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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 17. května 2015 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 117. 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 14. – 16. května v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 17. května v místě konání aukce 
 

NEDĚLE  9 - 11  hod. 

 

 

 

 

 

Kontakt 

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

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

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

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

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

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

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

Dražební řád 

 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

Obrazy _______________________________________________  001 - 020 

Jiné __________________________________________________  021 - 040 

Obrazy _______________________________________________  041 - 060 

Jiné __________________________________________________ 061 - 080 

Obrazy _______________________________________________  081 - 100 

Jiné __________________________________________________  101 - 120 

Obrazy _______________________________________________ 121 - 140 

 _____________________________________________________  141 - 160 

Jiné __________________________________________________  161 - 180 

Obrazy _______________________________________________  181 - 200 

 _____________________________________________________  201 - 220 

Obrazy, jiné____________________________________________ 221 - 240 

 _____________________________________________________ 241 - 253 

 

 

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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odměrka ....................................................................   174 

otvírák .......................................................................   229 

plastika   61, 73, 74, 79, 80, 165, 167, 172, 175, 177, 222 

pohárek .......................................................................   71 

popelník ....................................................................   226 

prsten...............................................................   22, 23, 28 

pudřenka .........................................................   65, 66, 67 

sada lžiček a vidliček ................................................   178 

souprava ....................................................................   162 

souprava šperků ....................................................   24, 39 

stojan .........................................................................   176 

šálek s podšálkem ......................................................   170 

tabatěrka ......................................................................   68 

talíř ............................................................   230, 252, 253 

tesák ............................................................................   37 

umývadlo.....................................................................   62 

váleček ..............................................................   163, 164 

váza .....................   64, 78, 108 - 120, 168, 171, 224, 225 

zvonek .......................................................................   180 

 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 
 

 

akryl .........................................................................   100 

akvarel ........................................................................   83 

akvarel a kvaš .........................................   6, 84, 124, 154 

akvarel, tempera, kvaš ............................................   5, 95 

akvatinta, kvaš ..........................................................   153 

barevná litografie..........................................   16, 59, 152 

barevné pastelky .......................................................   125 

barevný dřevoryt ......................................................   137 

barevný lept ..............................................................   127 

bižuterie ......................................................................   29 

bronz ..........................................................................   80 

bronz, mramor ............................................................   79 

damscénská ocel, stříbro.............................................   31 

dřevo ........................................................   165, 172, 229 

dřevoryt ..............................................................   99, 126 

fajáns ................................................................   230, 252 

imitace ........................................................................   77 

kamenina ..................................................................   223 

keramika ...................................   107, 117, 222, 251, 253 

koláž, foto, tužka ..........................................................   7 

kombinovaná technika ........................................   48, 192 

kov............................................................   180, 226, 229 

kov bílý ......................................................................   40 

kresba .........................................................................   46 

kresba tuší ..................................................................   51 

kresba tuší, akvarel a kvaš ..........................................   18 

kresba tuší, akvarelem, temperou, kvaš a koláž ..........   47 

kresba tuší, sepií, lavírování .....................................   135 

kresba uhlem ..............................................................   19 

kvaš ..............................................................................   3 

kvaš, lavírovaná kresba tuší, koláž .............................   49 

lept .............................................................................   20 

litina .........................................................................   176 

litografie ......................................................   14, 121, 131 

majolika ............................................................   171, 175 

mědirytina .................................................................   136 

mezzotinta a suchá jehla............................................   134 

mosaz ................................................................   174, 179 

obecný kov ..................................................................   35 

obecný kov, grandle ....................................................   76 

obecný kov, mrožovina ...............................................   38 

ocel ............................................................................   162 

olej na desce .....................   130, 139, 140, 141, 143, 182,  

 ............................ 185, 208, 210, 211, 240, 241, 242, 244 

olej na dřevě ................................................................   45 

olej na kartonu ..........................   4, 43, 85, 123, 149, 193 

olej na lepence .................   17, 41, 42, 57, 147, 160, 181, 

 ............................................ 212, 213, 214, 215, 243, 248 

olej na plátně ............   44, 50, 52, 53, 58, 60, 86 - 92, 94, 

 ........... 96 - 98, 138, 142, 144 - 146, 150, 151, 155 - 159, 

 ......... 183, 184, 186 -191, 196, 198 - 204, 206, 207, 209, 

 .....  216 - 218, 231 – 233, 237 - 239, 245 - 247, 249, 250 

olej na překližce ............................................   13, 55, 197 

olej na sololitu ....................   54, 194, 195, 205, 219, 220, 

 ...................................................................  234, 235, 236 

olej, kvaš .....................................................................   10 

olej-tempera ..................................   11, 12, 122, 128, 129 

pastel .........................................................................   8, 9 

pastel, akvarel a kvaš ...................................................   82 

pastel, kvaš ..................................................   81, 132, 148 

pastel, kvaš, tempera .................................................   133 

plech, dřevo ...............................................................   166 

porcelán ....................................................   74, 108 - 116,  

 .................................. 118 - 120, 170, 177, 224, 227, 228 

řezba ve dřevě .............................................................   73 

siderolit .......................................................................   75 
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sklo .................................................   61, 62, 63, 169, 225 

sklo čiré ........................................   64, 78, 168, 173, 221 

sklo malachitové .......................................................   167 

stříbro .............................   65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 178 

stříbro, achát .............................................................   103 

stříbro, email ..............................................................   68 

stříbro, chrysopras ....................................................   106 

stříbro, labradorit ......................................................   102 

stříbro, měsíční kámen .....................................   101, 105 

stříbro, perla říční .....................................................   104 

tempera ........................................................................   15 

tempera, akvarel, kvaš ...................................................   1 

tempera, kvaš ................................................................   2 

tuš, akvarel, tempera, kvaš ..........................................   56 

zlato, almandin ............................................................   28 

zlato, briliant .........................................................   23, 24 

zlato, briliant, rubín .....................................................   22 

zlato, briliant, safír ......................................................   39 

zlato, perla .......................................................   25, 26, 27 

zlato, stříbro, briliant, diamannt ..................................   30 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK, VÝROBCŮ 
 

ALKA KUNST BAVARIA ......................................   112 

AV ........................................................................   30, 71 

BAREUTHER BAVARIA .......................................   118 

ČEJKA .......................................................................   24 

DELFT .............................................................   230, 252 

DIAMOND CHRONO ...............................................   40 

DIANA .......................................................................   72 

FB František Bibus ...................................................   178 

H&Co BAVARIA, HEINRICH ...............................   113 

HERTWIG - Katzhütte .............................................   222 

HUTSCHENREUTHER ..........................................   107 

JOHANN HAVILAND BAVARIA .........................   119 

JM Johann Maresch....................................................   75 

Kamenický Šenov.......................................................   63 

LIŠKA ...................................................................   28, 30 

LVÍČEK, OBILNÝ KLAS ..........................................   39 

MGM ........................................................................   161 

PORZELLAN BAVARIA ........................................   120 

RECORD D.R.G.M. .................................................   229 

ROSENTHAL ...................................   109, 110, 111, 170 

ROYAL DUX .....................................................   74, 177 

ROYAL PORZELLAN BAVARIA ..........................   114 

slovenské trojvrší s dvojramenným křížem ...........   65, 70 

THOMAS GERMANY .....................................   108, 116 

trojúhelník se šachovnicí a čtverkou ...........................   67 

trojúhelník se šachovnicí a trojkou .............................   66 

WIENA AUSTRIA ...................................................   224 

WS&S .......................................................................   171 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
 

LOT 1    

Cygan Miroslav   (1923-2010) 

"Návrh divadelní scény I" ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - tempera, akvarel, kvaš, signováno vpravo dole, signatura částečně kryta paspartou, nedatováno, kvalitní 

scénografie, rámováno pod sklem. Pochází z velmi kvalitní sbírky Miloslava Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. 

Několik milníků v jeho profesionální kariéře: 

1947 – ředitel Horáckého divadla v Jihlavě, 

1951 – šéf činohry ve Státním divadle v Ostravě, 

1951  - režie, M. Gorkij: Vassa Železnovová, Chrapov – Miloslav Holub,  

1957 – režie, F. Kožík: Největší z pierotů, Polignac – Miloslav Holub, 

1956 – režie, Oidipus král, televizní záznam pořízený Televizním studiem Ostrava byl o mnoho let později jedním ze zdrojů 

pro diplomovou práci na téma „Inscenační možnosti Sofoklova chóru: případ Oidipa Krále“, Bc. Vít Mrázek, FF UK v Praze, 2012,  

1958 – režie, Ivo Vojnovič: Smrt matky Jugovičů, Guslar– Miloslav Holub,  

1959 – šéf Mahenovy činohry v Brně, 

počátek 70-tých let, období normalizace – režisér, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, 

1981 – režisér, zlínské Divadlo pracujících v Gottwaldově, „… režiséři Miloš Hynšt a Ivan Balaďa. Díky jejich skvělé práci si 

divadlo udržovalo význam přesahující hranice zlínského regionu.“ (http://www.divadlozlin.cz/cs/divadlo/historie/), 

po roce 1989 působil opět v Brně - v Mahenově divadle a na Janáčkově akademii múzických umění. 

 

Ve výřezu 38,5 x 52,5 (57,5 x 70) cm 
       

Cygan Miroslav  jevištní a kostýmní výtvarník, scénograf, malbu a jevištní výtvarnictví studoval soukromě u profesora V. 

Kristina a J. Provazníka. V roce 1951 byl autorem scény divadelního představení hry Maxima Gorkého: Vassa 

Železnovová ve Státním divadle v Ostravě, hru režíroval právě Miloš Hynšt. V letech 1960 - 1984 působil v divadle 

v Chebu, potom získal angažmá v divadle Most (Slovník Chagall,  

http://vis.idu.cz:8080/biblio/authorities/3357;jsessionid=4C028A9B030694C0FD332AC6045C1137). 

 

Mimo jiné byl autorem scény divadelního představení EDITH A MARLENE, autor Éva Pataki pro divadlo v Mostě, 

premiéra 23. 2. 1996 - 23. 06. 1999 derniéra, a pro Divadlo pod Palmovkou, premiéra 22. září 1999 -  „…1. dubna 2014 

jsme pozvali diváky na 290. reprízu představení Edith a Marlene. V divadle ABC byla krásná atmosféra…“ 

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/repertoar/edith_a_marlene) 

(15.12.1923 Ostrava - 13.3.2010 Hlubočapy) 

       

LOT 2    

Cygan Miroslav   (1923-2010) 

"Návrh divadelní scény II" .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, signováno vpravo dole, nedatováno, po roce 1950, pravděpodobně z let 1951-1959, 

rámováno pod sklem. Pochází z velmi kvalitní sbírky Miloslava Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. Více viz v popisu položky 1 tohoto katalogu. 

 

Ve výřezu 45 x 50,5 (59 x 71,5) cm 
       

Cygan Miroslav  jevištní a kostýmní výtvarník, scénograf, malbu a jevištní výtvarnictví studoval soukromě u profesora V. 

Kristina a J. Provazníka. V roce 1951 byl autorem scény divadelního představení hry Maxima Gorkého: Vassa 

Železnovová ve Státním divadle v Ostravě, hru režíroval právě Miloš Hynšt. V letech 1960 - 1984 působil v divadle 

v Chebu, potom získal angažmá v divadle Most (Slovník Chagall,  

http://vis.idu.cz:8080/biblio/authorities/3357;jsessionid=4C028A9B030694C0FD332AC6045C1137). 

Mimo jiné byl autorem scény divadelního představení EDITH A MARLENE, autor Éva Pataki pro divadlo v Mostě, 

premiéra 23. 2. 1996 - 23. 06. 1999 derniéra, a pro Divadlo pod Palmovkou, premiéra 22. září 1999 -  „…1. dubna 2014 

jsme pozvali diváky na 290. reprízu představení Edith a Marlene. V divadle ABC byla krásná atmosféra…“ 

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/repertoar/edith_a_marlene) 

(15.12.1923 Ostrava - 13.3.2010 Hlubočapy) 

       

LOT 3    

Süsser František Václav   (1890-1956) 

"Pierot"....................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní kvaš, signováno vlevo dole SÜSSER, kolem roku 1930, kvalitní umělecká adjustace, zaskleno. Výborná práce 

vynikajícího malíře, rodáka z Vídně působícího v Brně, zastoupeného v řadě galerií. Pochází z velmi kvalitní sbírky Miloslava 

Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. Více viz v popisu položky 1 tohoto katalogu. 

 

OBSAH 
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Ve výřezu 36,5 x 24,5 (63 x 53) cm 
       

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

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

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

oltářní obrazy, za plakátovou tvorbu získal několik ocenění, řada výstav, zastoupen v Národní galerii a v brněnských 

galeriích (Toman, Slovník Chagall) 

(28.2.1890 Vídeň - 26.10.1956 Brno) 

       

LOT 4    

Šimek Jindřich   (1901-1979) 

"Krajina s vodou"..................................................................................................................................................................  900 Kč  
brilantní komorní olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, rámováno, zaskleno. Velmi kvalitní práce.  

Ve výřezu 17 x 27 (27 x 37) cm 
       

Šimek Jindřich  malíř, studia na krajinářské škole A. Kalvody v Běhařově, soukromě u Fr. Kavána v Libuni, u Oty 

Bubeníčka v Ml. Vožici a na pražské akademii u profesora Nejedlého, věnoval se krajinomalbě (Toman, Slovník Chagall) 

(11.7.1901 Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou - 10.12.1979 Rokytnice v Orlických horách, Rychnov 

nad Kněžnou) 

       

LOT 5    

neurčeno    

"Ostrava - Ignatz schacht" .............................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - akvarel, tempera, kvaš, signováno vpravo dole, datováno 1927, nad signaturou uvedeno jméno 

ostravské šachty, vynikající umělecká i dokumentační hodnota. Důl Ignatz/Ignác, Ostrava – Mariánské hory – vyhlouben 1890, 

pojmenován po otci majitele Ignáci Vondráčkovi, roku 1947 přejmenován na důl Jan Šverma, uzavřen 1992. 

Ve výřezu 27 x 35 (53 x 69,5) cm 
       

       

LOT 6    

Kotík Jan   (1916-2002) 

"Výkřik"...............................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel a kvaš, signováno, datováno 1941, rámováno, pod sklem. Z výborného období autora, zakladatele 

Skupiny 42. 

Pochází z velmi kvalitní sbírky Miloslava Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. Více viz v popisu položky 1 tohoto katalogu. 

 

Ve výřezu 33 x 23 (56 x 44) cm 
       

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

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

(4.1.1916 Turnov - 2002) 

       

LOT 7    

neznámý autor    

"Tyrš" ..........................................................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika - koláž, foto, tužka na černém kartonu, kolem roku 1910, rámováno, zaskleno, původní rám, drobná 

poškození.  

