatováno. Známý vynikající 

grafický list. Získáno původně z majetku rodiny Jana Zrzavého. 

42 x 29 (46 x 35,5) cm 
       

       

LOT 95    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Salome s hlavou Jana Křtitele" ...............................................................................................................................  29 000 Kč  
unikátní mistrovská kresba tužkou, signum nenalezeno, kolem roku 1912, rám, pasparta, sklo, adjustace pochází ještě od Jana 

Zrzavého. Tato vynikající kresba patří bezesporu do zlatého fondu české a potažmo i evropské kresby dvacátého století. Získáno 

původně z majetku rodiny Jana Zrzavého. Mimořádná nabídka. 

11,5 x 11 (20,5 x 19,5) cm 
       

       

LOT 96    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Harpyje, racci a bárky" ..............................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tužkou, značeno vzadu dvěma razítky Jan Zrzavý, národní umělec, kolem roku 1912. Takto si nechával 

své kresby adjustovat přímo Jan Zrzavý. Harpyje - téma, kterému věnoval Zrzavý hodně pozornosti ve své tvorbě. Kresba vysoké 

umělecké hodnoty. Získáno původně z majetku rodiny Jana Zrzavého. 

Ve výřezu 10,5 x 14 (18,5 x 22) cm 
       

       

LOT 97    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Krajina se stromy, hlavou dívky a portrétem" ................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tužkou, nesignováno, kolem roku 1915, použita jednotná adjustace pro výstavu v roce 1999, 

publikováno v katalogu výstavy pod číslem 161. Výstavu kreseb Jana Zrzavého pořádala naše společnost v Dejvické galerii 

Vincence Kramáře v Praze. Všechny vystavené kresby byly publikovány v Katalogu neznámých prací Jana Zrzavého, katalog 
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vydala rovněž naše společnost. Další skvělá a významná kresba. Získáno původně z majetku rodiny Jana Zrzavého. 

Ve výřezu 16 x 13 (50 x 45) cm 
       

       

LOT 98    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Dívčí hlava s konvalinkami" ........................................................................................................................................  8 500 Kč  
unikátní mistrovská galerijní komorní kresba tužkou, nesignováno, kolem roku 1915, jedna z mála kubisticky orientovaných prací 

Jana Zrzavého, použita jednotná adjustace pro výstavu v roce 1999, publikováno v katalogu výstavy pod číslem 440. Výstavu 

kreseb Jana Zrzavého pořádala naše společnost v Dejvické galerii Vincence Kramáře v Praze. Všechny vystavené kresby byly 

publikovány v Katalogu neznámých prací Jana Zrzavého, katalog vydala rovněž naše společnost.  

Doslova jde o drobný kreslířský skvost. Získáno původně z majetku rodiny Jana Zrzavého. 

Ve výřezu 6 x 5 (39,5 x 36,5) cm 
       

       

LOT 99    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Návrh plakátu - Posmrtná výstava Bohumila Kubišty" ..............................................................................  49 000 Kč  
naprosto jedinečná mistrovská galerijní kresba tužkou, nesignováno, použita jednotná adjustace pro výstavu v roce 1999, 

publikováno v katalogu výstavy pod číslem 351. Výstavu kreseb Jana Zrzavého pořádala naše společnost v Dejvické galerii 

Vincence Kramáře v Praze. Všechny vystavené kresby byly publikovány v Katalogu neznámých prací Jana Zrzavého, katalog 

vydala rovněž naše společnost. Tato kresba patří i mezi skvělými kresbami Jana Zrzavého k tomu nejlepšímu. Další ze špiček české 

kresby 20. století. Získáno původně z majetku rodiny Jana Zrzavého. Jedinečná příležitost. Konečná verze "Jan Zrzavý, plakát, 

1920, 94 x 81,5 cm, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze" je publikována v monografii "Bohumil Kubišta - Zářivý krystal", autor 

Karel Srp, Gabriela Pelikánová a Zuzana Novotná, vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2014, str. 391. Publikace byla 

vydána u příležitosti právě probíhající výstavy B. Kubišty v Domě umění v Ostravě. 

Ve výřezu 19 x 11 (52,5 x 42,5) cm 
       

       

LOT 100    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Benátský motiv - Piazzetta" ....................................................................................................................................  890 000 Kč  
mistrovská galerijní tempera na lepence, signováno vpravo dole monogramem JZ, dále signováno i vzadu vlevo nahoře Jan Zrzavý 

a u dedikace profesorovi Vincenci Novotnému je signatura s datací J. Zrzavý 63, adjustace v luxusním rámu.  

18,8 x 24,3 (45 x 51) cm 

K obrazu jsou přiloženy: 

Laboratorní zpráva paní Dorothei Pechové, 

Odborné posouzení PhDr. Michaela Zachaře, 

Posudek dr. Jany Orlíkové 
       

Zrzavý Jan  malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána 

řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto 

umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Lexicon of the CVA). 

 

Naše společnost uspořádala v Dejvické galerii Vincence Kramáře v prosinci 1999 výstavu více než 600 prací tohoto 

umělce, převážně kreseb. Všechny tehdy vystavené exponáty jsou publikovány v Katalogu neznámých prací Jana 

Zrzavého, který v roce 1999 vydala rovněž naše společnost 

       

 

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 101 - 120 

 

 

LOT 101    

Unikátní dvoudílná lékařská kniha o chirurgii z roku 1666, vydání FRANKFURT ........................  25 000 Kč  
německy, vevázáno do jednoho svazku v kůži, díl první 263 stran a 56 celostránkových rytin, tabule č. 4, 42, 43 a 45 schází, díl 

druhý 238 stran, z toho 32 stran registru. Stav textů a tabulí dobrý, kožená vazba na několika místech poškozena.  Na tabulích je 

zobrazena řada chirurgických nástrojů, dále zejména chirurgické operace. Jedinečná nabídka, na trhu prakticky neexistuje.  

20 x 17 cm 
       

       

LOT 102    

Brož "Půlměsíc" .............................................................................................................................................................  107 000 Kč  
zlato osazené 73 brilianty různé velikosti, kombinace růžového a bílého zlata, značeno platnou RU puncovní značkou - LIŠKA, 

puncovní úřad Vídeň, původní etue. Na broži lze odepnout speciální patent a vytvořit z brože přívěs.  

Ryzost zlata 14 karátů (580/1000), hmotnost 13,64 g btto, velikost kamenů celkem cca 3,19 ct,  délka 4,5 cm 
       

       

OBSAH 



KATALOG 116. AUKCE - OSTRAVA - 21.12.2014 

 

 

24 

 

LOT 103    

Přívěs "Osmicípá hvězda" ...........................................................................................................................................  34 000 Kč  
zlato žluté a bílé, zdobené 28 brilianty a 8 diamantovými routami, jedna routa na konci každého cípu, značeno platnou RU 

puncovní značkou - LIŠKA, puncovní úřad Praha, opravováno.  

Ryzost zlata 14 karátů (580/1000), hmotnost 3,50 g btto,  

brilianty o celkové velikosti cca 1,21 ct, středový briliant cca 0,30 ct, průměr šperku 3,5 cm 
       

       

LOT 104    

Náramek briliantový .....................................................................................................................................................  134 000 Kč  
bílé zlato osazené 123 brilianty ve střední části geometricky uspořádanými, po stranách ve dvou řadách, rhodiováno, zapínání 

s jazýčkovým uzávěrem, opatřeno dvojitou pojistkou, značeno platnou puncovní značkou KOHOUT 3, přelom 20 a 21. století.  

Ryzost zlata 18 karátů (750/1000), hmotnost 31,24 g btto, kameny o celkové velikosti cca 5,15 ct, délka náramku 19 cm 
       

       

LOT 105    

Náramek - otevírací kruh s ozdobnou hlavicí ....................................................................................................  107 000 Kč  
bílé zlato, hlavice obdélníkového tvaru osazena pěti brilianty, zapínání s jazýčkovým uzávěrem opatřeno dvojitou pojistkou, 

značeno platnou puncovní značkou LABUŤ 4, přelom 20. a 21. století. Současná práce zhotovená podle starého vzoru ve stylu 

ART DECO. Ozdobná část zpracována tak, že zlato vytváří efekty bohatého osazení diamantovými routami. 

Zlato ryzosti 14 karátů (585/1000), hmotnost náramku 61,90 g btto,  

brilianty velikosti 1 x 0,35, 2 x 0,10, 2 x 0,06 ct, celkem cca 0,67 ct, hlavice cca 3 x 3,5 cm 
       

       

LOT 106    

Velká plastika "Pierot nabízející štěstí - zlaté mince" ........................................................................................  2 900 Kč  
porcelán bílý, malovaný odstíny modré barvy a zlatem, značeno PIRKENHAMMER, KUNST-ABTEILUNG, kolem roku 1925, 

velmi dobrý stav, ojedinělá nabídka. Na našich aukcích je tato sběratelsky vzácná plastika poprvé. 

Výška 23 cm, hloubka 13 cm 
       

       

LOT 107    

Bernhard Johannes Karl Butzke   (1876-1952) 

Plastika "Ležící srnka s kolouškem" ..........................................................................................................................  4 900 Kč  
porcelán malovaný, značeno ROSENTHAL GERMANY V, značka pro rok 1938, vtlačeno jméno modeléra B. BUTZKE, poměrně 

velká plastika ve velmi dobrém stavu, kvalitní sběratelský kus.  