30 x 22 (37 x 29) cm 
       

       

LOT 8    

monogramista    

"Honosné velké květinové zátiší" .................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský pastel na kartonu, signováno monogramem HR (?), datováno 1959, mimořádně luxusní široký rám francouzského typu, 

zaskleno, vysoce reprezentativní celek.  

70 x 101 (93 x 124) cm 
       

       

LOT 9    

Tůma Drahomír   (1907-1988) 

"Bohatá kytice ve váze" ......................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský pastel, signováno vpravo dole TŮMA, datováno 1981, rám, pasparta, zaskleno.  

Ve výřezu 67 x 47,5 (95,5 x 75) cm 
       

Tůma Drahomír  malíř, grafik, narozen v Přerově, studoval u P. Dillingera na ŠUŘ v Brně a u J. Bendy na UMPRUM 

v Praze, pracoval jako novinář a grafik v Ostravě, maloval lehce stylizované figurální a krajinné kompozice, čerpal 
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z Ostravska, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě (Slovník Chagall) 

(Přerov 1907 - 1988 Havířov) 

       

LOT 10    

Žufan Bořivoj   (1904-1942) 

"Zátiší s obrazem, knihami a květy ve džbáně" ....................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej a kvaš, signováno, kolem roku 1935, rám, pasparta, zaskleno. Práce vynikajícího malíře, žáka 

O. Nejedlého na Akademii v Praze, zastoupeného v řadě galerií po celém světě. 

Ve výřezu 42,5 x 57,5 (68,5 x 82,5) cm 
       

Žufan Bořivoj  významný český krajinář, studium na UPŠ u Brunnera a Schüssera, na pražské akademii u Nejedlého 

a sochařství ve škole K. Dvořáka, výstavy ve Zlínských salonech, USA, Rusku, Benátkách atd., tvořil často ve společnosti 

Slavíčka, Vincence Beneše a Špály, člen SVU Mánes, MSVU, zastoupen v Národní galerii Praha  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

(11.1,1904 Praha - 3.3. 1942 Praha) 

       

LOT 11    

neurčeno    

"Jeřáby při stavbě bytových domů" ..........................................................................................................................  1 200 Kč  
olej - tempera, signováno vpravo dole, datováno 1965, kromě umělecké i dokumentační hodnota, rám, pasparta, zaskleno.  

50 x 65 (61,5 x 76) cm 
       

       

LOT 12    

Jindra Jaromír   (1895-1984) 

"Rušný provoz na cestě" ..................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera na kartonu, signováno vlevo dole, datováno 1958, zaskleno, hladký , lehce profilovaný bílý rám. 

Bravurní práce malíře, který studoval a také vyučoval ve Vídni i Praze. 

44,5 x 66 (50,5 x 73) cm 
       

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

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

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

(26.3.1895 Vacov - 23.12.1984 Praha) 

       

LOT 13    

Tomášek J. (Jaroslav)   (1898-) 

"Květiny ve váze" ...............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na překližce, signováno vpravo dole, zaskleno, pasparta, rám.  

Ve výřezu 36 x 47 (60 x 70) cm 
       

Tomášek J. (Jaroslav)  malíř, studoval u profesora A. Reynolta na École de design v Paříži, v ateliéru sochaře Bártfaye 

v Nitře a malbu portrétů a aktů u malíře V. Veselého v Pardubicích, malířsky zobrazoval krajinu východních Čech, 

Slovenska a Prahy, portréty a zátiší (Toman, Slovník Chagall) 

(nar. 14.12.1898 Nesvačily) 

       

LOT 14    

Rabas Václav   (1885-1954) 

"Stromy v sadě" ...................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská hnědobílá litografie, signováno monogramem v desce vpravo dole a vlevo dole plným jménem tužkou, u obou signatur 

datováno 1945, kvalitní umělecká adjustace, zaskleno, pasparta, rám. Sbírková práce národního umělce o němž vyšla řada 

monografií a má bohaté zastoupení v Národní galerii Praha. 

Ve výřezu 30,5 x 41,5 (55 x 65) cm 
       

Rabas Václav  význačný český malíř 20. století, grafik, sochař, studia na akademii v Praze u Roubalíka, Bukovace, 

Schwaigera a Švabinského, člen a dlouholetý předseda Umělecké besedy, spoluzakladatel SČUG Hollar, zastoupen 

v galeriích, včetně Národní galerie, řada domácích i zahraničních výstav, řada monografií, již v roce 1945 vyhlášen 

národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a malířů vůbec (Toman, dlouhý výčet výstav v Lexiconu of the 

CVA, Slovník Chagall) 

(13.11.1885 Krušovice u Rakovníku - 26.10.1954 Praha) 

       

LOT 15    

Dvořák    

"Letní krajina s vysokým nebem" ...............................................................................................................................  1 300 Kč  
tempera na kartonu, signováno vpravo dole DVOŘÁK, nedatováno, kvalitní krajinářská práce.  

41,5 x 59,5 (47,5 x 65,5) cm 
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LOT 16    

Beneš Vincenc   (1883-1979) 

"Národní divadlo v Praze" .............................................................................................................................................  3 500 Kč  
původní mistrovská barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou, nedatováno, vzadu štítek s informacemi o malíři, rámováno 

v paspartě pod sklem. Práce významného malíře 20. století, národního umělce se širokým zastoupením v Národní galerii Praha 

33 x 41,5 (55,5 x 63,5) cm 
       

Beneš Vincenc  malíř, studia na UMPRUM a AVU u profesorů Dítěte, Lišky, Bukovace a Ottenfelda, člen Osmy, SVU 

Mánes, Skupiny výtvarných umělců atd., zastoupen v Národní galerii Praha a ve všech krajských a městských galeriích, 

zastoupen i ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku, výstavy po celém světě, např. 1921 - Paříž, 1922 - Řím, 1925 

-. Londýn, Vídeň, Hagenbund, v letech 1924, 1926, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936 - Pittsburgh, Saint - Louis, 

Philadelphie, Chicago, Carnegie Institut, 1937 - Paříž, řada vyznamenání, jeden z nejvýznamnějších českých malířů první 

poloviny 20. století, měl společný ateliér s B. Kubištou, zastoupen i ve sbírkách moderního umění v New Yorku (Toman, 

Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 17    

Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"Žlutý den II - věšení prádla" .......................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, datováno 1964, vzadu štítek SČVU, zaskleno, bílá lišta. Výborná 

práce naší přední malířky, která byla označována jako česká Madam Rouault. Za několik dní uplyne 100 let od jejího narození. 

50 x 50 (57,5 x 57,5) cm 
       

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

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

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

(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

(21.5.1915 Prostřední Bečva - 4.3.1992 Valašské Meziříčí) 

       

LOT 18    

neurčeno    

"Sněhurka a sedm trpaslíků" ........................................................................................................................................  1 300 Kč  
kresba tuší, akvarel a kvaš, signováno vpravo dole, datováno 1944, zaskleno, rámováno.  

27,5 x 41,5 (44,5 x 54) cm 
       

       

LOT 19    

Hořava František   (1906-1974) 

"Ženský akt - Alegorie svobody" .................................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem, signováno vlevo dole, datováno 1945, zaskleno, pasparta, rám.  

42,5 x 24,5 (64,5 x 46) cm 
       

Hořava František  sochař, malíř, studia na pražské akademii u J. Mařatky, B. Kafky a speciálce pro modelování 

u O. Gutfreunda, po studiích se dále vzdělával v Paříži u E.A. Bourdella, byl členem KVU Aleš v Brně  

(Toman, Slovník Chagall) 

(24.7.1906 Opatovice u Rajhradu - 28.5.1974 Brno) 

       

LOT 20    

Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Ze staré Prahy" .................................................................................................................................................................  6 900 Kč  
kvalitní mistrovský černobílý lept, vpravo dole signováno tužkou jménem a monogramem v desce, nedatováno, číslováno 98, 

adjustováno v plátěné paspartě, zaskleno.  

Ve výřezu 34 x 26 (58,5 x 49,5) cm 
       

Šimon Tavik František  světově proslulý český grafik, kreslíř a malíř, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, 

profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera, tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se 

zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni 

a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská 

galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění 

v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích (Toman, Lexicon of the CVA, www.tfsimon.com) 

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 

 

LOT 21    

Allioli, Joseph Franz von   (1793-1873) 

"Písmo svaté - Starý a Nový zákon v němčině" –  

"Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments" ....................................................................................  9 500 Kč  
překlad z latiny do němčiny Joseph Franz von Allioli, nakladatelství Goldenen Klassiker- Bibel, Max Herzig, Wien und Leipzig, 

dva díly, 127 chromografií, náročná kožená vazba, konec 19. století, PRACHTAUSGABE, až na poškození na hřbetech velmi 

dobrý stav. Text je uspořádán do číslovaných celostránkových sloupů, dva sloupce na stránce. Starý zákon zabírá 5028 

celostránkových sloupců v prvním a částečně ve druhém dílu, Nový zákon s 708 sloupci je celý ve druhém dílu. V bohaté barevné 

ilustraci jsou jako předlohy použita díla německých, italských, španělských, holandských a francouzských mistrů. 

Bezkonkurenční je umělecká adjustace - ražená, figurálně malovaná a zlacená kožená vazba se zlacenými sponami a zlacenými 

kovovými aplikacemi, bohatě zlacená ořízka, vše v renezančním stylu, jen cenu vazby odhadujeme na 15 000 Kč. Odtržené části 

hřbetů, u 1. dílu menší, u 2. dílu větší, je nutno odborně zalepit. 

Částečný přepis titulní stránky: 

Die 

Heilige Schrift 

des  

Alten und Neuen Testaments. 

Aus der Vulgata  

übersetzt von 

Dr. Joseph Franz von Allioli. 

...  

Mit 127 Chromo – Vollbildern 

nach klassischen Gemälden alter und neuer Meister  

der deutschen, italienischen, spanischen, holländischen und französischen Schule und Entwürfen der 

Wandsbeker Kunstanstalt. 

…  

Wien und Leipzig 

Verlag der Goldenen Klassiker= Bibel 

Max Herzig 

 

Na webových stránkách http://www.bibelarchiv-vegelahn.de/bibel_aa.html je rozsáhlá dokumentace o vydávání bible. Bible 

v překladu Josepha Franze von Allioli s názvem Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments byla v Německu, Rakousku, 

USA vydávána různými nakladateli v různé úpravě od roku 1830.  Max Herzig, Verlag der Goldenen Klassiker- Bibel, Wien und 

Leipzig vydal tuto bibli v roce 1894 s 31 chromografiemi a dalšími 61 tisky, toto vydání zahrnovalo také texty z Lutherovy bible. 

Bibli z tohoto vydání má zřejmě ve svých sbírkách muzeum http://www.jewishmuseum.cz/sbirky-a-vyzkum/digitalni-

sbirky/predmet-mesice/39/Pismo-svate-za-sbirek-zidovskeho-ustredniho-muzea-1942-1945/. 

 

Rozměry  

1. díl 40,5 x 31 x 8 cm,  

2. díl 40,5 x 31 x 9 cm,  

odhadem oba díly váží cca 20 kg. 
       

Allioli, Joseph Franz von  katolický teolog a orietalista, překladatel, profesor na univerzitě v Mnichově. 

       

LOT 22    

Prsten dámský .......................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
růžové zlato osazené briliantem a rubínkem, secesní provedení, velikost č. 55.  

Ryzost zlata 14 K, briliant cca 0,01 ct, rubín cca 0,10 ct, hmotnost 1,75 g btto 

Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu 
       

       

LOT 23    

Prsten dámský ....................................................................................................................................................................  15 900 Kč  
kombinace růžového a bílého zlata, osazeno třemi brilianty a dvanácti diamantovými routami, práce ve stylu ART DECO, velikost 

č. 53.  

Ryzost zlata 14 K, brilianty 1x 0,20 ct, 2x 0,08 ct, hmotnost 2,00 g btto 

Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu 
       

       

LOT 24    

Luxusní souprava šperků - náhrdelník, náušnice a prsten ............................................................................  55 000 Kč  
žluté, růžové a bílé zlato, osazeno brilianty, přívěs značen puncovní značkou čejka, řetízek značen mistrovskou značkou JB, 

náušnice a prsten značeny současnou platnou puncovní značkou pro nízkoryzostní zlato, prsten velikosti č. 55, 70-tá léta 20. stol. 

Zajímavý geometrický design, ateliérová práce. 

Náhrdelník: ryzost Au 585/1000, bril. cca 1x 0,15 ct a 1x 0,18 ct 

Náušnice: ryzost Au 480, 585/1000, bril. cca 2x 0,03 ct a 2x 0,15 ct 

Prsten: ryzost Au 430, 500, 585/1000, bril. cca 1x 0,46 ct 

OBSAH 
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Souprava celkem: 

hmotnost 22,75 g btto, brilianty 1,15 ct 
       

       

LOT 25    

Náhrdelník perlový jednořadý ......................................................................................................................................  5 500 Kč  
kultivované perly mírně odstupňované velikosti, uzlíkové navázání, ozdobné zapínání z bílého zlata se sedmi mini rubínky, háček 

v zapínání obecný kov, značeno současnou českou platnou puncovní značkou, Itálie, sedmdesátá léta minulého století.  

Ryzost zlata 750/1000, celková hmotnost 29,40 g btto 
       

       

LOT 26    

Náramek perlový trojřadý ..............................................................................................................................................  6 900 Kč  
kultivované perly, velké ozdobné zapínání z bílého zlata osazeno sedmnácti mini rubínky, značeno současnou českou platnou 

puncovní značkou, opatřeno boční pojistkou, Itálie, sedmdesátá léta minulého století.  

Ryzost zlata 750/1000, celková hmotnost 29,42 g btto 
       

       

LOT 27    

Náhrdelník perlový jednořadý ......................................................................................................................................  6 500 Kč  
kultivované perly odstupňované velikosti, uzlíkové navázání, ozdobné zapínání z bílého zlata se třemi mini rubínky, značeno 

současnou českou platnou puncovní značkou, Itálie, sedmdesátá léta minulého století.  

Ryzost zlata 750/1000, celková hmotnost 36,27 g btto 
       

       

LOT 28    

Prsten ........................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
růžové zlato osazené almandinem, netypická šína s nadčasovým designem, značeno RU puncovní značkou "liška" a mistrovskou 

značkou PS, přelom 19/20 století, velikost cca 56-57.  

Ryzost zlata 580/1000, celková hmotnost 5,50 g btto 
       

       

LOT 29    

Brož - luxusní česká sbírková bižuterie .....................................................................................................................  2 500 Kč  
ve tvaru dvou velkých květů zvonku se třemi listy, imitace zlata, briliantů a dvou perel, značeno CZECHOSLOVAKIA, ART 

DECO, perly jsou odřené, jinak je brož i s ohledem na stáří v dobrém stavu. Skvělá ukázka luxusní bižuterie, která byla již v době 

svého vzniku poměrně drahá, po řemeslné stránce musela být velmi dobře zvládnutá, protože nahrazovala mnohem dražší šperky ze 

zlata, platiny a drahých kamenů. Pro aukci slevněno z 5700 Kč. 
       

       

LOT 30    

Luxusní náhrdelník s brilianty ...................................................................................................................................  49 000 Kč  
bílé zlato a stříbro, značeno platnými RU puncovními značkami LIŠKA (Z-27) pro zlato a AV (S-35) pro stříbro, dále mistrovskou 

značkou (čitelné M), řetízek a horní část závěsu (uchycení kamenů) ze stříbra, spodní část závěsu ze zlata, počátek 20.století. Šperk 

je osazen přírodními diamanty následujících vlastností: 

2x bílý (G-H-I), VS-SI1, tvar a brus kulatý Old Europe, vypočtená hmotnost 0,23ct, 

1x bílý (G-H-I), VS-SI1, tvar a brus kulatý Old Europe, vypočtená hmotnost 0,03ct, 

17x bílý (G-H-I), VS-SI1-SI2-I1, tvar a brus kulatý jednořadý, vypočtená hmotnost 0,34 ct. 

 

Jedinečný originální šperk, krásná řemeslná práce z období secese. 

 

Ryzost Au 580/1000 (14 K), celková hmotnost 5,67 g btto,  

maximální obvod 47 cm, délka včetně závěsu 28 cm, 

brilianty: 2ks celkem 0,23 ct, 1 ks 0,03 ct,  

diamanty s kulatým jednořadým brusem: 17 ks celkem 0,34 ct, 

hmotnost kamenů celkem 0,60 ct 

Přiložena Zpráva o šperku číslo 15-00 558, zpracoval Ing. Jaroslav Jiránek, GIA GG (Graduate Gemogolist GIA), Česká 

gemologická laboratoř, Polanecká 310, Ostrava - Svinov 
       

       

LOT 31    

KINDŽÁL s pochvou ......................................................................................................................................................  25 000 Kč  
pochva a rukojeť celostříbrné, bohatě cizelované, čepel dvoubřitá, jednodrážková, rovná, středohrotá, vyrobena z krystalické wootz 

- damascénské oceli. Pochva zakončena kuličkou. SEVERNÍ KAVKAZ, konec 18. století.  

Celková délka 45,5 cm, délka čepeli 26 cm, hrubá (celková) hmotnost 395,55 g, ryzost stříbra 800/1000.  

Osvědčení Puncovního úřadu ČR Ostrava na stříbro 1500018218/30.4.2013 
       

       

LOT 32    

Dýka TANTÓ .....................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
pouzdro a rukojeť z parůžků, zřejmě asijský SAMBAR, čepel ze starého japonského meče, období MEIDŽI (1868-1912), kolem 

roku 1890, mistrovská řezbářská práce. Reprezentativní kus, dekorace i obrana.  

Délka čepele 30,9 cm, celková délka 46,5 cm 
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LOT 33    

Malý JATAGAN ...............................................................................................................................................................  13 000 Kč  
čepel ornamentálně zdobená, dále nápis 1879 Sarajevo, rukojeť kostěná, zdobená kameny v kovové montáži, Balkán, 19. století. 

V této velikosti sběratelská rarita.  

Celková délka 40,5 cm 
       

       

LOT 34    

Osmanský meč JATAGAN s pochvou.....................................................................................................................  14 000 Kč  
rovná jednosečná čepel se dvěma rovnoběžnými žlábky a kaligrafickým nápisem, rukojeť z mrožoviny zdobená zřejmě karneoly 

v kovové montáži, dřevěná pochva potažená kůží, Turecko, 19. století. Muzeální a sbírkový kus.  

Délka čepele 55 cm, celková délka 75 cm 
       

       

LOT 35    

Orientální nůž v pochvě....................................................................................................................................................  5 000 Kč  
obecný kov, dlouhá zdobená čepel, Orient, 19. století. Muzeální a sbírkový kus.  

Délka čepele 26,5 cm, celková délka 37,5 cm 
       

       

LOT 36    

Honosná souprava darovací - pár mečů DAIŠÓ ................................................................................................  49 000 Kč  
dva meče KATANA a WAKIZAŠI ve společném dřevěném stojánku, čepele ze starých použitých mečů, na rukojetích a pochvách 

bohatá figurální řezba v kosti, oba meče signovány, Japonsko, přelom 18. a 19. století. Reprezentativní celek. DAIŠÓ – 

v doslovném překladu "velký a malý" 

Wakizaši (kratší) celková délka 41 cm, katana (delší), celková délka 80 cm 
       

       

LOT 37    

Raritní lovecký tesák ......................................................................................................................................................  33 000 Kč  
kompletní, původní, se zavazákem, reliéfně zdobený, značeno A. Preis Prag, raritou je i původní závěs, druhá polovina 19. století. 

Český tesák této značky se na trhu vyskytuje velmi vzácně. 

Délka čepele 34,5 cm, celková délka 48 cm 
       

       

LOT 38    

Luxusní KANDŽÁR s pochvou ..................................................................................................................................  28 000 Kč  
čepel zakřivená, dvoubřitá, se středovým žebrem, vyrobena z wootz - damascénské oceli. Rukojeť z mrožoviny, pochva na přední 

straně bohatě zdobená filigránem, opatřena dvěma kroužky na zavěšení, TURECKO, 18. století.  

Celková délka 53 cm, délka čepele 30,5 cm. 
       

       

LOT 39    

Souprava šperků - náušnice a prsten.......................................................................................................................  72 000 Kč  
bílé zlato, brilianty, syntetické modré safíry s tabulkovým brusem, velikost prstenu 57, značeno platnými puncovními značkami  

LVÍČEK a OBILNÝ KLAS, ART DECO provedení, jedna náušnice byla v minulosti opravovaná a má zavírací patent z růžového 

zlata. Náušnice jsou značeny platnou prvorepublikovou puncovní značkou LVÍČEK, prsten je označen puncovní značkou Z-56 

OBILNÝ KLAS pro označování starého zboží. Značka byla zavedena po okupaci na Slovensku s platností od roku 1941, 

po osvobození byla uznávaná na celém území ČSR, v novém puncovním zákonu z roku 1949 zůstala zachovaná.  

LUXUSNÍ STARÝ ŠPERK, skvělá investice. 

Ryzost zlata 585/1000, hmotnost celkem 8,34 g btto,  

brilianty na každé náušnici 17 ks á cca 0,04 ct, na prstenu 16 ks á cca 0,04 ct.  

Celkem 50 ks briliantů o celkové hmotnosti cca 2,00 ct. 
       

       

LOT 40    

Luxusní masivní pánské náramkové hodinky DIAMOND CHRONO ....................................................  39 000 Kč  
ušlechtilý bílý kov, automatická mechanika VALJOUX 7760, automat, multifunkční, číslované 964, na ciferníku zdobeno dvanácti 

diamanty, původní doklady, etue a taštička Diamonds International Corporation, nenošené. VÝBORNÝ STAV. Diamonds 

International Corporation, D.I.C. - česká společnost, člen Antverpské diamantové burzy. Informace o společnosti 

na http://www.dicholding.com/aktuality/diamonds-international-corporation/prinasime-vam-nezavisly-test-hodinek-diamond-

chrono. Citujme: " ...  O společenský ráz Diamond Chrono se starají diamanty, které jsou na hodinkách D.I.C. tím nejdůležitějším 

a nejreprezentativnějším. Jelikož je tato česká společnost členem Antverpské diamantové burzy Beurs voor Diamanthandela 

a disponuje i vlastními brusírnami a dílnami, není pro ní problém obstarat diamanty stejné velikosti, barvy i brusu, neboť pouze tak 

může být celková vyváženost hodinek zachována..."  

Původní cena nabízeného klenotu byla 120 000 Kč. 

Průměr hlavy hodinek 4,5 cm, šířka pásku 2 cm, hmotnost diamantů 12x 0,025 ct, čistota VVS-VS, barva G-H,  

brus round briliant. 

Přiloženy původní doklady: rezervační smlouva ze dne 27.5.2009, kupní smlouva z roku 2009, záruční list. 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

 

LOT 41    

neurčeno    

"Krajina ve větru, v pozadí těžní věž" ......................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na lepence, signatura částečně skryta vpravo dole pod rámem, nedatováno, zaskleno.  

36 x 50,5 (46,5 x 61,5) cm 
       

       

LOT 42    

neurčeno    

"Kostel za stromy v podzimních barvách" ..............................................................................................................  2 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, datováno 1953, odpovídající široký rám zlaté barvy, zaskleno.  

28,5 x 36 (42 x 49) cm 
       

       

LOT 43    

neurčeno    

"Procesí v letní krajině"...................................................................................................................................................  1 400 Kč  
komorní olej na kartonu, vpravo dole signováno kryptogramem, před signaturou uvedeno zřejmě místo, čteme CZARNOVCE, 

datace nenalezena, široký rám zlaté barvy, paspartováno, zaskleno. Možná se jedná o Czerniowce - Černovice, město ležící na úpatí 

Karpat, historická metropole Bukoviny na dnešní Ukrajině, správní středisko Černovické oblasti kulturní i hospodářské centrum  

širšího regionu, středisko několika národnostních menšin. (Wiki) 

Ve výřezu 13 x 25 (42,5 x 51) cm 
       

       

LOT 44    

Raab O. (?)    

"Průhled kamenným obloukem na žně pod horami" .........................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, vpravo dole špatně čitelná signatura O.RAAB ??, kolem roku 1935 (?), kvalitní rám, kvalitní celek.  

38 x 32 (45 x 39,5) cm 
       

       

LOT 45    

neurčeno    

"Rokoková zahradní slavnost" ..................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno vpravo dole, kolem roku 1800, velmi kvalitní práce v kvalitním pozdějším rámu 

z dřevěného masivu.  

21 x 29 (29 x 37) cm 
       

       

LOT 46    

neurčeno    

"Houslista s cigaretou" ........................................................................................................................................................  690 Kč  
komorní kresba, signováno vpravo dole, kolem roku 1890-1910, bravurní práce, zaskleno.  

Ve výřezu 16,5 x 12,5 (24 x 18) cm 
       

       

LOT 47    

Štolfa Vojtěch   (1921-2002) 

"Návrh divadelní scény - Poprava" ............................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika na kartonu - kresba tuší, akvarelem, temperou, kvaš a koláž, signováno, datováno 1982, jde 

o návrh scény pro hru "Královský hon na slunce" od Petera Shaffera, volný list. Krásný sběratelský kus do sbírky scénografií. 

Pochází z velmi kvalitní sbírky Miloslava Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. Více viz v popisu položky 1 tohoto katalogu. 

 

50 x 69 cm 
       

Štolfa Vojtěch  scénograf, malíř, grafik, ilustrátor, studoval na Škole umění ve Zlíně, dále u profesora Kaplického 

na VŠUP v Praze a malbu na AVU v Sofii, byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně a spolupracoval s řadou dalších 

českých, slovenských i zahraničních divadel, věnoval se malbě, pracím pro architekturu, spolupracoval na výtvarném 

řešení výstav a veletrhů, ilustroval zejména naučné publikace o přírodě (Slovník Chagall) 

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno) 
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LOT 48    

Růžička Jan   (1946-) 

"Návrh divadelní scény" ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
složitá plastická kombinovaná technika na tvrdé lepenkové desce, jde o návrh scény pro hru "Pygmalion" od G.B. Shawa, vzadu 

text "Výprava Jan Růžička, 3. května 1980, Uh. Hradiště Slovácké divadlo, režie Miloš Hynšt", volný list. Krásná položka 

do sbírky scénografií. 

Pochází z velmi kvalitní sbírky Miloslava Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. Více viz v popisu položky 1 tohoto katalogu. 

 

25 x 35 cm 
       

Růžička Jan  grafik, scénograf, studoval obor drobný umělecký průmysl u profesorů K. Langra a J.  Lukeše na SUPŠ 

v Brně a režii u doc. M. Hynšta a P. Nebeského na JAMU v Brně, byl redaktorem Čs. Rozhlasu v Brně, režisérem 

a výtvarníkem Slezského divadla v Opavě, dramaturgem a výtvarníkem Slováckého divadla v Uherském Hradišti, 

výtvarníkem Divadla pracujících v Mostě (Slovník Chagall) 

(nar. 29.4.1946  Brně) 

       

LOT 49    

Štolfa Vojtěch   (1921-2002) 

"Návrh divadelní scény" .....................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská kombinovaná technika na kartonu - kvaš, lavírovaná kresba tuší, koláž, signováno vpravo dole, datováno 1978, vlevo 

dole text "W. Shakespeare Richard III", volný list, vzadu "20.1.1979 18 repríz". Skvělá položka do sbírky scénografií. 

Pochází z velmi kvalitní sbírky Miloslava Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. Více viz v popisu položky 1 tohoto katalogu. 

 

30 x 43 cm 
       

Štolfa Vojtěch  scénograf, malíř, grafik, ilustrátor, studoval na Škole umění ve Zlíně, dále u profesora Kaplického 

na VŠUP v Praze a malbu na AVU v Sofii, byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně a spolupracoval s řadou dalších 

českých, slovenských i zahraničních divadel, věnoval se malbě, pracím pro architekturu, spolupracoval na výtvarném 

řešení výstav a veletrhů, ilustroval zejména naučné publikace o přírodě (Slovník Chagall) 

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno) 

       

LOT 50    

neznámý autor    

"Svatý Antonín Paduánský" .......................................................................................................................................  80 000 Kč  
velký barokní olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1760, podrobný popis obrazu je v přiložených materiálech, obraz je vyhlášen 

KULTURNÍ PAMÁTKOU ČR A MŮŽE JEJ KOUPIT POUZE OBČAN ČR,  obraz je v dobrém stavu. Citujeme "... autorsky 

neurčené dílo je zajímavým příkladem regionální, barokní malby... zároveň vykazuje jisté prvky zlidovělého malířského projevu 

...obraz představuje významný doklad umělecké činnosti..." (in ROZHODNUTÍ MK ČR, oddíl Odůvodnění, str. 2, druhý odst. 

shora). Toto kvalitní dílo bude v aukci vyvoláváno za podstatně nižší cenu, než je stanovená ve znaleckém posudku. 

104 x 78 (110 x 84,5) cm 

Přiloženo: 

Znalecký posudek PhDr. Petra Pavliňáka, ve kterém stanovuje cenu obrazu částkou 190 000 Kč, 

Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 9024/2014 OMG-3675. 
       

       

LOT 51    

nesignováno    

"Návrh divadelní scény - I chytrák se spálí"" .......................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská brilantní kresba tuší na pauzovacím papíře podloženém sololitem a krytém průhlednou fólií, nedatováno. Pochází 

z velmi kvalitní sbírky Miloslava Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. Více viz v popisu položky 1 tohoto katalogu. 

55 x 84 cm 
       

       

LOT 52    

Zapletal Alois   (1886-1943) 

"Smutek na Ostravsku" ................................................................................................................................................  29 900 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1922, velmi silné sociální téma z průmyslové Ostravy. 