Výška 15 cm, šířka 27 cm, hloubka 13 cm 
        

       

LOT 108    

Plastika "Čarodějnice s metlou" ..................................................................................................................................  2 700 Kč  
malovaná řezba ve dřevě, neznačeno, okruh Jiřího Trnky, polovina minulého století  

Výška 19,5 cm 
       

       

LOT 109    

Forma - tvořítko na máslo ..................................................................................................................................................  450 Kč  
dřevo, kruhový tvar, opatřeno úchopem pro snadnější manipulaci, uvnitř ve dně zdobeno řezbou s motivem konvalinek, obvodová 

stěna svisle žebrovaná, druhá polovina 19. století, sbírkový a muzeální kus, patří mezi lidové umění. Tato tvořítka se v minulosti 

používala při ozdobném tvarování domácího másla určeného na prodej. 

Výška 6 cm, průměr 14 cm, vnitřní hloubka formy 3 cm 
       

       

LOT 110    

Velké luxusní zrcadlo se stříškou, závěsné, v empírovém slohu ..................................................................  69 000 Kč  
dřevěný černý rám rozdělený horizontální příčkou, ve spodní části fasetované zrcadlo, v horní obraz "Postavy u horského jezera", 

kvaš, Střední Evropa, kolem roku 1810-1825, stav velmi dobrý. Pro vánoční aukci zlevněno ze 125 000 Kč. 

Celkový rozměr: výška 110 cm, šířka 64 cm, obraz: 20 x 36,5 cm, vlastní zrcadlo: 62 x 36,5 cm 
       

       

LOT 111    

Forma - tvořítko na máslo ..................................................................................................................................................  390 Kč  
řezba ve dřevě, obdélníkový půdorys, uvnitř boční stěny žebrované, ve dně květ se stonkem a listy, přelom 19/20. století, velmi 

dobrý stav, sbírkový a muzeální kus patřící mezi artefakty lidového umění. Tato tvořítka se v minulosti používala při ozdobném 

tvarování domácího másla určeného na prodej. 

Vnější rozměr (výška x délka x šířka) 4,5 x 17 x 10 cm, vnitřní rozměr 3,5 x 14 x 7,5 cm 
       

       

LOT 112    

Velká forma na máslo - ROZKLÁDACÍ, OJEDINĚLÁ ...................................................................................  4 500 Kč  
řezba ve dřevě, obdélníkový půdorys, vnitřní boční stěny žebrované, ve dně vyřezaný florální motiv, kolem poloviny devatenáctého 

století, v této velikosti naprosto ojedinělé, sbírkový a muzeální kus patřící mezi artefakty lidového umění. RARITA. Forma, 

odhadem na 3kg, byla používána pro dodávku ozdobně tvarovaného másla většímu odběrateli. Za celou dobu existence naší firmy 
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jsme v nabídce měli pouze 2 velké exempláře forem na máslo, jednu z jednoho kusu dřeva a nyní tuto, rozkládací. 

Vnější rozměr (výška x délka x šířka) 13 x 29 x 21 cm, vnitřní rozměr 11 x 24,5 x 16 cm 
       

       

LOT 113    

Kropenka závěsná se dvěma postranními svícny - ÚŘEDNÍČEK ................................................................  3 500 Kč  
keramika lidová, ověnčená girlandou s ptáčky, květy, stuhami, zdobená nápisem IHS a ruční malbou Jana Nepomuckého, vzadu 

značeno UT 1941 - Úředníček Tupesy, vše v jednom celku, skvělá nabídka lidového umění.  

Výška 25 cm, šířka 18 cm 
       

       

LOT 114    

Kropenka s motivem "Nanebevzetí Panny Marie" .............................................................................................  2 900 Kč  
keramika lidová, ručně malovaná, plasticky figurálně zdobená, značení nenalezeno, padesátá léta minulého století, girlanda a její 

prvky způsobem provedení ukazují na TUPESY, viz předchozí položka.  

Výška 25 cm, šířka 14 cm 
       

       

LOT 115    

Náhrdelník s přívěsem "Abstraktní motýlek" .......................................................................................................  1 400 Kč  
stříbrný řetízek je napevno připojen k přívěsku ze stříbra v kombinaci s opracovaným hnědým dřevem, značeno platnou puncovní 

značkou ZAJÍC 3, pravděpodobně ateliérová práce, 60-70tá léta 20. století.  

Ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 15,99 g btto, 

celková délka v uzavřeném stavu 35 cm, včetně přívěsu, přívěs: výška 5,3 cm, šířka 3,2 cm, vnitřní obvod 62 cm 
       

       

LOT 116    

Zlatý dámský prsten s briliantem .................................................................................................................................  4 400 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata, zlatnická práce z první poloviny dvacátého století.  

Briliant velikosti 0,15 ct, ryzost zlata 14 karátů, hmotnost 2,94 g btto, velikost prstenu 51 

Přiloženo Osvědčení o ryzosti zlata vystavené Puncovním úřadem. 
       

       

LOT 117    

Zlatý dámský prsten s briliantem .................................................................................................................................  6 000 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata, osazeno briliantem s novým holandským brusem, značeno platnou puncovní značkou LABUŤ 4, 

zlatnická práce z druhé poloviny dvacátého století.  

Briliant velikosti cca 0,11 ct, ryzost zlata 14 karátů (585/1000), hmotnost 3,24 g btto, velikost prstenu 57 
       

       

LOT 118    

Mečovitá dýka - AIKUČI .............................................................................................................................................  59 000 Kč  
čepel z pravé japonské mečoviny, pochva i úchop z mistrovsky řezané slonoviny s velmi bohatým figurálním motivem, 

JAPONSKO, celkově luxusní provedení. Mezi AIKUČI patří svým provedením do 1A třídy. Vhodné na psací stůl. 

Délka čepele 20,5 cm, pochva 23,5 cm, celková délka 33 cm 
       

       

LOT 119    

Ozdobný náprstek ..................................................................................................................................................................  550 Kč  
stříbrný, podél okraje zdobený plastickým věnečkem květů červené růže se stonky a zelenými listy, značeno platnou puncovní 

značkou KOZLÍK 2, druhá polovina dvacátého století.  

Ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 5,20 g btto, výška 2 cm. 
       

       

LOT 120    

Náramek sestavený z dvanácti obdélníkových článků ........................................................................................  1 400 Kč  
stříbro bohatě gravírované, pravidelně se střídají články se zaoblenými rohy s články, jejichž povrch je upraven do čtyř polí, 

značeno platnou puncovní značkou ZAJÍC 3, pravděpodobně ateliérová práce, 60-70tá léta 20. století.  

Ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 31,20 g btto, délka 18 cm, šířka 2,3 cm 
       

       

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 121 - 140 

 
 

LOT 121    

Barth I.    

"Dřevěnice s vysokým stromem v kopcovité krajině" ........................................................................................  8 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole I BARTH, datováno 1929, výborná krajinářská práce. Nositel stejného 

příjmení Carl Barth, německý malíř a kreslíř, žil a maloval o jedno století dříve (1787-1953, abArt) 

115 x 83 (131 x 98) cm 

OBSAH 
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LOT 122    

Mohylák D.    

"Romantická zimní krajina" .........................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno vpravo dole D. MOHYLÁK, druhá polovina dvacátého století, luxusní zakázkový umělecký 

rám, reprezentativní celek. Cena těchto typů rámu bývá vyšší než je vyvolávací cena nabízené položky. VÁNOČNÍ NABÍDKA. 

40 x 70 (58 x 88) cm 
       

       

LOT 123    

Junek Václav   (1913-1976) 

"Po bouři" ...........................................................................................................................................................................  24 000 Kč  
velký figurální olej na plátně, signováno, datováno 1932, rám francouzského typu, mistrovský galerijní olej, vysoce reprezentativní 

celek. Obraz je sice rámován pod sklem, přesto by mu prospělo vyčištění. Také drobná oprava luxusního rámu by zvýšila efekt 

celku odrážejícího hospodářskou situaci té doby. 

73 x 92 (97 x 116) cm 
       

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

(16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha) 

       

LOT 124    

nesignováno    

"Panna Maria Pomocná adorovaná světci".........................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovská malba olejem na plátně, nesignováno, kolem roku 1760, rámováno. Původně jde patrně o oltářní obraz. Stav obrazu je 

špatný, obraz vyžaduje restaurování. Horní část obrazu vyplňuje Panna Maria s dítětem v nebeském - nadoblačném prostoru, okolo 

Marie s dítětem jsou hlavy andílků. Ve spodní části jsou zobrazeni světci sv. Antonín a sv. Josef s osobními atributy, mezi nimi je 

ozdobná kartuše s německým textem. Opis německého textu, jakož i další informace jsou k nahlédnutí v Návrhu na prohlášení 

za kulturní památku ČR. 

143 x 104 (151 x 112) cm 

Obraz je prohlášen kulturní památkou a může jej koupit pouze občan ČR. 
       

       

LOT 125    

neurčeno    

"Promenáda kolem fontány v parku - rokoková scéna" ...................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, kolem roku 1870, patrně Francie.  