Práce vynikajícího malíře, který studoval ve Vídni, kde také poprvé vystavoval, byl významným malířem oltářních obrazů 

a sociálních témat, skvělá práce, která by si zasloužila umístění v galerii. 

Párová k položce 53 

130 x 94 (138,5 x 102,5) cm 
       

Zapletal Alois  malíř figuralista, krajinář a freskař v Moravské Ostravě, studoval na umělecko průmyslové škole ve Vídni 

(Toman) 

(30.7.1886 Kroměříž - 14.10.1943 Ostrava-Mariánské Hory) 
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LOT 53    

Zapletal Alois   (1886-1943) 

"Bída na Ostravsku" ......................................................................................................................................................  29 900 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1922, velmi silné sociální téma z průmyslové Ostravy. 

Práce vynikajícího malíře, který studoval ve Vídni, kde také poprvé vystavoval, byl významným malířem oltářních obrazů 

a sociálních témat, skvělá práce, která by si zasloužila umístění v galerii. 

Párová k položce 52 

131 x 94 (140,5 x 104) cm 
       

Zapletal Alois  stejný autor jako u položky 52 tohoto katalogu 

       

LOT 54    

Tkaczyk Bedřich Augustin   (1910-1979) 

"Chalupy v zimě" .............................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno vpravo dole monogramem BAT, vzadu autorský štítek s názvem obrazu a částí 

razítka ČFVU, kolem roku 1960. Skvělá práce jednoho z nejtalentovanějších českých malířů 20. století, skvělá nabídka. 

50 x 100 (56 x 106) cm 
       

Tkaczyk Bedřich Augustin  malíř, grafik, studoval na UPŠ v Praze a na Kunstgewerbe ve Vídni, jako malíř působil 

v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř Severní Moravy, měl velmi ztížené možnosti účasti 

na výstavách, z politických důvodů se tento skvělý malíř nestal malířem evropské třídy, podle našeho názoru jde spolu 

s Wünschem o nejlepšího malíře našeho regionu ve 20. století (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(7.2.1910 Brzezinka (Polsko) - 1.6.1979 Ostrava) 

       

LOT 55    

nesignováno    

"Město - New York ?" ...................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na překližce, signum nenalezeno, kolem roku 1960, výborná práce galerijní hodnoty. Skvělá nabídka, pro aukci 

výrazně slevněno. 

72 x 58 (76,5 x 62) cm 
       

       

LOT 56    

Schöler Gustav    

"Dům - architektonický návrh, dvě studie" ............................................................................................................  3 800 Kč  
kombinovaná technika - tuš, akvarel, tempera, kvaš, na jedné studii signováno razítkem GUSTAV SCHÖLER ARCHITEKT, 

WIEN I, nedatováno, oba návrhy rámovány, zaskleny. Práce významného vídeňského architekta. 

Cena za oba kusy. 

33 x 77 (38 x 84) a 27 x 58 (32 x 64) cm 
       

Schöler Gustav  vídeňský architekt, v projektu „Slavné vily Moravskoslezského kraje“ je zařazena „Vila Julia Spitzera“, 

kterou G. Schöler navrhl koncem dvacátých let minulého století pro obchodního ředitele slévárny Vítkovického horního 

a hutního težířstva Juliuse Spitzera (1871 – 1956). 

       

LOT 57    

Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Odpolední nálada na Horní Bečvě" ......................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1931, vzadu uveden název obrazu a číslo 111 z výstavy v Domě 

umění Ostrava, rámováno, zaskleno. Práce z výborného období jednoho z nejlepších moravských krajinářů 

33 x 50 (39,5 x 57,5) cm 
       

Mervart Augustin  významný moravský malíř krajinář, studoval sochařství u profesora F. Hrachovce, A. Balána, základy 

malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se účastnil všech členských výstav, 

více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, včetně galerie Národní, jeden 

z nejlepších moravských malířů (Toman, Slovník Chagall) 

(30.12.1889 Krásno nad Bečvou - 19.8.1968 Přerov) 

       

LOT 58    

neurčeno    

"Vesnické chalupy" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno vlevo dole, nedatováno, zajímavá práce kolem roku 1930, rámováno 

v pomocné paspartě a zaskleno.  

Ve výřezu 30 x 42 (37 x 49,5) cm 
       

       

LOT 59    

Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Běžící dívka" .......................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
tříbarevná litografie, vpravo dole signováno monogramem KS v desce a jménem tužkou, v desce datováno 1943, kvalitní umělecká 

adjustace, zaskleno.  

Ve výřezu 23 x 16 (44,5 x 36,5) cm 
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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) 

(14.1.1896 Sv. Kopeček u Olomouce - 16.9.1986 Praha) 

       

LOT 60    

Hafner    

"Svatý Kliment římský - papež a mučedník" ......................................................................................................  48 000 Kč  
velký reprezentativní olej na plátně, vpravo dole je u signatury text: FESTETTE HAFNER AM 1866, nerámováno, napnuto 

na blind rámu, rentolováno, dobrý stav. Podrobnější popis je uveden v Osvědčení. 

173,5 x 94 cm 

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty od Národního památkového ústavu ČR 05-21-01-2015-NPÚ 51 
       

       

 

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

 

LOT 61    

Smrčková Ludvika (?)   (1903-1990) 

Plastika "Tři sedící opičky - Nevidět, neslyšet, nemluvit" ................................................................................  5 900 Kč  
sklo čiré bezbarvé, lisované a matované, značeno vzadu vlevo dole, druhá polovina 20. století, nádherný sběratelský kus, plastiku 

lze postavit na psací stůl.  

Výška 12 cm, šířka 18 cm 
       

Smrčková Ludvika (?)  sklářská výtvarnice, designérka, malířka, pedagožka, studia u profesora Dítěte, Brunnera 

a Kysely, výstavy po celém světě, první výstava v Paříži již v roce 1925, Expo 58 Brusel atd., 1925 zlatá medaile v Paříži, 

zlatá medaile v Bruselu na Expo 58, 1937 zlatá medaile a Grand prix v Paříži, 1935 zlatá medaile v Bruselu, národní 

umělkyně (Slovník Chagall) 

(24.2.1903 Kročehlavy - 20.1.1991 Praha) 

       

LOT 62    

Mísa stolní na vodu .............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
sklo alabastrové, BIEDERMEIER, Čechy, kolem roku 1840, k opláchnutí rukou při stolování, výborný stav. Muzeální a sbírkový 

kus.  

Výška 12 cm, průměr 37,5 cm 
       

       

LOT 63    

Luxusní mísa ..........................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
sklo bezbarvé, broušené do horizontálních a vertikálních faset, okraj zlacený, v horní třetině zdobeno po obvodu ruční malbou 

černým emailem 34 figurálními výjevy s motivem atrakcí, cirkusu a pijáků, Kamenický Šenov, počátek 20. století, výborný stav.  

Žánrový motiv ve stylu Adolfa Beckerta. Muzeální sbírkový kus. 

Výška 8,5cm, průměr 18,5cm 
       

       

LOT 64    

monogramista ML    

Váza na nízké patce ............................................................................................................................................................  5 600 Kč  
sklo čiré bezbarvé, fasetované, v centrální části zdobeno broušeným a leštěným motivem klečícího ženského aktu s bublinkami, 

signováno monogramem ML (?), Čechy, první polovina minulého století.  

Výška 26 cm, horní průměr 15,5 cm 
       

       

LOT 65    

Hudatzký František    

Pudřenka se zrcátkem, čtvercová.................................................................................................................................  2 200 Kč  
stříbro, okraje plasticky zdobené, víčko celoplošně bohatě gravírováno motivem kvítků pomněnek, značeno platnou puncovní 

značkou slovenské trojvrší s dvojramenným křížem 3, značka z let 1929 - 1941, dále vtlačenou stříbrnickou značkou FHP. FHP je 

stříbrnickou značkou pražského klenotníka Františka Hudatzkého. Drobné kvítky - pomněnky mají v květomluvě skrytý význam: 

nesmělost dárce, který váhá odhalit své city, skrytá láska, stálé a užitečné přátelství, věrnost a vzpomínky. 

Ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 92,86 g btto, 6,9 x 6,9 x 0,9 cm 
       

Hudatzký František  pražský zlatník a stříbrník moderní doby, činný v letech 1927-1956 

       

OBSAH 



KATALOG 117. AUKCE - OSTRAVA - 17. 5. 2015 

 

 

21 

 

LOT 66    

Pudřenka se zrcátkem, kruhová, s rytým monogramem DK ..........................................................................  1 300 Kč  
stříbro, víčko celoplošně zdobené bohatým gravírováním, po obvodu plastický motiv vlnovek, značeno platnou puncovní značkou 

trojúhelník se šachovnicí a trojkou, značka z let 1941 - 1949, protektorátní značení, dále zlatnickou značkou J&K. Ze spodní strany 

jsou viditelné známky častého používání, např. časté odkládání na toaletní stolek. 

Ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 101,13g btto, průměr 8,4 cm, tloušťka 1,1 cm 
       

       

LOT 67    

Pudřenka se zrcátkem, čtvercová.................................................................................................................................  1 700 Kč  
stříbro zdobené bohatým jemným rytím, na víčku monogram T.H., značeno platnou puncovní značkou trojúhelník se šachovnicí 

a čtverkou, značka z let 1941 - 1949, protektorátní značení, dále vtlačena zlatnická značka FH (?).  

Ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 114,53 g btto, 7,1 x 7,1 x 0,8 cm 
       

       

LOT 68    

Tabatěrka ................................................................................................................................................................................  7 400 Kč  
stříbro, zdobené gravírováním, uvnitř tabatěrka zlacená, jedna vnější strana celoplošně zdobená bleděmodrým emailem typu  

GUILLOCHÉ, značeno Sterling 935. Stylem provedení dvacátá až třicátá léta minulého století. Uvnitř je v azbuce rukou ryté 

věnování z pozdější doby, překlad části: "Na památku od ruského vojáka 10.VI.1945". Email na víku vykazuje viditelné známky 

častého používání – drobné škrábance, v místě uzávěru je drobný oťuk. Přesto je tabatěrka celkově ve slušném stavu, zejména 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že zřejmě absolvovala nějakou část 2. světové války v kapse ruského vojáka. 

 

Guilloché je původem francouzský a anglický translucidní email na stříbrném nebo zlatém gilošovaném podkladu, typický 

pro klenoty a galanterii - dózy, pláště hodinek apod. Oblíbený a rozšířený byl od poloviny 18. století, hodně ho používal i Fabergé. 

Ryzost stříbra 935/1000, hmotnost 96,15 g btto, rozměr 7,6 x 7,1 x 0,9 cm 

Osvědčení Puncovního úřadu ČR Praha na stříbro 1300001028/11.1.2013 
       

       

LOT 69    

Sada šesti odlivek na nožce .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
stříbro, značeno německou puncovní značkou, velmi dobrý stav, ve stříbře a tomto tvaru se vyskytuje vzácně, první polovina 

minulého století. Upozorňujeme, že pití ze stříbra je velmi zdravé. 

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 122,00 g 

Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu ČR 
       

       

LOT 70    

Košíček - miska na oříšky, bonbony, kostkový cukr apod................................................................................  3 900 Kč  
stříbro plasticky zdobené a prostřihované, čtvercový půdorys, značeno puncovní značkou "slovenské trojvrší s dvojramenným 

křížem", dále značeno FB - slavný František Bibus, Moravská Třebová, velmi dobrý stav. Doplní slavnostní ráz prostřeného stolu. 

Ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 215,80 g, výška 7 cm, půdorys 17 x 17 cm 
       

       

LOT 71    

Pohárek na pití .....................................................................................................................................................................  2 600 Kč  
stříbro reliéfně zdobené motivem polského orla, značeno rakousko-uherskou puncovní značkou AV platnou od roku 1868, 

Puncovní úřad Linec, velmi dobrý stav. Upozorňujeme, že pití ze stříbra je velmi zdravé, zejména pití vody. 

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 91,78 g, výška 9,5 cm, horní průměr 6 cm, průměr podstavy 4,5 cm 
       

       

LOT 72    

Luxusní kleště na cukr .........................................................................................................................................................  900 Kč  
stříbro, značeno rakouskouherskou puncovní značkou Diana platnou od roku 1866, puncovní úřad Praha, masivní provedení 

ve stylu biedermeier, velmi dobrý stav, muzeální, sběratelská i funkční položka. Doplní slavnostní ráz prostřeného stolu. 

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 56,04 g, délka 18 cm 
       

       

LOT 73    

Plastika "Sedící opice s kokosovým ořechem" .......................................................................................................  2 500 Kč  
řezba v tropickém dřevě, druhá polovina minulého století.  

Výška 31 cm 
       

       

LOT 74    

Plastika "Sova" ....................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
porcelán bílo šedě glazovaný, v oblasti očí doplněno zlacením, umístěno na dřevěném podstavci, ROYAL DUX, druhá polovina 

minulého století, za hlavou výrobní prasklina.  

Výška plastiky 15,5 cm, celková výška 17 cm 
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LOT 75    

Dózička na tabák ve tvaru soudku ..............................................................................................................................  3 300 Kč  
siderolit barevně ručně malovaný, na víčku zdobený poprsím muže s čepicí, značeno vtlačeně JM - Johann Maresch, 

Czechoslovakia, kolem roku 1920.  

Výška 18 cm 
       

       

LOT 76    

Myslivecká brož kruhová ...................................................................................................................................................  450 Kč  
obecný kov osazený jedním párem grandlí, bohatě zdobeno dubovými větvičkami s listy a žaludy, vše doplněno motivem paroží, 

počátek minulého století.  

Průměr 3,5 cm 
       

       

LOT 77    

Klips na šátek ...........................................................................................................................................................................  600 Kč  
imitace bílého zlata a briliantů, značeno číslem 222, ART DECO provedení, třicátá léta minulého století. Česká sbírková bižuterie 

Délka 7,5 cm, nejširší část 2,5 cm 
       

       

LOT 78    

Váza na kruhové patce ......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré, podjímané tmavě modrým, po obvodu zdobené jemnou precizní řezbou a brusem, motiv květů, listů a poupat růží, první 

polovina minulého století.  

Výška 24 cm 
       

       

LOT 79    

Chochole Ladislav   (1931-) 

Plastika "Matka s dítětem" ............................................................................................................................................  4 900 Kč  
bronz na mramorovém podstavci, značeno písmenem CH, druhá polovina minulého století. Získáno přímo z rodiny autora. 

Výška plastiky 16 cm, celková výška 21,5 cm 
       

Chochole Ladislav  sochař, žák profesora J. Kavana, autor vítězného projektu na úpravu areálu v Terezíně, zastoupen 

v řadě sbírek, včetně Národní galerie Praha (Slovník Chagall) 

(nar. 3.7.1931 Košice) 

       

LOT 80    

Brázdil Vladimír (?)   (1908-1982) 

Plastika "Stojící dívčí akt - Personifikace Slovanů" ........................................................................................  16 000 Kč  
bronz, signováno vzadu na plintě Brázdil, dvacátá léta minulého století.  

Výška 37 cm 
       

Brázdil Vladimír (?)  sochař, působil v Krnově, autor vzpomínek na Petra Bezruče, člen Sdružení umělců slezských 

(abART, Toman, Lexicon of the CVA) 

(2.4.1908 Kostelany, Kroměříž - 29.12.1982) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 
 

LOT 81    

Mašata Radko   (1933-1999) 

"Zátiší s petrolejovou lampou a jablkem" ..................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský pastel a kvaš, signováno vlevo dole, datováno 1977, velmi kvalitní umělecká adjustace, zaskleno.  

Ve výřezu 38 x 23 (53,5 x 36,5) cm 
       

Mašata Radko  malíř, pedagog, studoval na PedF. UP v Olomouci, kde také působil jako pedagog na LŠU, byl považován 

za mistra pastelu, zastoupen v galeriích u nás i v zahraničí, mimo asi čtyřiceti výstav v ČR výstavy v cizině: Londýn, 

Moskva, Tbilisi, Monza, Sosnowiec, Magdeburg, Jörkóping (Švédsko,) Sydney, Heidelberg, Athény, Katovice, Padova, 

Paříž, Kodaň, Vídeň, St. Pölten atd., řada realizací (Slovník Chagall) 

(20.10.1933 Vsetín - 6.7.1999 Olomouc) 

       

OBSAH 
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LOT 82    

nesignováno    

"Kvetoucí svlačec a modrý zvonek" ...........................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - pastel, akvarel a kvaš, signum nenalezeno, nedatováno, zaskleno.  

58 x 28,5 (62 x 32,5) cm 
       

       

LOT 83    

Sládek Jan   (1906-1982) 

"Krajina pod Beskydami" .................................................................................................................................................  700 Kč  
akvarel, signováno vlevo dole, datováno 1932, ozdobný rám, zaskleno.  

26 x 37 (33 x 43,5) cm 
       

Sládek Jan  malíř, grafik, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, 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) 

(20.5.1906 Ostrava-Kunčičky - 30.7.1982 Praha) 

       

LOT 84    

neurčeno    

"Maceška polní a kokoška pastuší tobolka " ..........................................................................................................  1 200 Kč  
akvarel a kvaš, signováno vpravo dole, nedatováno, zaskleno.  

Ve výřezu 21 x 19 (31,5 x 30) cm 
       

       

LOT 85    

Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Průmyslová lanovka" ......................................................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovský komorní olej na kartonu, signováno vpravo dole, nedatováno, kvalitní adjustace, zaskleno, vedle umělecké 

i dokumentační hodnota.  

19,5 x 12,5 (35 x 27) cm 
       

Duša Ferdiš  významný grafik, malíř, keramik a ilustrátor, 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, Leningradu, 

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) 

(13.1.1888 Frýdlant nad Ostravicí - 1.12.1958 Frýdlant nad Ostravicí) 

       

LOT 86    

neznámý autor    

"Svatý Jan Nepomucký" ...............................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1820-1840, nerámováno, napnuto na blind rám, stav dobrý, skvělá nabídka. Práce 

neznámého mistra v barokním stylu, bližší popis obrazu je v Osvědčení Národního památkového ústavu. 

58 x 44,5 cm 

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty NPÚ ČR 11-21-01-2015-NPÚ 51 
       

       

LOT 87    

neznámý autor    

"Polopostava Ježíše Krista - Ecce Homo"" ............................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1840-1860, nerámováno, napnuto na blind rám, stav dobrý - drobná poškození. Práce 

neznámého lidového mistra, nesouhlasíme s hodnocením památkářů v Osvědčení, idealizované malby, nebo lidové pojetí práce je 

samostatným sběratelským oborem, sami hodnotitelé uvádí, že autor patrně vycházel z předlohy od Francesca Trevisaniho (1656-

1746), i v našem případě jde o sběratelskou položku 

64 x 47 cm 

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty NPÚ ČR 10-21-01-2015-NPÚ 51 
       

       

LOT 88    

neznámý autor    

"Svatý Josef s Ježíškem"..................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1850-1880, nerámováno, napnuto na blind rám, stav dobrý až velmi dobrý. Pohledná práce 

ve stylu líbivé nazarénské školy 

47 x 34,5 cm 

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty NPÚ ČR 07-21-01-2015-NPÚ 51 
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LOT 89    

neznámý autor    

"Panna Maria Čenstochovská" ....................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, konec 19. století (1880-1890), široký profilovaný rám starozlaté barvy, stav dobrý. Bližší popis 

v Osvědčení, tyto obrazy se na trhu objevují již zřídka. 

51 x 35 (65 x 49,5) cm 

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty NPÚ ČR 09-21-01-2015-NPÚ 51 
       

       

LOT 90    

neznámý autor    

"Šimon z Kyrény pomáhá Pánu Kristu nést kříž"............................................................................................  15 000 Kč  
velký olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1840-1860, nerámováno, napnuto na blind rám, stav velmi dobrý. Kvalitní práce 

lidového mistra, svou velikostí reprezentativní, podrobnější popis v Osvědčení. 

123 x 82 cm 

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty NPÚ ČR 01-21-01-2015-NPÚ 51 
       

       

LOT 91    

neznámý autor    

"Ježíš Kristus - Ecce Homo" .......................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1800-1830, práce se vymyká běžnému průměru, je velmi kvalitní a v relativně 

dobrém stavu, nevylučujeme, že může jít dokonce o 18. století, rámováno v pozdějším rámu, skvělá nabídka.  

56 x 45 (64,5 x 54) cm 

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty NPÚ ČR 08-21-01-2015-NPÚ 51 
       

       

LOT 92    

neznámý autor    

"Panna Maria Čenstochovská" ....................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně podloženém překližkou, nesignováno, 18. - 19. století, výrazná krakeláž, obrazu by prospělo restaurování, rámováno 

tenkou neprofilovanou lištou, skvělá nabídka. V Osvědčení podrobný popis obrazu, velmi stará sbírková a muzeální práce. 

48 x 36,8 (49 x 38,5) cm 

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty NPÚ ČR 12-21-01-2015-NPÚ 51 
       

       

LOT 93    

Maxence Edgar   (1871-1954) 

"Svatá Terezie z Lisieux" ................................................................................................................................................  1 500 Kč  
tkané hedvábí - tzv. francouzský goblén, vpravo dole značeno ligaturou NF, Nyret Freres et Cie, St. Etienne, Francie, 1890-1920, 

vlevo dole vetkáno jméno autora předlohy, rámováno, zaskleno, velmi dobrý stav, sbírkový kus. Velmi fundovaný podrobný popis 

v přiloženém Osvědčení. 

Ve výřezu 12 x 7 (27 x 20,5) cm 

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty NPÚ ČR 13-21-01-2015-NPÚ 51 
       

Maxence Edgar  autor předlohy 

       

LOT 94    

neznámý autor    

"Panna Maria Bolestná .................................................................................................................................................  14 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1850, stav dobrý, silná krakeláž, velmi kvalitní práce galerijní úrovně, 

po přerámování reprezentativní práce, pozdější bílý rámek, zaskleno. V Osvědčení podrobný popis a také konstatování: 

"Kultivovaný malířský projev doplňuje hladký splývavý rukopis" 

54 x 47 (56 x 49,5) cm 

Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty NPÚ ČR 14-21-01-2015-NPÚ 51 
       

       

LOT 95    

Groszang Jerzy René   (1929-2004) 

"Město" ...................................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
velká mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, tempera, kvaš, signováno, nedatováno, vzadu polské razítko 

pro hraniční převoz, luxusní umělecká adjustace. Pravděpodobně pohled na Palác Poznanski v Lodži, kde je nyní Muzeum města 

Lodž. 

Ve výřezu 61 x 49,5 (90,5 x 75) cm 
       

Groszang Jerzy René  polský malíř, básník a především filmový scénograf, v Lodži žil od útlého dětsví a velmi rád ji 

maloval, viz http://www.trzynastka.easyisp.pl/cyberfair/groszang/index.php?id=gallery/index_en 
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LOT 96    

Lolek Stanislav   (1873-1936) 

"Kvetoucí krajina u městečka"..................................................................................................................................  29 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datování částečně pod rámem - patrně 1922, původní rám na několika místech 

poškozen, obraz v pořádku. Mistrovská ukázka Mařákovy krajinářské školy 

55,5 x 70,5 (70,5 x 84,5) cm 
       

Lolek Stanislav  malíř a grafik v Praze a Uherském Hradišti, významný představitel Mařákovy školy, známý malíř lesních 

a mysliveckých námětů, původně vystudovaný lesník, od roku 1895 studia na pražské akademii u Mařáka a Ottenfelda, 

později na mnichovské akademii u profesora Neumana a Heinemana, se Slavíčkem projížděl Francii a maloval krajiny, 

řádný člen ČAVU, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, i v New Yorku (Toman) 

(13.11.1873 Palonín sev. Morava - 9.5.1936 Uherské Hradiště) 

       

LOT 97    

Göbl    

"Honosné zátiší s korbelem, ovocem, nádobím a rybami" ...............................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, nerámováno, pouze na blind rámu, přelom 19/20 století.  

55,5 x 68,5 cm 
       

       

LOT 98    

Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Havíř při práci" .............................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno vpravo dole, datováno 1943, skvělá práce skvělého malíře 

hornických motivů, národního umělce.  

55 x 71,5 (62,5 x 79) cm 
       

Wünsche Vilém  malíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný 

studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 

zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, Národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, 

jeden z nejvýznamnějších malířů našeho regionu (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov) 

       

LOT 99    

Váchal Josef   (1884-1969) 

"Madona" ............................................................................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovský dřevoryt, signováno vlevo dole v desce J. VÁCHAL, pravděpodobně Demlovo vydání (Jakub Deml Královské 

Vinohrady), velmi dobrý stav, jemně zašpiněné mimo tiskovou plochu, ojedinělé na trhu.  

Tisková plocha 21 x 21 (60 x 74,8) cm 
       

Váchal Josef  malíř, grafik, řezbář, mystik, ilustrátor, kreslíř, typograf, tvůrce ex libris, významný svérázný umělec 20. 

století, studium v soukromé krajinářské škole A. Kalvody, člen sdružení SURSUM (Toman, Slovník Chagall) 

(23.9.1884 Milavče u Domažlic - 10.5.1969 Studeňany u Jičína) 

       

LOT 100    

Sládek Karel   (1952-) 

"Mariáš" ............................................................................................................................................................................  125 000 Kč  
impozantní mistrovský akryl na plátně, signováno dole uprostřed, datováno 1985, vzadu autorský štítek s názvem, velký 

reprezentativní obraz bezesporné galerijní úrovně, skvělou barevností a figurální stylizací navazuje na práce Karla Černého. 

Pro aukci výrazně slevněno 

120 x 135 (134 x 143) cm 
       

Sládek Karel  narozen v Praze, studia na Akademii v Praze u Františka Jiroudka, sám později na Akademii vyučoval, 

zastoupen ve sbírkách Památníku národního písemnictví, Středočeské galerie, GVU v Karlových Varech, AJG Hluboká, 

Národní galerie Praha a v řadě soukromých sbírek doma i v zahraničí 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 101 - 120 

 

LOT 101    

Vosejpková Lada   (1970-) 

Náhrdelník - pevná obruč s přívěsem - AUTORSKÝ ŠPERK .......................................................................  2 600 Kč  
stříbro zpracované metodou natavení a matování, přívěs zdoben měsíčním kamenem, značeno puncovní značkou a autorskou 

značkou LV, evidenční číslo 2255, rok vzniku 2007, byl vyroben jen jeden kus. Pro tuto aukci výrazně snížena cena. 

Ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 29,21 g btto, průměr obruče 14,5 cm, délka přívěsu cca 7,2 cm 
       

Vosejpková Lada  šperkařka, studovala obor zlatnictví a stříbrnictví a obor broušení a rytí kamenů na SUPŠ v Turnově, 

zabývá se autorským šperkem, kombinuje stříbro se zlatem, perletí, polodrahokamy, dřevem nebo peřím (Slovník Chagall) 

(nar. 2.6.1970 v Plzni) 

       

LOT 102    

Vosejpková Lada   (1970-) 

Brož - autorský šperk ........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
kombinace stříbra a labradoritu, stříbro zpracované technikou natavení a patinování, značeno puncovní značkou a autorskou 

značkou LV, evidenční číslo této brože je 2486, rok vzniku 2008, vyroben jen jeden kus. Pro tuto aukci výrazně snížena cena. 

Ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 27,69 g btto, délka cca 10,2 cm 
       

Vosejpková Lada  šperkařka, studovala obor zlatnictví a stříbrnictví a obor broušení a rytí kamenů na SUPŠ v Turnově, 

zabývá se autorským šperkem, kombinuje stříbro se zlatem, perletí, polodrahokamy, dřevem nebo peřím (Slovník Chagall) 

(nar. 2.6.1970 v Plzni) 

       

LOT 103    

Vosejpková Lada   (1970-) 

Brož - autorský šperk ........................................................................................................................................................  2 700 Kč  
kombinace stříbra a mechového achátu, stříbro zpracované technikou natavení a patinování, značeno puncovní značkou a 

autorskou značkou LV, evidenční číslo této brože je 2494, rok vzniku 2009, vyroben jen jeden kus. Pro tuto aukci výrazně snížena 

cena. 

Ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 21,65 g btto, délka cca 6,5 cm, šířka cca 4 cm 
       

Vosejpková Lada  šperkařka, studovala obor zlatnictví a stříbrnictví a obor broušení a rytí kamenů na SUPŠ v Turnově, 

zabývá se autorským šperkem, kombinuje stříbro se zlatem, perletí, polodrahokamy, dřevem nebo peřím (Slovník Chagall) 

(nar. 2.6.1970 v Plzni) 

       

LOT 104    

Vosejpková Lada   (1970-) 

Brož - autorský šperk ........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
kombinace stříbra a sladkovodních barevných perliček, stříbro  zpracované technikou natavení a patinování, značeno puncovní 

značkou a autorskou značkou LV, evidenční číslo není - zakázková práce, rok vzniku 2011-2012, vyroben jen jeden kus. Pro tuto 

aukci výrazně snížena cena. 

Ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 20,17 g btto, délka cca 9 cm, šířka 7 cm 
       

Vosejpková Lada  autorka šperků pod položkami 101 – 106 tohoto katalogu. 

       

LOT 105    

Vosejpková Lada   (1970-) 

Brož oválná - autorský šperk .........................................................................................................................................  2 700 Kč  
kombinace stříbra a měsíčního kamene, stříbro zpracované technikou natavení a patinování, značeno puncovní značkou 

a autorskou značkou LV, evidenční číslo této brože je 2686, rok vzniku 2010, vyroben jen jeden kus. Pro tuto aukci výrazně 

snížena cena. 