20 x 30 (32 x 40,5) cm 
       

       

LOT 126    

Marvánek Otakar   (1884-1921) 

"Muž ve stejnokroji Zuávů - ZOUAVE" ..............................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní pastel, vlevo dole signováno monogramem OM, kolem roku 1910. Kresba podle obrazu Vincenta van Gogha 

"Marksman" - příslušník speciální francouzské vojenské jednotky působící v letech 1830-1847 v Alžíru a dalších francouzských 

koloniích. Nabízený obraz je součástí prací, které vznikaly při Marvánkových návštěvách světových galerií, v nichž Marvánek 

maloval obrazy podle děl světových malířů. Tyto práce tvoří v díle Otakara Marvánka samostatnou část. 

29 x 23 (45 x 35,5) cm 
       

Marvánek Otakar  malíř, narodil se i zemřel v Praze, studia na pražské akademii u Schwaigra, pobýval v Itálii 

a Mnichově, člen Tvrdošíjných, mimořádný zjev našeho moderního malířství, jeho práce již od roku 1905 jsou na tehdejší 

dobu mimořádně moderní, svou tvorbou předběhl o několik let Špálu a další českou avantgardu, bohužel zemřel velmi 

mladý, posmrtná výstava v roce 1922 ukázala skvělé mistrovství tohoto umělce (dlouhý text v Tomanovi) 

       

LOT 127    

nesignováno    

"Svatý Expeditus - římský voják a mučedník" ...................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský olej na plátně ve stylu pozdně nazarénského ladění, signum nenalezeno, druhá polovina 19. století, nerámováno. Obraz 

je v dobrém stavu odpovídajícím stáří, na několika místech vyžaduje drobné restaurování. K atributům tohoto světce se řadí 

palmový list v levé ruce, pravá noha stojící na havranu - krkavci, do něhož se převtělil ďábel. Ďábel vydává zvuk CRAS CRAS, 

tedy ZÍTRA, ZÍTRA ve smyslu zítra odmítneš křesťanskou víru. Dalším atributem by měl být kříž ve světcově pozvednuté pravici. 

Na našem obraze ukazuje Expeditus pravou rukou na hodiny a říká HODIE - ale já jsem křesťanem již DNES. Jde o zdařilý 

ikonografický námět provedený kvalitní malbou. S podobným námětem jsme se na našich aukcích dosud nesetkali. 

Pro neobvyklost výjevu a jako doklad historického a duchovního vývoje byl obraz památkáři zařazen mezi kulturní památky ČR. 

UNIKÁTNÍ sběratelská, muzeální a galerijní položka. 

80,5 x 59,5 cm 

Obraz je prohlášen kulturní památkou a může jej koupit pouze občan ČR. 
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LOT 128    

neznámý autor    

"Maří Magdaléna" ..........................................................................................................................................................  89 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, skvělá práce z období baroka, kolem roku 1750, rámováno pouze v bočních 

vertikálních lištách. ZCELA MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA.  

90 x 69 (90 x 72) cm 

Obraz je v řízení na kulturní památku ČR. Může koupit pouze občan ČR. 
       

       

LOT 129    

neurčeno    

"Krajina u Středozemního moře" ...............................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno vpravo dole, nepřečteno, široký luxusní rám francouzského typu. Vyvoláváno prakticky 

v ceně rámu.  

55,5 x 76 (72 x 97,5) cm 
       

       

LOT 130    

Vožniak Jaroslav   (1933-2005) 

"Pocta Pollockovi" .........................................................................................................................................................  256 000 Kč  
velké mistrovské lité laky na sololitu, signováno vpravo dole a dále vzadu, kolem roku 1980, barevně vyniká cihlová červeň 

na hnědém pozadí, obraz vysoké sběratelské a galerijní hodnoty. Série obrazů z litých laků na počest slavného Paul Jackson 

Pollocka (1912-1956) patří k tomu nejlepšímu z moderního umění druhé poloviny dvacátého století u nás. Dalo by se říci, že šlo 

o kultovní sbírkové obrazy, které se v době průměrného příjmu okolo 1 900 Kčs prodávaly přes 100 000 Kčs. 

176,5 x 114 (184 x 122) 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) 
       

LOT 131    

nesignováno    

"Zázemí u šachty" ...............................................................................................................................................................  3 700 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signum nenalezeno, kolem poloviny 20. století, širší černý rám. Kromě umělecké 

i dokumentační hodnota.  

47 x 71 (62 x 86) cm 
       

       

LOT 132    

Finze Herta    

"Salome - sedící žena v budoáru" ................................................................................................................................  4 600 Kč  
mistrovský komorní olej na plátně lepeném na lepence, vpravo dole signováno HERTA FINZE V./38, datace 1938.  

32 x 24 (38 x 30) cm 
       

       

LOT 133    

neurčeno    

"Zátiší s bramboříkem a hlavou andílka" ...............................................................................................................  3 000 Kč  
komorní olej na plátně lepeném na lepence, signováno dole uprostřed, nepřečteno, kolem roku 1930, široký umělecký rám.  

36,5 x 31,5 (56 x 51) cm 
       

       

LOT 134    

Drašar Augustin   (1893-) 

"Větrný mlýn v zimní krajině" .....................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole DRAŠAR, datováno 1928, kvalitní dobový rám. Zajímavá umělecká 

a dokumentační práce. Může se jednat o "Dřevěný větrný mlýn německého typu stojící osamoceně v poli nedaleko Horního Nového 

Dvora u Bravinného na Bílovecku. Mlýn pochází z 19. století, přesné datum vzniku je neznámé. Dnes v majetku města Bílovce 

a po domluvě přístupný veřejnosti." Text převzat z webové stránky 

http://www.hrady.cz/index.php?OID=998, kde jsou také fotografie mlýna v současném stavu. 

41,5 x 58,5 (53,5 x 70,5) cm 
       

Drašar Augustin  malíř, ilustrátor, pedagog, narozen ve Studénce, studia na akademii v Praze u Brömseho a Nechleby, 

jako pedagog působil v Telči a na gymnáziu v Novém v Bohumíně (Toman, Lexicon of the CVA) 
       

LOT 135    

neurčeno    

"Madona s dítětem" ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, nepřečteno, datováno 1905, volná kopie dle obrazu "Refugium Peccatorum Madonna - 

Madona útočiště hříšníků" italského malíře Luigi Crosio (1835-1915) z roku 1898, drobná poškození v malbě.  

68 x 55 (73 x 60) cm 

Přiloženo Osvědčení Památkového úřadu o prodeji a vývozu. 
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LOT 136    

Zezulová - Bízková Helena   (1902-1980) 

"Velká kytice chryzantém" .............................................................................................................................................  4 000 Kč  
reprezentativní mistrovský olej na lepence, signováno vlevo dole ZEZULOVÁ, kolem roku 1935, luxusní ručně řezaný rám 

francouzského typu, hnědozlaté barvy.  

74 x 74 (91 x 91) cm 
       

Zezulová - Bízková Helena  malířka krajin a květin, narozena ve Volyni, žačka Aloise Kalvody, soukromě studovala 

ve Švýcarsku, Městské muzeum ve Volyni jí v roce 2002 uspořádalo samostatnou výstavu, zastoupena v Oblastní galerii 

Vysočiny v Jihlavě  (Toman, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 137    

Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Městečko s kostelem na návrší" .................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J.V.SLÁDEK, nedatováno, skvělá práce malíře Severní Moravy.  

51 x 71 (63,5 x 84,5) 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 138    

Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Krajina s vodou"...............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole J. OTIPKA, datováno 1962, vzadu autorský štítek s názvem. Barevná vesnice 

s potokem. Špálovsky laděná malba významného malíře Severní Moravy. 

65 x 76 (72 x 82) 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 139    

Raiser Zdeněk   (nar. 17.1.1935) 

"Ta co tančí s hady" ..........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej (akryl) na sololitu, signováno vpravo dole RAISER, datováno 2013, nerámováno. Velmi kvalitní ukázka současného inzitního 

umění, dříve označovaného naivní umění. Práce tohoto charakteru měly a stále mají své sběratele. Zejména ve druhé polovině 20 . 

století byly kvalitní naivní práce velmi ceněny a dosahovaly až milionových částek. Vše odstartoval celník Henri Rousseau, žádaná 

byla jugoslávská škola, i v ČSR byla celá řada ceněných a sbíraných autorů. 

50 x 80 cm 
       

Raiser Zdeněk, Ing., pracoval jako kameraman v České televizi, v letech 1959-1964 vystudoval ČVUT, fakulta 

architektury a pozemního stavitelství, v důchodu se věnuje malbě, účastní se výstav a jeví se jako úspěšný autor inzitního 

umění 

       

LOT 140    

Raiser Zdeněk   (nar. 17.1.1935) 

"Konkurz cirkusových umělkyň" ................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej (akryl) na sololitu, signováno vpravo dole RAISER, datováno 2013, nerámováno. Velmi kvalitní ukázka současného inzitního 

umění, dříve označovaného naivní umění.  

50 x 80 cm 
       

       

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 141 - 160 

 
 

LOT 141    

Raiser Zdeněk   (nar. 17.1.1935) 

"Unavený hrobník" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej (akryl) na sololitu, signováno vpravo dole RAISER, datováno 2012, nerámováno. Velmi kvalitní ukázka současného inzitního 

umění, dříve označovaného naivní umění. Práce tohoto charakteru měly a stále mají své sběratele.  