Ryzost stříbra 925/1000, hmotnost 18,05g btto, cca 5,5 x 5 cm 
       

Vosejpková Lada  autorka šperků pod položkami 101 – 106 tohoto katalogu       

 

LOT 106    

Vosejpková Lada   (1970-) 

Brož - autorský šperk ........................................................................................................................................................  2 200 Kč  
kombinace stříbra a chrysoprasu, stříbro zpracované technikou natavení a patinování, značeno puncovní značkou a autorskou 

značkou LV, evidenční číslo této brože je 509, rok vzniku 1999, vyroben jen jeden kus. Pro tuto aukci výrazně snížena cena. 

Ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 14,01 g btto, délka cca 9 cm, šířka cca 4,5 cm 
       

Vosejpková Lada  šperkařka, autorka šperků pod položkami 101 – 106 tohoto katalogu 

       

LOT 107    

Reneé Neue    

Džbán ........................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
keramika zdobená polévanou  glazurou v barvě sytě oranžové a kobaltové, design Reneé Neue, značeno vtlačovanou značkou 
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HUTSCHENREUTHER, sedmdesátá léta minulého století, při spodním okraji drobný restaurátorský zásah. Pochází ze sbírky 

moderního designu. Jedinečný sběratelský kus. 

Výška 30,5 cm 
       

       

LOT 108    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu zdobený plastickým motivem inspirovaným kůrou stromů, značeno tištěnou značkou 

THOMAS GERMANY a vtlačenými čísly 71424, šedesátá léta minulého století. Pochází ze sbírky moderního designu. 

Výška 24,5 cm 
       

       

LOT 109    

Váza štíhlá na kruhové patce .........................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, při horním i spodním okraji zdobeno drobným zlatým dekorem a linkou, značeno zelenou 

tištěnou značkou ROSENTHAL SELB-PLÖSSBERG BAVARIA-GERMANY a vtlačenými čísly 331-3, kolem roku 1957. Pochází 

ze sbírky moderního designu. 

Výška 29,5 cm 
       

       

LOT 110    

Yang, Sharon Yodjaja   (1953-) 

Vázička ........................................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený svisle dvěma pásy plastického dekoru ptáčků a rostlin, značeno tištěnou značkou ROSENTHAL 

z dárkové série GIARDINO od designéra Yang - Sharon Yodjaja. Pochází ze sbírky moderního designu. 

Výška 14,5 cm 
       

Yang, Sharon Yodjaja  návrhář módy, textilu, porcelánu, pochází z Indonésie, žije a pracuje v Berlíně, pro Rosenthal 

pracuje od roku 1993 

(nar. 1953, Bandung, Indonésie) 

       

LOT 111    

Pizzigoni Davide   (1955-) 

Miska na třech nožkách z kolekce „CHINESE CLANS“ .................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílo-tyrkysově glazovaný, značeno ROSENTHAL STUDIO-LINE GERMANY, DESSIGN DAVIDE PIZZIGONI, 

signováno, kolem roku 2002. Pochází ze sbírky moderního designu. 

Výška 7,4 cm, průměr 18 cm 
       

Pizzigoni Davide  (nar.1955 v Miláně) 

       

LOT 112    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený pásy zlatých stylizovaných listů, značeno tištěnou značkou ALKA KUNST BAVARIA 

a papírovým štítkem ALKA ECHT GOLD a jménem kolekce ALKA EXCLUSIV SUOMI, sedmdesátá léta minulého století. 

Pochází ze sbírky moderního designu. 

Výška 37 cm 
       

       

LOT 113    

Váza ..............................................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený bohatým zlatým dekorem, značeno zelenou tištěnou značkou H&Co BAVARIA GERMANY, 

HEINRICH, sedmdesátá léta minulého století. Pochází ze sbírky moderního designu. 

Výška 16 cm 
       

       

LOT 114    

Váza ..............................................................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu zdobený dvěma černými pásy plastického dekoru, značeno tištěnou značkou ROYAL 

PORZELLAN BAVARIA KPM GERMANY, HANDARBEIT, dále vtlačená čísla 599/2. Pochází ze sbírky moderního designu. 

Výška 22 cm 
       

       

LOT 115    

Váza ..............................................................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán černě glazovaný, neznačeno, Německo, konec minulého století. Pochází ze sbírky moderního designu 

Výška 17,5 cm 
       

       

LOT 116    

Vázička plochá, houslovitý tvar ....................................................................................................................................  1 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, plastický geometrický dekor - žebrování - sleduje tvar těla vázičky, značeno tištěnou značkou THOMAS 

GERMANY, sedmdesátá léta minulého století. Pochází ze sbírky moderního designu 

Výška 18 cm 
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LOT 117    

Váza na pět květů ................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
keramika politá glazurou imitující barvu tmavého kovového povrchu, v horní části nazelenalého, tělo uprostřed buclaté je uzavřeno 

pěti úzkými hrdly, neznačeno, druhá polovina minulého století. Zajímavé a netradiční řešení, rozložení květů vytváří efekt vějíře či 

pavího ocasu. Pochází ze sbírky moderního designu. 

Výška 28 cm 
       

       

LOT 118    

Váza ..............................................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený plastickým motivem evokujícím šnečí ulitu, značeno tištěnou značkou BAREUTHER BAVARIA 

W-GERMANY, porcelánka PORZELLANFABRIK WALDSASSEN BAREUTHER &Co A.G, 80-tá léta minulého století. Pochází 

ze sbírky moderního designu. 

Výška 22 cm 
       

       

LOT 119    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným dekorem horkovzdušných balonů s květinami v zavěšených koších, značeno tištěnou 

značkou JOHANN HAVILAND BAVARIA, Německo. Pochází ze sbírky moderního designu. 

Výška 27,5 cm 
       

       

LOT 120    

Váza s plastickým dekorem laní, motýlů, třešní a květů ......................................................................................  700 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, při horním i dolním okraji zlatá linka, plastický dekor pokrývá tělo i hrdlo, značeno 

tištěnou značkou SCHIRNDING QUÄLITÄTS - PORZELLAN BAVARIA, padesátá léta 20. století, zlacení částečně setřené. 

Pochází ze sbírky moderního designu 

Výška 31 cm 
       

       

 

 
 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 121 - 140 

 
 

 

LOT 121    

Volejníček Antonín Jan   (1896-) 

"Žně" ........................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
velká mistrovská litografie, signováno, datováno 1927, rámováno pod sklem, sbírkový kus. Vynikající práce malíře, který studoval 

v Praze i Paříži.  

Ve výřezu 50 x 44,5 (76 x 63) cm 
       

Volejníček Antonín Jan  malíř, grafik, narozen v Brně-Židenicích, žák Kysely a Maška na UMPRUM v Praze, později 

studoval soukromě v Paříži, zaměřil se na portréty, akty, krajinu a město Brno a jeho zákoutí, zvládl dobře techniku 

starých mistrů, samostatně vystavoval v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

(nar. 4.10.1896 Brno-město) 

       

LOT 122    

Hoplíček František   (1890-1946) 

"Žně na Hané"......................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej a tempera na malířské lepence, signováno vlevo dole, datováno 1944, vzadu autorovo razítko, kvalitní zdobný rám 

starozlaté barvy, zaskleno. Tak jako Uprka maloval převážně lid a jeho práci na Slovácku, tak se Hoplíček zaměřil zase na Hanou. 

Práce výborného malíře, na trhu vzácně. 

Ve výřezu 28,5 x 37,5 (44,5 x 54,5) cm 
       

Hoplíček František  malíř a grafik, studoval na Akademii v Praze u profesorů Bukovace a Ottenfelda, dále studoval 

ve Vídni a Antverpách, maloval obrazy ze života Hané, v Olomouci založil vlastní malířskou školu, ale také ze života 

sportovního, v roce 1932 byl jeho obraz vystaven na Olympiádě v Los Angeles v USA, výstavy také ve Vídni atd. (Toman) 

(23,4.1890 Zvol u Zábřehu - duben 1946 Olomouc) 

       

LOT 123    

Uxa Konrád Vilém (Konrad Wilhelm Uxa)   (1885-) 

"Lesní zátiší s vodou" ........................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno vpravo dole, čteno UXA, nedatováno, zaskleno.  

Ve výřezu 27,5 x 37,5 (47 x 55) cm 
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Uxa Konrád Vilém (Konrad Wilhelm Uxa)  malíř, studoval na akademii ve Vídni, Mnichově, Paříži (Toman, abART) 

(nar. 1885 Brno-město) 

       

LOT 124    

Moravec Alois   (1899-1987) 

"U kamenného můstku - pradleny" ............................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský akvarel a kvaš, signováno vpravo dole, datováno Kdyně 1926, původní kvalitní adjustace, zaskleno. Kdyně - městečko 

v Plzeňském kraji. 

Ve výřezu 26 x 35 (49 x 60,5) cm 
       

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

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

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

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

(5.1.1899 Malá Chýška u Milevska - 6.3.1987 Praha) 

       

LOT 125    

neurčeno    

"Surrealistická kompozice" ............................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevné pastelky na kartonu, signováno vpravo dole, datováno 1979, před datací nepřečtený text, zaskleno.  

24 x 33 (34,5 x 47,5) cm 
       

       

LOT 126    

Hrabal Arnošt   (1886-1969) 

"Sny" ...........................................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno vpravo dole, datováno 1926, vlevo dole tužkou název, v desce  dole uprostřed stylizovaný 

monogram HA, zaskleno, v původní adjustaci. Skvělá práce vynikajícího malíře a grafika, vyhledávaného ilustrátora, absolventa 

vídeňské a pražské akademie zastoupeného ve světových galeriích. Skvělá cenová nabídka. 

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

Hrabal Arnošt  grafik, původně kněz, grafiku studoval soukromě u profesora Scheffera ve Vídni, odkud přešel 

na Graphische Versuch und Lehrenanstalt, kde jeho studium přerušila 1. světová válka, která ho vrátila zpět k povolání 

kněze, později od roku 1924 studoval na AVU v Praze u Obrovského, byl členem Sdružení výtvarných umělců 

moravských v Hodoníně s nimiž hojně vystavoval (Toman, Slovník Chagall) 

(4.12.1886 Buchlovice - 30.12.1969 Buchlovice) 

       

LOT 127    

Röhling Vladislav   (1878-1949) 

"Praha - Černá věž v zeleni" ............................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno vlevo dole, nedatováno, kvalitní adjustace pod sklem.  

21 x 24 (29 x 32,5) cm 
       

Röhling Vladislav  malíř, velmi významný grafik, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška, tvořil zejména obrazy 

z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, na Zlínských 

salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v pražském Obecním domě, v roce 

1942 Národ svým výtvarným umělcům III. v Mánesu (Toman, Lexicon of the CVA) 

(23,5,1878 Praha - 1949) 

       

LOT 128    

Jaroš Bohumil   (1856-1924) 

"Pohled do letní krajiny od skupiny bříz" ...............................................................................................................  1 800 Kč  
komorní olej a tempera na malířské lepence, signováno vpravo dole, kolem roku 1900, původní zdobný rámek zlaté barvy, vzadu 

razítko rámaře z Prahy, skvělá nabídka. Malíř byl žákem Julia Mařáka a sběratelsky patří mezi Mařákovu školu. 

15,5 x 17 (17 x 18,5) cm 
       

Jaroš Bohumil  malíř krajinář v Praze, navštěvoval kreslířskou školu v Praze, jejímž ředitelem byl Reynier, dále byl 

soukromým žákem profesora Jana Subiče a Julia Mařáka, maloval krajiny Posázaví, Šumavy, Moravy i Slovenska, 

restauroval staré fresky např. na Strahově (Toman) 

(14.4.1856 Jičín - 17,12.1924 Praha) 

       

LOT 129    

Jaroš Bohumil   (1856-1924) 

"Rašeliniště u kraje lesa" ................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský galerijní komorní olej a tempera na malířské lepence, signováno LD, kolem roku 1900, původní zdobný rámek 

černozlaté barvy, vzadu částečně záměrně odkrytá další rozmalovaná krajina, drobná poškození (naražení) levého horního rohu 

lepenky. Malíř byl žákem Julia Mařáka a sběratelsky patří mezi Mařákovu školu. 

Opět krásný sbírkový kus, znovu skvělá  cenová nabídka 

16,5 x 19,5 (20,5 x 23) cm 
       

Jaroš Bohumil  malíř krajinář v Praze, navštěvoval kreslířskou školu v Praze, jejímž ředitelem byl Reynier, dále byl 

soukromým žákem profesora Jana Subiče a Julia Mařáka, maloval krajiny Posázaví, Šumavy, Moravy i Slovenska, 
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restauroval staré fresky např. na Strahově (Toman) 

(14.4.1856 Jičín - 17,12.1924 Praha) 

       

LOT 130    

Zanella Serafino   (1932-) 

"Rybářský člun u břehu" ................................................................................................................................................  1 500 Kč  
komorní olej na malířské desce, signováno vpravo dole SIRAFINO ZANELLA, nedatováno, luxusní adjustace.  

10 x 13 (21,5 x 25) cm 

Přiložen certifikát s mailovou adresou autora a jeho podobiznou 
       

Zanella Serafino  italský malíř, adresa jeho domovské stránky je http://www.serafinozanella.com/. 

       

LOT 131    

Carle van Loo   (1705-1765) 

"Hlava chlapce" ...................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
černobílá litografie, signováno vlevo dole, nedatováno, adjustace z 19. století, zaskleno.  

25 x 22,5 (26,5 x 24) cm 
       

Carle van Loo  v ARTPRICE je od roku 1989 zaznamenáno téměř 200 prodejů děl tohoto autora, poslední zaznamenaný 

prodej se uskutečnil v březnu 2015 u Sotheby's v Paříži. Dezertér, obrázek 17 x 15 cm, kresba červenou křídou, byl prodán 

za 4 000 eur. 

       

LOT 132    

neurčeno    

"Koš s jablky"..........................................................................................................................................................................  500 Kč  
pastel a kvaš, signováno, stejný autor jako u položky 133, nedatováno, rámováno pod sklem. Pochází z velmi kvalitní sbírky 

Miloslava Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. Více v popisu položky 1 tohoto katalogu. 

30 x 24 (35 x 29,5) cm 
       

       

LOT 133    

neurčeno    

"První sněženky roku 1982" .............................................................................................................................................  500 Kč  
pastel, kvaš a tempera, signováno, stejný autor jako u položky 132, datováno vzadu v názvu, rámováno pod sklem. Pochází z velmi 

kvalitní sbírky Miloslava Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. Více v popisu položky 1 tohoto katalogu. 

23 x 16,5 (26 x 20) cm 
       

       

LOT 134    

Ruszelák Josef   (1938-) 

"Můj nejmilejší lesík" ..........................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná grafická technika - mezzotinta a suchá jehla, signováno, datováno 1985, vzadu dedikace panu doc. M. Hynštovi 

z roku 1989, umělecká adjustace, rámováno textilní páskou. Práce vynikajícího malíře, scénografa, grafika a designera, který má 

spoustu výstav, byl oceněn stříbrnou medailí na 2. Evropském trienále netradiční grafiky 1994. 

Pochází z velmi kvalitní sbírky Miloslava Hynšta. 

MILOŠ HYNŠT (1921-2010), významný režisér, herec, publicista, divadelní pedagog, herectví a hru na klavír vystudoval 

na Hudebně dramatickém oboru Konzervatoře Brno, absolvoval v roce 1944. 

Ve výřezu 11 x 14 (26 x 27) cm 
       

Ruszelák Josef  grafik, malíř, scénograf, grafický designer, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, působil jako 

výtvarník Divadla pracujících v Gottwaldově, od 1992 ve svobodném povolání, výtvarně byl silně ovlivněn Bazovským, 

Derainem a Zrzavým, tematicky venkovem, nočními motivy, ale i klauny, divadlem nebo i filmovou groteskou  

(Slovník Chagall) 

(nar. 16.6.1938 Nětčice u Kroměříže) 

       

LOT 135    

Uherek Rudolf   (1895-1964) 

"Ztroskotání dívčích aktů" .............................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kresba tuší, sépií a lavírování, signováno, datováno 1933, původní adjustace, 

zaskleno. Skvělá práce absolventa Akademie v Praze u Loukoty, Bukovace a Hynaise. 

20 x 34,5 (34 x 46,5) cm 
       

Uherek Rudolf  malíř, restaurátor, narozen v Lipníku nad Bečvou, studoval soukromě u malíře F. Žůrka v Holešově, 

na odborné keramické škole ve Znojmě a v Bechyni a u profesorů J. Loukoty, V. Bukovace a V. Hynaise na AVU v Praze, 

zabýval se převážně krajinomalbou (Toman, Slovník Chagall) 

(20.10.1895 Lipník nad Bečvou - 18.9.1964 Hulín) 
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LOT 136    

neurčeno    

"Hans Siegmund Churfürst zu Brandenburg" .....................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská mědirytina, signum patrně pod paspartou, umělecká adjustace z Art - ateliéru (vzadu razítko).  

Ve výřezu 28 x 17 (42,5 x 30,5) cm 
       

       

LOT 137    

Boesch Paul    

"San Bernardino" ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská barevný dřevoryt, signováno vlevo dole v desce, vzadu datováno 1930 Bern, rámováno pod sklem.  

Ve výřezu 19,5 x 13 (26 x 20,5) cm 
       

       

LOT 138    

Kristin Vladimír   (1894-1970) 

"Zátiší s vánočním kaktusem"..........................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno špatně čitelně, dle majitele jde o Vl. Kristina, kvalitní široký rám. Výborný malíř ostravského regionu. 

35 x 45 (50 x 60) cm 
       

Kristin Vladimír  významný malíř našeho regionu, scénograf v divadle, studoval ve Vídni, člen MSVU, SVU Mánes, 

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

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

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

(27.7.1894 Moravská Ostrava - 13.11.1970) 

       

LOT 139    

Pařízek František   (1892-) 

"Cesta s mostkem přes potok" ......................................................................................................................................  1 700 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole F. PAŘÍZEK, nedatováno. Sporadicky se vyskytující krajinářská práce 

absolventa AVU v Praze u Bukovace. 

40 x 50 (48 x 58) cm 
       

Pařízek František  malíř, grafik, studoval na UMPRUM v Praze a u profesora Bukovace na AVU tamtéž, dále se 

vzdělával soukromě (Toman, Slovník Chagall) 

(nar. 27.1.1982 Praha) 

       

LOT 140    

Mikš Joža   (1901-) 

"Dubrovník - návrat z trhu" ..........................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1930, původní rám, reprezentativní celek, vzadu rukou 

psaný název "Dubrovník S.H.S - Návrat z trhu, po staré cestě do Župy". "... se sídlo začalo rozrůstat směrem ke starému městu. Dvě 

osady se sloučily v město, které se rozprostíralo za městskou zdí k poloostrovu Lapad, k úpatí kopce Srd a k zátoce Župa. 

Dubrovník má bohatou ..." (http://dubrovnik.chorvatske.cz/) 

50 x 60 (61 x 71) cm 
       

Mikš Joža  malíř, kreslení studoval na Státní odborné škole a u profesora Hofbauera na UMPRUM v Praze, maloval 

především krajiny (Toman, Slovník Chagall) 

(nar. 21.4.1901 Malá Skalice u Náchodu) 

       

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 141 - 160 

 
 

LOT 141    

Krük    

"Žlutá kytice ve džbáně" .................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1957, luxusní široký rám francouzského typu, starozlaté barvy, 

reprezentativní celek.  

63 x 51 (81 x 69) cm 
       

       

LOT 142    

Černý Václav   (1872-1947) 

"Rakousko-uherští vojáci v ruském zajetí" ............................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1915, výborný široký umělecký rám starozlaté barvy, výjimečná nabídka.  Práce 

umělecké i dokumentační hodnoty od autora absolventa Akademie ve Vídni, který byl během 1. světové války sám čtyři roky 

v ruském zajetí 

OBSAH 
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55 x 70 (73 x 89) cm 
       

Černý Václav  malíř, studia na vídeňské akademii u profesora Bergra, před válkou žil ve Vídni, kde maloval hlavně pro 

kostely a divadla, za války byl čtyři roky v ruském zajetí, během této doby maloval obrazy s vojenskou tématikou 

a s náměty z ruského života, od roku 1920 žil a tvořil na Moravském Slovácku, motivy k tvorbě čerpal z lidového života, 

ale i z dějin a bible, v Tomanovi výčet výstav a významných obrazů (Toman) 

       

LOT 143    

Zavázal František   (1878-) 

"Honosná kytice růží ve váze" ......................................................................................................................................  4 000 Kč  
velký reprezentativní dekorativní olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole, datováno 1943, odpovídající dobový rám.  

68 x 98 (83 x 113) cm 
       

Zavázal František  malíř zátiší, navštěvoval večerní kurz na um. prům. škole v Praze, malbu zátiší studoval soukromě 

ve Vídni v tamějších galeriích (Toman) 

(nar. 28.9.1878 Zbraslav u Prahy) 

       

LOT 144    

neurčeno    

"Dívky pracující o žních" ................................................................................................................................................  8 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno - nepřečteno, kolem roku 1925, zdobný dobový rám.  

69 x 106 (85 x 121) cm 
       

       

LOT 145    

Lamžová    

"Mořský příboj u skalnatého pobřeží" .....................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno - první polovina minulého století, spolu s rámem reprezentativní celek.  

69 x 100 (87 x 118) cm 
       

       

LOT 146    

Cion V.  (Cionová Valencia)    

"Honosná kytice aster ve váze" ....................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno. Práce malířky, která po válce emigrovala do Kanady kde pokračovala 

v malování, zde také zemřela 

79 x 60 (84 x 65) cm 
       

Cion V.  (Cionová Valencia)  za první republiky byla malířkou v Ostravě, později emigrovala do Kanady, malovala 

zejména reprezentativní květinová zátiší, dlouho žila a zemřela v Kanadě 

       

LOT 147    

Procházka Jaro   (1886-1949) 

"Město" ...................................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský komorní olej na malířské lepence, signováno, nedatováno - kolem roku 1935.  

24,5 x 19 (26 x 20) cm 
       

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

Akademie věd a umění za soubor obrazů evropských měst, řada studijních cest po Evropě, řada výstav doma i v cizině, jen 

namátkou - Bergen, Oslo, Kodaň, Belgie, Londýn atd. (v Tomanovi celostránkový text, Lexicon of the CVA) 

(22.4.1886 Praha - 1949) 

       

LOT 148    

Kočí Josef   (1880-1961) 

"Studie k obrazu Srpen"..................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní pastel a kvaš, signováno, datováno 1931, vzadu uveden název, zaskleno. Výborná sběratelská práce výborného 

malíře, kreslíře a ilustrátora, absolventa Akademie v Praze u Ženíška 

62 x 47,5 (70 x 56) cm 
       

Kočí Josef  malíř, grafik, ilustrátor, studia na pražské akademii u profesora Ženíška, studijní cesty po Itálii, působil 

v USA, významný malíř zastoupený v řadě galerií včetně Národní Galerie v Praze (Slovník Chagall, Toman) 

(16.7.1880 Praha - 26.3.1961 Praha) 

       

LOT 149    

Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Zimní krajina" ...................................................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, kolem roku 1960, vzadu štítek Díla, rámováno pod sklem. Práce vynikajícího malíře, 

národního umělce.  

31 x 64 (42 x 74) cm 
       

Wünsche Vilém  malíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný 

studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 
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zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, Národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, 

jeden z nejvýznamnějších malířů našeho regionu (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov) 

       

LOT 150    

Kojan Jan   (1886-1951) 

"Jihočeská pouť" ...........................................................................................................................................................  119 000 Kč  
velký mistrovský reprezentativní galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole, kolem roku 1913, luxusní celek, zcela ojedinělá 

nabídka. Získáno z výstavy ve Středočeské galerii Praha, kompozicí a zvládnutím lze tento obraz srovnávat s díly holandských 

mistrů 

Pro aukci výrazně slevněno 

100,5 x 151,5 (112 x 163) cm 
       

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

akademie u Dítěte, Hofbauera, Hynaise, v sochařském ateliéru Šalouna a Wurzla, školu ukončil v ateliéru Krattnera, řada 

výstav (Toman, Slovník Chagall) 

(10.8.1886 Kojákovice u Třeboně - 5.6.1951 Lhota u Borovan) 

       

LOT 151    

Krejčí František Xaver   (1896-1957) 

"Podhorská krajina s řekou" .........................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno, rámováno.  

37 x 46 (46,5 x 55,5) cm 
       

Krejčí František Xaver  malíř, studoval u profesora I. Kulce na Ukrajinské akademii v Praze, dále soukromě v Brně 

a na Slovensku, byl členem Spolku výtvarných umělců Slovenska v Bánské Bystrici (Toman, Slovník Chagall, Signatury 

malířů - http://www.signaturymaliru.cz/painter/548.php) 

(3.11.1896 Znojmo - 12.1.1957) 

       

LOT 152    

Erben Josef profesor    

"Politická a místopisná mapa Království Českého"............................................................................................  3 500 Kč  
velká barevná litografie, měřítko 1 : 418000, podle zjišťování z roku 1857, vydal litografický ústav Bedřicha Naudtnera Praha, 32 

dílů lepených na plátěné podložce, ve společném rámu pod antireflexním sklem, velmi dobrý stav. Mapa zobrazuje všechny obce 

nad 300 obyvatel, všechny fary, filiální kostely a kláštery, sídla panství, všechny silnice, pošty, železnice, telegrafní stanice, 

významnější zámky a sutiny. Vzadu v původním obalu slepotiskový erb. 

73 x 95 (75,5 x 97) cm 
       

       

LOT 153    

Hartinger Ilja   (1935-) 

"Zimní ráno" .........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská akvatinta, kvaš na kartonu, signováno, datováno 1886, rámováno pod sklem, vzadu částečně zachovalý autorský štítek.  

50 x 60,5 (63 x 73,5) cm 
       

Hartinger Ilja  malíř, grafik, studoval na ŠUŘ v Brně, dále na VŠUP v Praze u profesora A. Strnadela a J. Baucha, 

po studiích se vrátil do Karolínky, kde trvale žije a pracuje, dlouhou dobu byla středem jeho zájmu valašská krajina, 

v poslední době přibývají figurální motivy, vytvořil řadu mozaik a skleněných vitráží, řada samostatných i kolektivních 

výstav (Slovník Chagall) 

(nar. 20.8.1935 Nový Hrozenkov) 

       

LOT 154    

Velčovský Josef (?)   (1945-) 

"Krajina s domy" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský akvarel a kvaš, signováno, datováno špatně čitelně 1986 (?), podle majitele jde o práci Josefa Velčovského, zaskleno.  

Ve výřezu 38,5 x 56,5 (51 x 68) cm 
       

Velčovský Josef (?)  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, sklář, keramik, 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) 

(nar. 7.10.1945 Václavovice u Frýdku) 

       

LOT 155    

Ouředník Václav   (1875-1932) 

"Portrét mladého muže  s navoskovaným knírem" .............................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský portrétní olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1899, práce ve stylu biedermeieru, pozdější rámování, zajímavá 

nabídka. Profesionální práce absolventa Akademie v Praze u profesora Sequense, byl významným restaurátorem kostelních obrazů 

v Praze. Spolu s položkami 156 a 157 jde o rodinné portréty 

46,5 x 36 (54 x 44) cm 
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Ouředník Václav  malíř, žák malířské akademie v Praze u profesora Sequense, nějaký čas působil jako profesor kreslení, 

později se věnoval výhradně malířství, restauroval nástěnné malby v Praze, maloval hlavní oltářní  obrazy (Toman) 

(23.5.1875 Plánice u Klatov - 4.11.1932 Praha) 

       

LOT 156    

Ouředník Václav   (1875-1932) 

"Portrét mladé ženy se zlatým šperkem, v bohatě vyšívaných šatech" ......................................................  3 500 Kč  
mistrovský portrétní olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1899, práce ve stylu biedermeieru, pozdější rámování, zajímavá 

nabídka. Profesionální práce absolventa Akademie v Praze u profesora Sequense, byl významným restaurátorem kostelních obrazů 

v Praze. Spolu s položkami 155 a 157 jde o rodinné portréty 

46,5 x 36,5 (54 x 44) cm 
       

Ouředník Václav  malíř, tentýž autor jako u položek 155 a 158 tohoto katalogu. 

       

LOT 157    

Ouředník Václav   (1875-1932) 

"Podobizna malého dítěte" .............................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský portrétní olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1895, práce ve stylu biedermeieru, pozdější rámování, zajímavá 

nabídka. Profesionální práce absolventa Akademie v Praze u profesora Sequense, byl významným restaurátorem kostelních obrazů 

v Praze. Spolu s položkami 155 a 156 jde o rodinné portréty 

45,5 x 36 (53,5 x 44) cm 
       

Ouředník Václav  tentýž autor jako u položek 156 a 155 

       

LOT 158    

nesignováno    

"Zimní radovánky na ledě u kostela" ........................................................................................................................  3 400 Kč  
profesionální olej na plátně v romantickém stylu, signum nenalezeno, minulé století, velmi vhodný rám vyžaduje drobné 

restaurování, vlastní obraz je v dobrém stavu.  

30,5 x 40,5 (41 x 50,5) cm 
       

       

LOT 159    

neurčeno    

"Moře u skalnatého pobřeží" ........................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno - nepřečteno, nedatováno, kvalitní široký zdobný rám stříbrné barvy.  

40,5 x 69,5 (58,5 x 88) cm 
       

       

LOT 160    

Roescher    

"Karetní společnost v hospodě" ...................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, značeno vzadu v textu u rámu "KELLERPROBE", datováno Piešťany 1926, kvalitní 

černý rám holandského typu.  