44 x 75 cm 
       

       

OBSAH 
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LOT 142    

nesignováno    

"Bylinkářka s košíkem na klíně" .................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1930, nerámováno - pouze na blind rámu. Velmi kvalitní 

figurální portrétní práce. Tvar jupky a způsob úpravy šátku či šály kolem hlavy nebudou asi z naší provenience. 

90 x 61 cm 
       

       

LOT 143    

Kellner Šebastián   (1895-) 

"ARA - architektonická perla v Praze" .................................................................................................................  15 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole KELLNER, datováno 1931. Unikátní práce, jedinečná nabídka obrazu, 

který byl namalován v roce otevření malované budovy. Autorem projektu této krásné budovy byl český architekt Prof. Ing. arch. Dr. 

techn. Milan Babuška (1884-1953). Budova stojí na rohu Perlové ulice a ulice 28. října v Praze. V roce 1931 zde společnost A. a R. 

Aschenbergovi otevřela obchodní dům ARA. Ve druhé polovině minulého století, za socialismu, byl obchodní dům známý 

pod názvem PERLA. V současnosti je budovou administrativní a slouží k pronájmu reprezentativních kancelářských prostor. 

55,5 x 46 (68 x 57) cm 
       

Kellner Šebastián  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval ve Vídni na Akademie der bildenden Künste (Akademie 

výtvarných umění) a na pražské akademii (Toman, abArt) 
       

LOT 144    

Radimský Václav   (1867-1946) 

"Tůň mezi stromy v létě" ..............................................................................................................................................  89 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vzadu na blind rámu V. Radimský, na blind rámu rovněž číslování No 302 a text čtený 

"Studie 1912", luxusní široký zlacený rám. Skvělá studie z pobytu ve Francii. 

35 x 37,5 (47 x 53) cm 
       

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

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

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

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

rovněž na světové výstavě v Paříži 1900, již v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Pařížském 

saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden 

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

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

       

LOT 145    

Rada Vlastimil   (1895-1962) 

"Sáně tažené koňmi v zimní krajině" .....................................................................................................................  12 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej a tempera na kartonu, signováno, kolem roku 1940, práce vynikajícího malíře, 

kreslíře a ilustrátora, nár. umělce zastoupeného v řadě galerií u nás i v cizině, včetně silného zastoupení v NG Praha, zaskleno. 

Obdobná varianta námětu publikována ve Slovníku Chagall. 

28 x 38 (36,5 x 46,5) cm 
       

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 

ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 

v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 

dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 146    

Čmielová Bohuslava   (1951-) 

"Chalupy" ..............................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně podloženém dřevěnou deskou, signováno monogramem vlevo dole, datováno 1978, vzadu štítek 

"Bohuslava Čmielová, nar. 1951, Český Těšín", velmi zajímavá moderní práce.  

38 x 55 (49 x 65,5) cm 
       

       

LOT 147    

Neurčeno 

"Zátiší se zvoničkou a dřevěnicí" .................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum vpravo dole špatně čitelné, kolem poloviny minulého století, vzadu na plátně špatně čitelný text, 

příjemná adjustace, zajímavá nabídka.  

93 x 68 (105 x 79) cm 
       

       

LOT 148    

Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Chalupa s břízou v horské zimní krajině" ............................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní goblén slavné valašskomeziříčské goblénové manufaktury, signováno vpravo dole monogramem K, kolem roku 

1925, dobrý stav, sbírkový kus. Goblény této manufaktury patří mezi nejlepší nejen u nás, ale i v Evropě. 

63 x 72 cm 
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Kučera Jaro  malíř, skvělý gobelínář, narozen v Bystřici pod Hostýnem, studoval na Učitelském ústavu v Příboře, dále 

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 149    

Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Květy - červený muškát" ...............................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský goblén slavné valašskomeziříčské manufaktury, nesignováno, kolem roku 1925.  

50 x 50 cm 
       

       

LOT 150    

Věšín Jaroslav   (1859-1915) 

"Dvě ruské trojky v trysku - sáně tažené koňským trojspřežím" ..............................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno, na zadní straně nálepka NG 138-43451/1, 

dále staré číselné značení, patrně číslo ze sbírky. Zcela mimořádný luxusní rám francouzského typu starozlaté barvy. VÝJIMEČNÁ 

nabídka. 

31 x 45,5 (45 x 65) cm 
       

Věšín Jaroslav  malíř, narozen ve Vraném u Slaného, zemřel v Sofii v Bulharsku, žák pražské akademie, další studia 

v Mnichově u profesora Pilotyho a Józefa Brandta, jeho krajinky byly často reprodukovány ve Zlaté Praze a mnichovské 

Galerie moderner Meister, později odešel do Bulharska, kde se stal v roce 1897 profesorem na malířské škole v Sofii, byl 

dvorním malířem knížete Ferdinanda I., obesílal výstavy v Praze, Mnichově, St. Louis, Lutychu aj., byl často 

vyznamenáván diplomy, medailemi a řády (Toman) 

       

LOT 151    

Matas Václav   (1913-1968) 

"Babička" ...............................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olejomalba, mistrovská galerijní portrétní práce, signováno vpravo dole, kolem roku 1940, rámováno slavným rámařem z Prahy 

Viktorem Brůžkem, jen rám musel stát okolo 15 000 Kč. Zcela mimořádná portrétní práce. Autor nezapře, že studoval na pražské 

akademii u skvělého portrétisty Nechleby. 

84 x 68,5 (98 x 83) cm 
       

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 152    

Slabý - Kareš Karel   (1923-1972) 

"Kostel a domy" ..................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole K.SLABÝ-KAREŠ, kolem roku 1955, kvalitní široký bílý rám.  

100 x 66 (121 x 86,5) cm 
       

Slabý - Kareš Karel  kreslíř, malíř, grafik, studoval soukromě u malířů F. D. Danihelky, J. Mráze a J. Jůzla v Pardubicích, 

po válce na VŠUP v Praze u prof. A. Strnadela (1947-1953). Působil v Divadle satiry, kde začal používat jméno Kareš. 

V Pardubicích založil 1945 Skupinu pěti, s níž vystavoval do konce 40. let, samostatné výstavy měl v Pardubicích a Praze, 

ilustroval knihy pro děti a mládež, jejichž autorem byl bratr, básník Jan Slabý (Slovník Chagall, abArt) 

(7.4.1923 Praha - 20.8.1972 Praha) 

       

LOT 153    

Knotek O.    

"Otevřená krajina z kraje břízového lesa" .............................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole O.KNOTEK, nedatováno, kvalitní práce české krajinářské školy. Výhodná 

vyvolávací cena. 

66,5 x 97 (79 x 109) cm 
       

       

LOT 154    

Kotvald Ferdinand   (1898-1980) 

"Na staveništi"...................................................................................................................................................................  13 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1951, na zadní straně figurální malba. Kromě umělecké 

i dokumentační hodnota.  

90 x 71 (83 x 102) cm 
       

Kotvald Ferdinand  malíř, koncem dvacátých let se v Praze věnoval malířství, zpěvu a herectví, účinkoval v řadě oper, 

od roku 1930 se věnoval výhradně malířství, pracoval pod vlivem Gogha a Kokoschky, řada výstav u nás i v Evropě, 

zastoupen rovněž v řadě galerií (Toman, Slovník Chagall) 

(24.5.1898 Vyškov- 23.8.1980 Praha) 
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LOT 155    

neurčeno    

"Montáž potrubí u vysokých pecí" .............................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, velmi kvalitní práce z hutního prostředí.  

46,5 x 75 (65 x 90) cm 
       

       

LOT 156    

Novák Ada (Adolf)   (1912-1990) 

"Mlátička poháněná parním strojem" ......................................................................................................................  6 900 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, jméno autora vzadu na rámu, kvalitní rám od Viktora Brůžka z Prahy. Vedle umělecké 

i dokumentační hodnota.  

56 x 101 (70 x 115,5) cm 
       

Novák Ada (Adolf)  grafik, malíř, fotograf, studium na Akademii výtvarných umění v Praaze u Josefa Loukoty a Willi 

Nowaka, podnikal studijní cesty do mnoha evropských zemí, v letech 1946-1950 působil jako učitel na Základní odborné 

škole pro polygrafický průmysl v Českých Budějovicích, od roku 1950 se věnoval samostatné tvůrčí činnosti (abART) 

(12.2.1912 České Budějovice - 26.12.1990 České Budějovice) 

       

LOT 157    

neurčeno    

"Sklizeň cukrové řepy u průmyslového areálu" ...................................................................................................  5 000 Kč  
galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole špatně rozluštitelným monogramem - značkou, datace čtena 1932, spolu s rámem 

příjemný reprezentativní celek. Ostrava? 

57,5 x 70 (69 x 81,5) cm 
       

       

LOT 158    

Velčovský Josef   (1945-) 

"Rodinné foto" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně (acrylic), signováno vzadu, datováno vzadu 1971. Výborná práce významného autora, jehož 

obrazy dosahují vysokých cen a je zastoupen v řadě galerií u nás i ve světě, včetně NG Praha. Navíc jde o výborné období autora. 

Vysoká sběratelská i galerijní hodnota. Jedinečná nabídka. 

30 x 35 (33,5 x 38,5) cm 
       

Velčovský Josef  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, sklář, keramik, narozen ve Václavovicích u Frýdku, studoval ateliér 

monumentální malby u profesora K. Součka na AVU v Praze a u S.W. Heytera v Atelieru 13 v Paříži, byl na stáži 

v Bretagni a Provenci, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších sbírkách, řada výstav u nás i v zahraničí, dlouhý výčet 

výstav v Lexiconu počínaje účastí na výstavách ve Francii v roce 1970 a individuální výstavou v Galerii mladých Mánes, 

Praha 1971 (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 159    

Ther František   (1910 -) 

"Budování Prahy - svářeči při práci" ........................................................................................................................  9 000 Kč  
monumentální mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1949. Velmi kvalitní adjustace, vzadu autorský štítek, 

reprezentativní, VÝBORNÁ nabídka.  

101 x 132 (110 x 141) cm 
       

Ther František  malíř v Praze, narodil se v Hronově nad Metují, studoval soukromě v Ústřední škole dělnické v Praze 

a ve škole malíře Šilhavého, anatomii a malířské techniky studoval ve škole Vladimíra Sychry (Toman) 

       

LOT 160    

Sklenář Zdeněk   (1910-1986) 

"Páv" .....................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - akvarel, tužka, pastelky a kvaš na papíře, signováno tužkou, datováno 1970, paspartováno. 

Pochází z výborné soukromé sbírky. 

Ve výřezu 33 x 28 (50 x 53) cm 
       

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

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

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

o tomto umělci (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 161 - 180 

 
 

LOT 161    

Zlatý náramek článkový ................................................................................................................................................  32 000 Kč  
sedm článků osazeno bílými safíry, na okrajích po celé délce zdobeno rytinou, na zapínání 2krát pojistka, velmi masivní zakázková 

práce, ČR, značeno platnou puncovní značkou, bezvadný stav.  

Délka 19,5 cm, hmotnost 43,50 g, ryzost 585/1000 
       

       

LOT 162    

Zlatý prsten s briliantem ...............................................................................................................................................  17 500 Kč  
zlato bílé, značeno platnou puncovní značkou, na briliant osazený v hlavě prstenu byl vypracován odborný posudek gemologickým 

znalcem Ing. Jiránkem s oceněním celého prstenu na 46 470 Kč, prsten v aukci nabízen za VÝHODNOU cenu.  

Briliant velikost cca 0,58 ct, kvalita S.1, barva J, ryzost zlata 585/1000, hmotnost prstenu 3,06 g btto, 

velikost prstenu 53,5 

Přiložen kompletní posudek Ing. Jiránka. 
       

       

LOT 163    

Zlaté náušnice s brilianty ..............................................................................................................................................  15 000 Kč  
brilianty osazeny v bílém zlatě, celkem 4 brilianty, prvorepubliková práce kolem roku 1935, zlato značeno platnou puncovní 

značkou, bezvadný stav i zapínání.  

Brilianty 2 x 0,10ct a 2 x 0,01 ct, celkem cca 0,22 ct, ryzost zlata 585/1000, celková hmotnost 2,06 g btto 
       

       

LOT 164    

Zlatý prsten s velkým briliantem ...............................................................................................................................  24 000 Kč  
zlato žluté, osazna zlato bílé, prvorepubliková práce kolem roku 1930, značeno platnou puncovní značkou.  

Briliant velikosti 0,65 ct, ryzost zlata 585/1000, celková hmotnost 1,96 g btto, velikost prstenu 58 
       

       

LOT 165    

Zlatý prsten s brilianty ...................................................................................................................................................  22 000 Kč  
zlato žluté, osazna zlato bílé, hlava s 21 brilianty umístěna napříč k šíně, značeno platnou puncovní značkou, druhá polovina  20. 

století, bezvadný stav, KRÁSNÝ DÁREK.  

Brilianty 3 x 0,05 ct, 2 x 0,015 ct, 16 x 0,02 ct, celkem 0,5 ct, ryzost zlata 750/1000, hmotnost 6,46 g btto, 

velikost prstenu 56,5 
       

       

LOT 166    

Zlatý prsten s oválným smaragdem a drobnými brilianty.............................................................................  35 000 Kč  
zlato osazené centrálním kombinovaným transparentním smaragdem, celkem 50 briliantů rozmístěno ve dvou kruzích kolem 

smaragdu a dále po obou stranách hlavy na šíně, značeno platnou puncovní značkou, bezvadný stav. Zakázková práce z druhé 

poloviny 20. století. V posudku Ing. Jiránka šperk oceněn na 45 380 Kč. 

Smaragd velikosti 0,87 ct, 50 briliantů v celkové velikosti 1,83 ct, ryzost zlata 585/1000, hmotnost prstenu 6,63 g btto, 

velikost prstenu 57 

Přiložen kompletní posudek gemologického znalce pana Ing. Jiránka. 
       

       

LOT 167    

Zlatá brož s brilianty ......................................................................................................................................................  32 000 Kč  
bílé zlato, obdélníkový tvar, osazeno celkem 23 brilianty, prvorepubliková práce, kolem roku 1930, výrazné stylové ART DECO 

provedení, značeno platnou puncovní značkou, bezvadný stav, krásný šperk.  

Brilianty 3 x 0,15 ct, 20 x 0,015 ct, celkem cca 0,75 ct, ryzost zlata 585/1000, hmotnost celkem 7,40 g btto 
       

       

LOT 168    

Pánský prsten s alexandritem ........................................................................................................................................  9 800 Kč  
zlato, velmi masivní provedení, kámen s tabulkovým brusem, značeno platnou puncovní značkou, prvorepubliková práce.  

Ryzost zlata 585/1000, hmotnost 18,38 g btto, velikost prstenu 61,5 
       

       

LOT 169    

Stříbrný kříž s Kristem - krucifix ................................................................................................................................  8 000 Kč  
stříbro lité, cizelované, závěsné provedení s kroužkem, vzadu datace 1851, značeno lotovým puncem s vročením 1851, mistrovská 

práce z období Rakousko - Uherska.  

Ryzost stříbra 13 lot, hmotnost 143,90 g, výška kříže 19,7 cm 

Přiloženo Osvědčení Památkového úřadu o prodeji a vývozu 
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LOT 170    

Plastika "Ježíš Kristus"....................................................................................................................................................  9 000 Kč  
řezba ve dřevě, polychromie sejmuta, četné praskliny vlivem stárnutí dřeva, druhá polovina 19. století, sochařské dílo, krásná 

mistrovská řezba, svou velikostí ojedinělý sbírkový kus.  

Výška 102 cm, šířka 90 cm, hloubka 18 cm 

Přiloženo Osvědčení Památkového úřadu o prodeji a vývozu 
       

       

LOT 171    

Skříňka závěsná ...................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
dřevo, dvířka zdobena bohatou řezbou s rostlinnými motivy, také celá skříňka je orámována řezbou s rostlinnými motivy, 

19. století, velmi dekorativní.  

45 x 33 cm, s rámem 63 x 50 cm, hloubka 16 cm 
       

       

LOT 172    

Štít s plastickým výjevem vojenského tažení ..........................................................................................................  9 000 Kč  
masivní litina, reliéfní plastika na zavěšení, po okraji pás s vojenskými atributy, ze zakázkové série pro výzdobu chodeb 

kroměřížského zámku, vyrobila slévárna Frýdlant n/O. kolem roku 1850, muzeální kus.  

Průměr 56 cm 
       

       

LOT 173    

Kord španělský ..................................................................................................................................................................  24 000 Kč  
železný, rukojeť částečně oplétaná měděným drátem, na čepeli drobné rytiny, čepel čtyřhranná, u záštity přechází do drážky, 

na obou stranách značeno THOMAS AIALA EN TOLEDO, do roku 1700, VZÁCNÝ kus. AYALA slavný mečířský rod. 

Délka 104 cm 
       

       

LOT 174    

Jaroněk Alois    

Dózička malovaná stylizovaným květinovým dekorem ......................................................................................  2 900 Kč  
porcelán, průřez elipsovitý, dole značeno A.J., písmenem R a číslem 489 - malírna Rožnov pod Radhoštěm, Alois Jaroněk, ve víčku 

signatura Alois Jaroněk.  

4,8 x 11,8 x 7,8 cm 
       

       

LOT 175    

Jaroněk Alois    

Váza malovaná stylizovaným květinovým dekorem ............................................................................................  5 000 Kč  
porcelán, bohatá malba, dole značeno A.J., písmenem R a číslem 448 - malírna Rožnov pod Radhoštěm, Alois Jaroněk, střep 

značen UNION T, Czecho-Slovakia, sbírkový kus.  

Výška 28,5 cm 
       

       

LOT 176    

Náramek článkový ..............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
stříbro, sedm článků a spojky, zdobeno krásnou rytinou po celé délce, prvorepubliková práce, kolem roku 1930, značeno platnou 

puncovní a mistrovskou značkou, vynikající stav a zachovalost.  

Ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 35,60 g, délka 19,7 cm 
       

       

LOT 177    

Náramek článkový ..............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
stříbro, pět článků a spojky, zdobeno krásnou rytinou po celé délce, prvorepubliková práce ve stylu ART DECO, kolem roku 1930 , 

značeno platnou puncovní a mistrovskou značkou, vynikající stav a zachovalost.  

Ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 31,00 g, délka 19,7 cm 
       

       

LOT 178    

Svícen čtyřplamenný ..........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mosaz chromovaná, přímé geometrické linie, na oplechované kruhové podstavě, precizní zpracování ve stylu vrcholného ART 

DECO třicátých let minulého století.  

Výška 16 cm, délka 36 cm 
       

       

LOT 179    

Plastika "Král Friedrich" ...............................................................................................................................................  4 800 Kč  
cín stříbřený, na mramorovém podstavci - sloupu připevněn symbol královské koruny a monogram FR - FRIEDRICH REX, druhá 

polovina 19. století, krásná patina, velmi zajímavá položka pro sběratele militarií. Soupeř Marie Terezie ve Slezských válkách. 

Výška 25 cm, bez podstavce 19 cm 
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LOT 180    

Mlýnek na kávu ....................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
mosaz, zdobeno točenými sloupky, klikou s krouceným ramenem a plastickými prvky po obvodu, období první republiky, 

exkluzivní stav, funkční.  

Výška 29,5 cm 
       

       

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 181 - 200 

 

LOT 181    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Zátiší s ovocem" ................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J.DRHA, datováno 1957, luxusní rám francouzského typu, stříbrné barvy.  

35 x 45 (49 x 58,5) 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 individuálních 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 182    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Dřevěnice v kvetoucí krajině pod Lysou horou"................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole J.DEINGRUBER - jedna ze signatur Drhy, nedatováno.  

49 x 70 (59 x 80) cm 
       

       

LOT 183    

Baran Otto    

"Zátiší s kaktusy a knihou" ............................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole monogramem OB, vzadu jméno autora a datace 1926, luxusní 

rám francouzského typu stříbrné barvy.  

53 x 37 (64 x 51) cm 
       

Baran Otto  malíř v Moravské Ostravě, člen Moravskoslezského svazu německých výtvarných umělců, se kterými 

vystavoval v Praze v září 1934 (Toman) 

       

LOT 184    

Duša Ferdiš   (1888-1958) 

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

i galerijní obraz od významného malíře a keramika.  

86 x 121 (101,5 x 137) cm 
       

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

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 185    

Krystyn Bohumír   (1919-) 

"Žně u Klimkovic" ..............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole B.KRYSTYN, datováno 1953, práce významného malíře Severní 

Moravy, kvalitní adjustace.  

39 x 56 (53 x 69) cm 
       

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

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

a realizací (Slovník Chagall) 

       

LOT 186    

nesignováno    

"Mytologický výjev" ..........................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský olej na kruhové desce, signum nenalezeno, první polovina 19. století, široký kruhový rám zlaté barvy.  

Průměr desky 60 cm (79) cm 
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LOT 187    

Bělík    

"Lesní cesta s bažanty" ....................................................................................................................................................  4 400 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole BĚLÍK, nedatováno.  

55 x 70 (73 x 87) cm 
       

       

LOT 188    

Jaroš František   (1862-1905) 

"Rybářské bárky v zátoce" a "Rybáři u kotvící loďky" ..................................................................................  3 500 Kč  
dva mistrovské akvarely a kvaše, každý signován vpravo dole JAROŠ FR. a datován 1894, rámováno, paspartováno, zaskleno, 

skvělá práce galerijní hodnoty. Vyvolávací cena 3 500 Kč dohromady za oba obrázky. VÁNOČNÍ NABÍDKA. 

Každý 21 x 29,5 (45 x 52) cm 
       

Jaroš František  malíř, bratr malířů Bohumila a Petra Jaroše, maloval kvašové krajinky a květinová zátiší (Toman) 

(22.10.1862 Praha - Smíchov - 1.11.1905 Jičín) 

       

LOT 189    

Saudek Karel   (1935 -) 

"DEAN REED ve filmu KIT a spol. (NOR)" .........................................................................................................  1 400 Kč  
umělecká reprodukce.  

36 x 28 (39 x 32) cm 
       

Saudek Karel  významný český malíř a komiksový kreslíř, studoval na Gorkého univerzitě v Moskvě a soukromě. Patří 

mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny 60. let. Jeho kresebný rukopis se stal normou pro styl 

českého komiksu. Zabýval se filmovou a televizní propagací, kresleným a reklamním filmem, knižními ilustracemi. 

Uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí. Proslavily jej i animované kresby v hraných filmech Kdo chce 

zabít Jessii, 1966 a Čtyři vraždy stačí drahoušku, 1971 (Slovník Chagall, wikipedia) 

       

LOT 190    

Hermanns Rudolf    

"Chlapec s hračkou"..........................................................................................................................................................  8 900 Kč  
reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole RUDOLF HERMANNS, datováno 1919, rám od Viktora Brůžka, známého 

a ceněného rámaře z Prahy. Výhodná nabídka i vzhledem k nákladnému uměleckému rámování. Hračkou byla strakatá kravička 

na kolečkách, modrý obleček chlapečka, kraťásky, bílé manžety, bílý límeček, byl nejspíše sametový - malba zachytila měkkost 

látky. 

100,5 x 80 (110 x 91) cm 
       

       

LOT 191    

Procházka František Xaver   (1887-1950) 

"Muž s párem koní na cestě" .........................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole FR.X.PROCHÁZKA, datováno 1925, nákladné rámování od proslulého Viktora 

Brůžka, ceněného rámaře z Prahy. Nádherná práce malíře, který se proslavil právě svými malbami zvířat. 

51 x 90 (66 x 105) cm 
       

Procházka František Xaver  malíř a grafik, narozen v Příbrami, studia na pražské akademii u Bukovace, Schwaigera 

a Pirnera, pobyty v Německu, Paříži, Amsterodamu, Antverpách, výstavy v Salóně Topičově i Rubešově apod., galerijní 

zastoupení (Toman) 

       

LOT 192    

Rychlovský Antonín   (1910-1994) 

"Praha ze zahrad na jejím okraji" ..............................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole A.RYCHLOVSKÝ, datováno 1944. Kvalitní krajinářská práce. Ve spodní 

části obrazu je téměř detailně zaznamenané velké zahradnictví, v horní části je zjednodušený pohled na Prahu historickou, z něhož 

záměrně vystupují významné stavby. Rozdílnost obou částí je poněkud zastíněna velkou červenou budovou dvacátého století. 

Vánoční nabídka. 

70 x 97 (82 x 109) cm 
       

Rychlovský Antonín  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Hranicích na Moravě, studoval v krajinářské speciálce 

u profesora O. Nejedlého na AVU v Praze, zastoupen v NG, GHMP v Praze, KG Zlín a jinde (Slovník Chagall) 

(3.5.1910 Hranice-1994) 

       

LOT 193    

Štauda Petr   (1899-) 

"Krajina se skalami" .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
zajímavý mistrovský olej na plátně, signatura nenalezena, vzadu autorský štítek se jménem autora a názvem obrazu.  

45 x 60 (56 x 65) cm 
       

Štauda Petr  malíř, narozen 23. 5. 1899 v Praze, člen SVU Mánes (Lexicon of the CVA) 

       



KATALOG 116. AUKCE - OSTRAVA - 21.12.2014 

 

 

36 

 

LOT 194    

Budský Rudolf   (1887-) 

"Sokol - První popřevratový starosta města Miličína" .....................................................................................  6 900 Kč  
mistrovská portrétní práce galerijní hodnoty, signováno vlevo R.BUDSKÝ, datováno 1937, vzadu na blind rámu ručně psaný text: 

"První popřevratový starosta města Miličína (Čeněk Kraupner v r. 1937)“, hodnotný umělecký rám, patrně Brůžkův. Rodinné 

jméno KRAUPNER je spojeno s novodobou historií obce Miličín. Jméno Čeňka Kraupnera se vyskytuje na namátkou vybraných 

stranách 371 a 398, rok 1937, miličínské kroniky v souvislosti se stavbou místní sokolovny. 

(http://ceskasibir.cz/milicin/kronika/kroniky.php) 

70,5 x 55 (87,5 x 73,5) cm 
       

Budský Rudolf  malíř, studia na pražské akademii u Bukovace, Hynaise, Švabinského, člen spolků výtvarných umělců 

MYSLBEK a MÁNES (Lexicon of the CVA) 

(nar. 6.12.1887, Praha) 

       

LOT 195    

Götz Zdeněk   (1935-) 

"Zima ve městě"...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na tvrdé malířské desce, signováno vpravo dole Z.GÖTZ, nedatováno, vzadu razítko ČFVU, kolem roku 1965, 

kvalitní umělecký rám. Havířov? 

35 x 48 (51 x 63,5) 
       

Götz Zdeněk  malíř, narozen v Hradci Králové, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a na AVU v Praze, zabývá se 

převážně krajinomalbou (Slovník Chagall) 

       

LOT 196    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Koupání v Ostravici" ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, nedatováno, kolem roku 1960, vzadu štítek Svazu československých 

výtvarných umělců, krajská pobočka Ostrava, kvalitní umělecký rám, SKVĚLÁ NABÍDKA.  

18 x 24 (35,5 x 41,5) 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 individuálních 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 197    

Pokorný Václav  

"Nakládání sudů na rybářskou bárku" ....................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno vpravo dole, signatura čtena VÁCLAV POKORNÝ, nedatováno, rámováno, pod sklem. 

Václav Pokorný (1851-1940), malíř a statkář v Dušníkách nad Vltavou, sice podle Tomana maloval i moře, je však třeba se zamys-

let nad tím, zda člověk s krasopisným vzděláním z 19. století se mohl podepsat tak, jak je tomu na nabízeném obraze atd. Cena 

nabízené malby odpovídá zatím nezjištěnému autorství. 

33 x 42 (42 x 50,5) cm 
       

       

       

LOT 198    

Dobeš Josef   (1898-1974) 

"Opavský pivovar".............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole DOBEŠ, nedatováno, patrně kolem roku 1950, vzadu autorský prodejní 

štítek, kvalitní rám, zaskleno. Obraz umělecké a dokumentační hodnoty.  

28 x 54 (42 x 67,5) cm 
       

Dobeš Josef  malíř, ilustrátor, malířství studoval soukromě, byl vězněn spolu s Josefem Čapkem v Oranienburgu, kde 

namaloval jeho poslední portrét, výrazný malíř regionu, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava (Toman, Slovník Chagall, 

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

       

LOT 199    

Pokorný Jaroslav   (1903-1969) 

"Slapy" ..................................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
MIMOŘÁDNĚ velký mistrovský a galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole, datace čtena 1954, kvalitní rám. Vzadu na blind  

rámu text poplatný své době "SLAPY PEVNOST MÍRU." To nic nemění na vysoké dokumentační a reprezentativní hodnotě tohoto 

díla. Jedinečný obraz vyvolávaný v podstatě v ceně rámu. 

108 x 178 (127 x 197) cm 
       

Pokorný Jaroslav  malíř, narozen v Praze, studoval u profesorů J. Loukoty a V. Nechleby na AVU v Praze, od 1939 člen 

JUV v Praze s níž se zúčastnil všech členských výstav, od počátku byl silně ovlivněn postimpresionistickými proudy 

evropského malířství, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze (Toman, Slovník Chagall) 
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LOT 200    

Rapacki Józef   (1871-1920) 

"Mrozy - Krajina s potokem a stromy" ...............................................................................................................  235 000 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 případném 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 
       

 

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 201 - 220 

 
 

LOT 201    

Červený džbán s krouceným uchem ...........................................................................................................................  3 900 Kč  
plasticky zdobená a malovaná keramika - na světlé cihlové červeni zelený plastický florální dekor, patrně jedinečná ateliérová práce 

dvacátého století. Mimořádně velký luxusní mistrovský kus. INTERIÉROVÝ MONUMENT, který sám o sobě přitahuje pozornost. 

Vzhledem k jeho hmotnosti lze použít i jako vázu na velkou kytici. 

Výška 50 cm, průměr 25 cm 
       

       

LOT 202    

Mistička - solnička .................................................................................................................................................................  800 Kč  
stříbrná miska, okraj lemovaný perlovcem a skleněná vložka zdobená pásem s jemným brusem, stříbro značeno puncovní 

a mistrovskou značkou JH, první polovina minulého století.  

Celková výška 4 cm, průměr 7,6 cm,  

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 44,28 g 
       

       

LOT 203    

Pohárek s podtáckem .........................................................................................................................................................  1 300 Kč  
stříbro zdobeno zvlněným okrajem a po obvodu hustou sítí jemných vlnek, značeno puncovní značkou ZAJÍC 5, minulé století.  

Výška kalíšku 5,3 cm, průměr v nejširší části 7 cm,  

výška podtácku 1,2 cm, průměr 8 cm,  

ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 52,45 g. 
       

       

LOT 204    

Pohár na víno na noze s kruhovou patkou...............................................................................................................  9 000 Kč  
stříbro, uvnitř zlaceno, kalich zvonkovitý, zdobený dvěma gravírovanými medailonky s textem, značeno RU puncovní značkou z let 

1866-1921, Puncovní úřad Praha a značkou AP, kolem roku 1880, zlacení částečně setřeno, na několika místech drobně 

poškrábáno. Německé texty v medailonech: "VON DER GEMEINDE=VERTRETUNG M. TRÜBAU", na druhé straně "DEM 

VERDIENSTVOLLEN FEUERWEHR=COMMANDANTEN EMIL PLESKOT", v překladu: Radní obce Moravská Třebová 

za zásluhy veliteli hasičů Emilu Pleskotovi. 
 

Mistrovská značka AP znamená Alfréd Pollak, významný pražský zlatník, klenotník a zakladatel továrny, činný od roku 1878, 

zemřel v roce 1909. Dílnu měl v Platnéřské ulici v Praze, v Budapešti zřídil filiálku, ve Vídni měl sklad, exportoval své výrobky 

do Itálie a do Ruska, úspěšně obesílal výstavy a soutěže (Praha, Vídeň, Turín, Kodaň, atd.). V českých sbírkách se dochovaly 

hlavně Pollakovy šperky, příbory a nádobí, viz např. depozitář Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Použitá literatura: Dana 

Stehlíková, Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, nakladatelství Libri, Praha 2003 

Výška 24 cm, průměr v nejširším místě cca 11 cm, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 271,70 g 
       

       

LOT 205    

Svícen jednoplamenný .......................................................................................................................................................  3 900 Kč  
stříbro mimořádně bohatě zdobené rytím a gravírováním, značeno starou puncovní značkou, patrně 84 zolotniků, přeznačeno 

současnou českou puncovní značkou ZAJÍC 4, kolem roku 1890-1910, unikátní sběratelský i funkční kus. Svícen svisle provrtaný, 

patrně se někdo pokoušel o elektrifikaci, na vzhled ani funkčnost klasického svícnu toto nemá vliv. 

Ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 179,19 g btto, výška 19 cm 
       

       

LOT 206    

Secesní svícen tříramenný - větvička jmelí ...........................................................................................................  43 000 Kč  
stříbro lité, cizelované, výrazné secesní florální provedení, přelom 19. a 20. století, reprezentativní ukázka řemeslného umu, 

MASIVNÍ PROVEDENÍ.  

Výška 22 cm, ryzost stříbra 840/1000, hmotnost 1072,70 g 

Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu 

OBSAH 
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LOT 207    

Stříbrná konvička s víčkem s pantovým uchycením .........................................................................................  12 000 Kč  
černě lakované dřevo na úchytu, stříbro značeno tradiční britskou ryzostní značkou LEV, mistrovskou značkou BH, značkou 

puncovního úřadu LONDÝN, znakem M vyhrazeným pro rok 1887, vespod MILLAR-WILKINSON ST. MICHAELS ALLEY 

CORNHILL, Anglie. HB část špatně vyražené značky TBJH výrobce Thomas Bradbury & Sons (Thomas Bradbury III & John S 

Henderson), 1879-1887, značka registrována v květnu 1878. NADČASOVÝ DESIGN. 

Výška 14 cm, ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 356,53 g btto 

Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu 
       

       

LOT 208    

Vánoční talíř nástěnný s nápisem JULE AFTER 1971 .........................................................................................  550 Kč  
porcelán zdobený vtlačovaným a malovaným dekorem kobaltově modrou podglazurní malbou společnosti u stromečku a klavíru, 

značeno tištěnou značkou COPENHAGEN PORCELAIN, made in Denmark 8000/9071, Jul i hjemmet Christmas at Home, 

signováno monogramem. 

Průměr 18,3cm 
       

       

LOT 209    

Dámská kabelka z plechu .................................................................................................................................................  1 900 Kč  
bílý kov natřený černou barvou, schránka je rozdělena na dvě samostatné přihrádky s uzavíratelnými víky na pantech, víka  jsou 

opatřena bezpečnostními pojistkami - závlačkami, klempířská práce, přelom 19/20. století, výrobek nese známky častého 

používání. EXTRAVAGANTNÍ KABELKA. 

Výška celé schránky i s uchem 36 cm, samotná schránka 20 x 20 x 7 cm 
       

       

LOT 210    

Stojan na vánoční stromek .................................................................................................................................................  750 Kč  
podstavu tvoří tři ručně malované veverky vystřižené ze železného plechu, Čechy, kolem roku 1900. Použití: stromek se napíchne 

na centrální trn a pro zajištění stability se do kmene zaseknou hroty na ocasech veverek. Podstavec je možné použít i na vysoký 

stromek. 

Průměr cca 40 cm 
       

       

LOT 211    

Louskáček na ořechy "Velkoústý úředník" ............................................................................................................  2 900 Kč  
řezba ve dřevě, barevně malovaná, kolem roku 1880, krásný sbírkový a muzeální kus, OJEDINĚLÁ NABÍDKA.  

Výška 21 cm, hloubka včetně ramene páky 20 cm, šířka 8 cm 
       

       

LOT 212    

Kulovitá dóza s víkem .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, ručně barevně malovaný motivem květů růže, značeno modrými meči pod polevou, funkční i sbírkový kus.  

Výška 9,5 cm, průměr 15,5 cm 
       

       

LOT 213    

Vázička se zlatou ornamentální strukturou ............................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán, ruční malba na tmavém kobaltovém podkladu, zvlněný okraj úzkého hrdla lemovaný zlatou linkou, značeno modrou 

vídeňskou značkou ÚL a vrytými číslicemi, později přeznačeno červenou značkou VIENNA MADE IN AUSTRIA, luxusní 

provedení. Součástí ornamentální struktury je více než 300 pomněnkových květů. 

Výška 21 cm, průměr 11 cm. 
       

       

LOT 214    

Stolní hodiny s Ukřižováním Ježíše Krista ..............................................................................................................  1 900 Kč  
dřevo zlacené a polychromované, doplněno porcelánovými soškami Krista, Panny Marie Bolestné a Sv. Jana Evangelisty, 

v podstavci kříže zabudovány hodiny značené F a hrací strojek, hodinový strojek jdoucí, hrací strojek nutno opravit.  Nabízená 

kompozice je široce popsána v přiloženém dokumentu zpracovaném Památkovým úřadem v Ostravě. 

Výška celková 59 cm, šířka 21,5 cm. 

Přiloženo Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty k žádosti 26-13-10-2014 NPÚ51 ze dne 3.11.2014 
       

       

LOT 215    

Džbán dekorovaný reliéfem Panny Marie s Ježíškem ........................................................................................  2 900 Kč  
keramika hnědá, velmi masivní, značeno vespod MEISTER, přelom 19. a 20. století, funkční, monumentální sbírkový kus. Poprvé 

na našich aukcích.  

Výška 35 cm, průměr 24 cm 
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LOT 216    

Svícny párové ...........................................................................................................................................................................  750 Kč  
bílá mosaz, přelom 19. a 20. století, velmi kvalitní.  

Výška 24,5 cm, průměr patky 11 cm 
       

       

LOT 217    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" ................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, sochařské dílo, ramena kříže jsou zakončena velmi zdobnými ornamentálními řezbami v rokokovém 

stylu, řezané části mají působivou patinu starozlaté barvy, kolem roku 1870. Klasické zpracování tématu v tradici 

západokřesťanského umění. 

Pochází z dlouho tvořené sbírky krucifixů od různých tvůrců. 

Výška s křížem 94 cm, šířka 50 cm, korpus je vysoký 40 cm, široký 32cm 

Přiloženo Osvědčení Památkového úřadu o prodeji a vývozu. 
       

       

LOT 218    

"Ježíš Kristus na kříži - krucifix" ................................................................................................................................  2 000 Kč  
dřevo, polychromie, imitace zlacení, tělo Krista pochází z 19. století, cca okolo roku 1860, mistrovská práce lidového umělce, 

kvalitní kříž z pozdější doby.  

Výška kříže 82 cm, šířka kříže 43 cm, výška korpusu Krista 57 cm, šířka 39 cm, hloubka 6,5 cm 

Přiloženo Osvědčení Památkového úřadu o prodeji a vývozu. 
       

       

LOT 219    

"Svatá Barbora, patronka horníků" ..........................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská dřevořezba lidového umělce, polychromie, malování, okolo roku 1870, sbírkový a muzeální kus.  

Výška 53 cm, šířka 17 cm, hloubka 14,5 cm 

Přiloženo Osvědčení Památkového úřadu o prodeji a vývozu. 
       

       

LOT 220    

Čajová souprava čtyřosobní ...........................................................................................................................................  1 600 Kč  
velmi kvalitní porcelán, zdobeno stylizovaným rostlinným dekorem, značeno ROSENTHAL SELB-BAVARIA, dvacátá léta 

minulého století, velmi dobrý stav.  

V sestavě [cm]: 

1x konvice s víčkem, v=22, 

1x mléčenka, v=13, 

1x cukřenka, v=13, 

4x šálek s podšálkem, šálek v=8,5, prům=9, podšálek prům=15, 

4x dezertní talířek, prům=17,5 
       

       

 

 

ČÁST  položky 221 - 226 

 
 

LOT 221    

Jídelní souprava šestiosobní ...........................................................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán s květinovým dekorem, značeno ROSENTHAL GERMANY CHIPPENDALE, velmi dobrý stav.  

V sestavě [cm]: 

6x hluboký talíř, prům=24,5, 

5x plytký talíř, prům=24,5, 

5x dezertní talíř, prům=21,5, 

1x terina na polévku, prům=24, 

1x terina na omáčku, prům=22, 

1x podávací mísa na nízké patce, prům=26,5, 

1x mísa oválná, 38 x 25,5 
       

       

LOT 222    

De Saint Phalle, Niki   (1930-2002) 

Plastika "Tanečnice - NANAS" .................................................................................................................................  26 000 Kč  
materiál patrně papír-mašé na dřevěném podstavci, signum nenalezeno, plastika náleží k řadě plastik inspirovaných postavením 

typické ženy ve společnosti, plastiky dostaly ze široce používaného francouzského slova jméno Nanas. Plastika koupena v roce 

1982 v Mnichově. Tyto práce nebývají vždy signovány. 

Výška 36 cm, šířka 20 cm, hloubka 11 cm, podstavec se základnou cca 13 x 13 cm, vysokém 2 cm 

Vzhledem k vysokým cenám originálů necháváme případnému kupci možnost konzultace se svými znalci. 
       

De Saint Phalle, Niki  americká výtvarnice, malířka a sochařka, zpočátku autodidakt a naivní malířka, vlastním jménem 

Catharine Marie-Agnes Fal de Saint Phalle. Narodila se ve Francii do zámožné rodiny, otec z francouzské šlechtické 
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rodiny, matka Američanka. Ve velké hospodářské krizi přišla rodina o svůj majetek a přesídlila do USA.  

Niki začínala jako modelka, poté se přestěhovala do Evropy (nejprve do Paříže) a začala se věnovat výtvarnému umění, 

původně jí bylo doporučeno malovat jako součást terapie – bojovala s psychickými problémy, které jí v dětství způsobil 

otec. Při návštěvě Barcelony pro sebe objevila dílo Antonia Gaudího, což významně ovlivnilo celý její budoucí výtvarný 

život. Po vzoru Gaudího Parku Güel v Barceloně se rozhodla, že i ona jednou vybuduje venkovní ucelený prostor naplněný 

sochami – tento svůj plán nakonec uskutečnila ve formě „Tarot Garden“ v Toskánsku. 

V roce 1960 se rozešla se svým prvním manželem a rozhodla se naplno věnovat umělecké tvorbě. Poměrně záhy byly její 

obrazy – tehdy ještě ve stylu naivního umění – vybrány na významné výstavy. Počátkem 60-tých let vytvořila sérii tzv. 

„Shooting Paintings“, neboli obrazů, jež byly „dokončeny“ střelbou do balónků naplněných barvou. Vesměs se jedná 

o několikavrstvé asambláže, kde mezi vrstvami sádry byly uschovány propylenové pytlíky naplněné různými barvami. 

Autorka sama či její návštěvníci pak střelbou do „obrazu“ dotvářeli výsledný dojem. V galerii Tate Modern v Londýně je 

mezi jinými obraz z roku 1961, který střelbou „dotvořili“ významní američtí malíři Robert Rauschenberg a Jasper Johns. 

 Už v roce 1963 však Niki opouští tento styl tvorby, dle jejich slov je střelba návyková stejně jako drogy. Začíná se zabývat 

trojrozměrnými objekty, často vystavěnými z různých vrstev pokrývajících drátěný model. V roce 1965 pak vznikají její 

první „Nanas“, zjednodušené ženské figury neboli znázornění „každé ženy“. Slovo „nana“ je francouzský výraz 

pro „dívku“ či „kočku“.  

Tyto figury se objevují v její tvorbě prakticky po zbytek života v nejrůznějších formách a velikostech. Některé „Nanas“ 

jsou v nadživotní velikosti a jsou instalovány ve venkovních prostorách na mnoha místech po celém světě. Jedno z jejich 

výrazných děl, na kterém spolupracovala se svým druhým manželem Jeanem Tinguelym, je fontána „Pocta Stravinskému“, 

která zabírá rozsáhlé prostranství u Centre Georges Pompidou v Paříži.  

V roce 2000 obdržela v Japonsku významné ocenění – 12. Praemium Imperiale Prize, což je považováno za ekvivalent 

Nobelovy ceny v uměleckém světě. 

Zdroj: www.nikidesaintphalle.org 

       

LOT 223    

nesignováno    

"Život u jezera ve vysokých horách" .........................................................................................................................  5 500 Kč  
romantický olej na plátně, signatura nenalezena, romantická škola kolem roku 1870, luxusní široký rám zlaté barvy, dekorativní 

celek, vyvoláváno v ceně rámu.  

56 x 68,5 (81,5 x 95,5) 
       

       

LOT 224    

Sládek Jan   (1906-1982) 

"Ostrava" ............................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na silné dřevěné překližce, signováno vpravo dole J.SLÁDEK, vzadu rukou Jan 

Sládek Ostrava 80, skvělá moderní práce významného autora, vysoká galerijní hodnota, mimořádná nabídka.  

91 x 120 (108 x 138) cm 
       

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 225    

Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 

"Chalupa mezi stromy" ....................................................................................................................................................  8 900 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný dřevoryt, signováno vpravo dole B JARONĚK, 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 226    

Lautenschläger, Gustav Wilhelm   (1859-c.1945) 

"Krajina se stromy a vysokým nebem" ....................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno vlevo dole švabachem, čteno G. LAUTENSCHLÄGER, vzadu na rámu 

zbytky rukou psaného německého textu, rozlišitelný konec jména a WIEN, datace nenalezena, pravděpodobně první třetina 

minulého století. VELMI KVALITNÍ ŠIROKÝ ZDOBNÝ RÁM STAROZLATÉ BARVY. Vzadu na rámu také zbytek inventárního 

štítku, obraz byl v minulosti v majetku nějaké instituce z Frýdku. Na ARTPRICE uveden obraz s podobnou krajinou situovanou 

do Dolního Rakouska. 

45 x 45 (63 x 63) cm 
       

Lautenschläger, Gustav Wilhelm  rakouský malíř, od roku 1928 působil v Badenu u Vídně 

(http://www.zeller.de/de/kuenstlerindex/char/l/) 

       