62 x 47 (75,5 x 61) cm 
       

       

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 161 - 180 

 
 

LOT 161    

Kučera Jaro   (1885-1950) 

Gobelín "Rozsévač" ...........................................................................................................................................................  9 000 Kč  
práce gobelínky ve Valašském Meziříčí, značeno vetkaným MGM - Meziříčská gobelínová manufaktura, signováno vetkaným K, 

období 1. republiky, sbírkový kus. Po Vodníkovi a Krysařovi, gobelínech od Rudolfa Schlattauera podle předloh od Hanuše 

Schwaigera,  nejslavnější figurální práce této gobelínky. V roce 2012 byl gobelín spolu s dalšími vystaven v atriu Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v Praze - "Jedinečná výstava meziříčských gobelínů v Parlamentu České republiky | Datum: 

16.05.2012...|...Starosta města Valašské Meziříčí Jiří Částečka včera v odpoledních hodinách zahájil vernisáž výstavy Moravské 

gobelínové manufaktury „ Gobelíny“ v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze..." 

 (http://www.valasskemezirici.cz/doc/36806/, dvanácté a patnácté foto z 15 nabízených fotografií) 

140 x 82 cm 
       

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

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

školu ve Valašském Meziříčí (Toman, Slovník Chagall) 

(16.9.1885 Bystřice pod Hostýnem - 27.6.1950 Hranice na Moravě) 

       

OBSAH 
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LOT 162    

Souprava šesti nožů a vidliček ..........................................................................................................................................  900 Kč  
ocel a porcelánové rukojeti zdobené zeleným dekorem a zlacením, původní dřevěná etue, kolem roku 1900.  

Délka nožů 17 cm, vidliček 15 cm 
       

       

LOT 163    

Váleček na těsto s dřevěnou rukojetí .............................................................................................................................  500 Kč  
zdobený zlatými linkami a medailonem se siluetou rokokového galantního páru, neznačeno, kolem roku 1900. Oblíbený černobílý 

motiv rokokového páru je doplněn červenými růžemi v rukou dvojice,  linií červených květů na bleděmodře podbarvených 

postranních polích, volány sukně jsou lemovány červenou barvou. Méně často vyskytující se barevná varianta. 

Délka 36,5 cm 
       

       

LOT 164    

Váleček na těsto s dřevěnou rukojetí .............................................................................................................................  400 Kč  
zdobený na okrajích barevným dekorem ve stylu třicátých let minulého století.  

Délka 40 cm 
       

       

LOT 165    

Plastika "Mudrc se svitkem" ............................................................................................................................................  250 Kč  
žluté exotické dřevo na černém podstavci, dovoz z Číny, padesátá léta minulého století.  

Výška 17,5 cm 
       

       

LOT 166    

Krabička na tabák .................................................................................................................................................................  250 Kč  
mosazný plech, uvnitř dřevěná vložka, zdobený lakovanými čínskými barevnými figurálními motivy, období 1. republiky.  

10 x 8,5 x 5 cm 
       

       

LOT 167    

Plastika "Buddha" .................................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo malachitové, sklárna Kurt Schlevogt Jablonec nad Nisou, z roku 1935.  

Výška 20,5 cm 
       

       

LOT 168    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, velmi masivní, kompletně fasetované, uprostřed v oválu zdobené řezbou horníka se sbíječkou, padesátá léta minulého 

století.  

Výška 22 cm 
       

       

LOT 169    

Karafa s uchem BARLANGLIGET ...............................................................................................................................  600 Kč  
sklo žlutě lazurované, dole ručně odebírané, zdobeno malovanými emailovými květy, text bílým emailem na těle pod hrdlem, 

značeno 1682/W, první polovina 19. století. Upomínkový předmět z lázní Tatranská Kotlina (maďarsky BARLANGLIGET), 

Vysoké Tatry. 

Výška 29 cm 
       

       

LOT 170    

Šálek s podšálkem ...................................................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán, v plastickém luxusním provedení, zdobeno kvítky a zlacením, značeno ROSNTHAL SELB-BAVARIA, model 

SANSSOUCI a rukou psaným číslem 2624, kolem roku 1930.  

Výška šálku 7 cm 
       

       

LOT 171    

Váza s uchy .............................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
majolika bohatě plasticky zdobená rozvilinami, značeno WS&S - Wilhelm Schiller & Sohn, druhá polovina 19. století, velmi 

dekorativní.  

Výška 36 cm 
       

       

LOT 172    

Plastika závěsná ......................................................................................................................................................................  600 Kč  
orientální dřevo zdobené intarzií palem a slonů, první polovina minulého století, elipsovitý tvar.  

21 x 30 cm 
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LOT 173    

Korbel s mosazným víčkem .............................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré, zdobené bohatým výbrusem, na nízké nožce s hraněnou patkou, kolem roku 1900.  

Výška 22 cm 
       

       

LOT 174    

Odměrný válec .........................................................................................................................................................................  500 Kč  
mosaz, pod horním okrajem značeno 1/4 M rakouskouherská orlice, 856 Wien (1856 Vídeň), muzeální kus.  

Výška 16 cm 
       

       

LOT 175    

Hlavica Emil   (1887-1952) 

Plastika "Matka s dítětem a andílkem" .......................................................................................................................  900 Kč  
majolika, signováno Emil Hlavica Brno, období 1. republiky, kruhový tvar.  

průměr 45 cm 
       

Hlavica Emil  sochař, řezbář, malíř a grafik, studoval na pražské akademii u prof. Myslbeka a u Schwaigera, byl 

nejmilejším žákem Hanuše Schwaigera, po absolutoriu spolupracoval s Myslbekem, byl asistentem kreslení na technice 

v Brně, portrétoval Masaryka, Engliše, Hodače, Kvapila a další, pověstné jsou zejména jeho práce z Valašska, byl 

významnou osobností v Brně, v roce 1911 obdržel stříbrnou medaili v Barceloně, široké zastoupení v Národní galerii 

(Toman, Slovník Chagall) 

(28.4.1887 Vsetín - 7.4.1952 Brno) 

       

LOT 176    

Ochranný obloukovitý stojánek před krb ................................................................................................................  2 000 Kč  
litina zdobená figurami dvou horníků, dvou řemeslníků a v dolní části hornickými kladívky, kolem roku 1900.  

32 x 63 cm 
       

       

LOT 177    

Plastika "Děti u vody" ......................................................................................................................................................  4 800 Kč  
porcelán, značeno zeleně tištěnou značkou DUX a žaludem a MADE IN CZECHOSLOVAKIA, povinné označení po roku 1921, 

období 1. republiky.  

30 x 29 cm 
       

       

LOT 178    

Bibus František    

Sada šesti lžiček a dezertních vidliček v etui ...........................................................................................................  3 000 Kč  
stříbro, značeno puncovní značkou z období 1. republiky a značkou výrobce FB - František Bibus, firma z Moravské Třebové, 

fungující přibližně do roku 1940.  

Ryzost stříbra 800/1000, celková hmotnost 252,50 g, délka 14,5 a 14 cm 
       

       

LOT 179    

Kompas v dřevěném pouzdře .........................................................................................................................................  1 800 Kč  
mosaz, značeno na stupnici přístroje, E. KOHN M. OSTRAU, byl používán v dolech Ostravska, druhá polovina 19. století, funkční .  
       

       

LOT 180    

Zvonek stolní.............................................................................................................................................................................  500 Kč  
bílý kov, v dolní části plasticky zdobený, kolem roku 1900, plně funkční.  

Výška 8 cm 
       

       

 

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 181 - 200 

 
       

 

LOT 181    

Mlodzik (?)    

"Rybáři u řeky" ...................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno částečně pod rámem 1950, široký rám stříbrné barvy.  

35,5 x 49 (52,5 x 66,5) cm 
       

OBSAH 
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LOT 182    

Uprka Jan (?)   (1900-) 

"Z pouti" ..............................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno špatně čitelným monogramem, nedatováno, slavné téma, drobné oděrky v malbě, široký 

světlý béžový rám. Mohlo by jít o práci syna Joži Uprky, tedy Jana Uprky, který často opakoval témata svého otce 

50 x 70 (63,5 x 83,5) cm 
       

Uprka Jan (?)  malíř, syn Joži Uprky, studoval  na akademii výtvarného umění v Praze a v Soukromé škole Joži Uprky 

v Hroznové Lhotě (Toman) 

(nar. 17.5.1900 v Hroznové Lhotě) 

       

LOT 183    

neurčeno    

"Seník v horské krajině" .................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole - nepřečteno, kolem poloviny minulého století.  

50 x 60 (56,5 x 72) cm 
       

       

LOT 184    

neurčeno    

"Mostek se sochami a kostel mezi stromy" .............................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno i datováno do čerstvé barvy - nepřečteno, zajímavá práce připomínající Jana Baucha. Další 

práce s obrazem může přinést zajímavé výsledky. 

50,5 x 45 (60 x 55) cm 
       

       

LOT 185    

Kremlička R.    

"Muž na oslu v přímořském městečku" ....................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, LD signováno R. Kremlička, datováno 1919, upozorňujeme, že se podle našeho názoru 

nejedná o práci Rudolfa Kremličky (1886-1932), přesto jde o zajímavou práci, široký rám stříbrné barvy.  

30,5 x 40,5 (45,5 x 55) cm 
       

       

LOT 186    

Stehlík    

"Ostrava" ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, kvalitní práce v kvalitním stříbřeném rámu.  

51,5 x 71 (68 x 86) cm 
       

       

LOT 187    

Čapková Marie    

"Ze Stromovky" ...................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, vzadu štítek ČFVU, mimořádně luxusní široký rám francouzského typu, 

skvělý celek.  

40 x 50 (58,5 x 68,5) cm 
       

       

LOT 188    

monogramista E.B.    

"Motiv z Vimperka" ..........................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole monogramem EB, datováno 1913, pod signaturou text "MOTIV 

Z VIMPERKA", kvalitní zdobný široký rám zlaté barvy, výborné.  

42 x 58 (58 x 74) cm 
       

       

LOT 189    

Rogovský Mikuláš   (1923-2002) 

"Kaštiel na Morskom oku - pohoří Vihorlat" ........................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1993, nerámováno, skvělá nabídka.  

54 x 65 cm 
       

Rogovský Mikuláš  malíř, scénograf, pedagog, studoval kresbu a malbu u profesorů G. Malleho, J. Mudrocha a D. 

Millyho na SVŠT v Bratislavě, zprvu učitel, pak jevištní výtvarník ve Státním divadle v Košicích (Slovník Chagall) 

(nar. 17.12.1923 Ulič u Humenného) 
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LOT 190    

Rogovský Mikuláš   (1923-2002) 

"Prisčákové koně - Svoz dřeva, pohoří Vihorlat, obec Remetské Hámre"" ............................................  2 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1993, další skvělá nabídka.  

49,5 x 59 (58,5 x 69) cm 
       

Rogovský Mikuláš  tentýž autor jako u položky 189 tohoto katalogu. 

       

LOT 191    

Eckhardt (Ekart) Augustin Josef   (1879-?) 

"U Nových Holic" ...............................................................................................................................................................  8 900 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole AUG.J.EKART, datováno 1929, vzadu na plátně nalepen ověřovací list s informacemi 

o obraze a fotografie autora s autogramem, mistrovská práce v krásném ručně řezaném rámu. Obraz malíře, jehož životní cesty 

a malířská tvorba jsou dnes zahaleny rouškou tajemství. 

 

58 x 68,5 (76,5 x 87) 
       

Eckhardt (Ekart) Augustin Josef  malíř, studia na akademii ve Vídni a soukromě u Antonína Slavíčka, člen Spolku 

výtvarných umělců Myslbek, maloval pražská zákoutí, krajinu Čech, Moravy a Slovenska, námořní motivy čerpal 

v Dalmácii a Holandsku (Toman, Lexicon of the CVA) 

(nar.25.1.1879 Praha-Žižkov) 

       

LOT 192    

neurčeno    

"Hlavy" ....................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika na akrylovém šepsu, signováno - nepřečteno, datováno 1999.  

55 x 70 (61,5 x 76,5) cm 
       

       

LOT 193    

nesignováno    

"Kvetoucí břehy rybníka" ..............................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signum nenalezeno, nedatováno, profesionální práce.  

50,5 x 66 (59,5 x 75) cm 
       

       

LOT 194    

neurčeno    

"Zátiší s lahví vína a ovocem" .......................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na sololitu, signováno J. Velecký (?), datováno 1982.  

69,5 x 50,5 (78,5 x 58,5) cm 
       

       

LOT 195    

Bačová    

"Dřevěnice v zimě" .............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1966, velmi kvalitní rám zlaté barvy.  

42 x 52,5 (55,5 x 65,5) cm 
       

       

LOT 196    

Strážnický František   (1913-1985) 

"Postava na cestě kolem chalup v zimě" ..................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1956, velmi kvalitní.  

48 x 59 (56,5 x 67) cm 
       

Strážnický František  malíř, pedagog, narozen v Olomouci, studia na pražské akademii u Obrovského a Nechleby, dále 

studia u Blažíčka a Hlavici na VUT v Brně, působil ve Vsetíně, později v Moravské Třebové, jeho častým malířským 

objektem byla valašská krajina, významný malíř Blažíčkovy krajinářské školy (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the 

CVA) 

       

LOT 197    

Koten Jaroslav (?)   (1896-1945) 

"Tokání tetřevů" .................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovský olej na dřevěné překližce, signováno, datováno 1942, kvalitní práce do mysliveckého interiéru.  

54,5 x 76 (64 x 86) cm 
       

Koten Jaroslav (?)  odborný pedagog, redaktor vlastivědného časopisu, uveden mezi Osobnostmi Pelhřimovska (abART, 

http://www.pelhrimovsko.cz/cz/mesto-pelhrimov/pelhrimovske-osobnosti.htm?filter=K) 

(20.11.1896 Mysletín - 15.5.1945, zemřel po návratu z Terezína) 
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LOT 198    

Klimánek Václav   (1892-) 

"Volský povoz na cestě vesnicí" ...................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, luxusní široký ručně řezaný rám starozlaté barvy, reprezentativní celek.  

47 x 67 (65,5 x 85) cm 
       

Klimánek Václav  malíř, studoval večerní a nedělní figurální kurzy profesora Jakeshe na UMPRUM v Praze a u profesora 

Wolfa ve Vídni (Toman, Slovník Chagall) 

(nar. 18.10.1892 v Praze) 

       

LOT 199    

Gabánková - Laníková Antonie   (1924-) 

"Kytice pivoněk ve váze".................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole A. LANÍKOVÁ, datováno 1954, rám zlaté barvy. Kvalitní práce výborné malířky. 

36 x 61,5 (53 x 78) cm 
       

Gabánková - Laníková Antonie  grafička, malířka, narodila se v Brušperku, studovala na AVU v Praze, působila 

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

v Olomouci) 

       

LOT 200    

Zille Heinrich (?)   (1858-1929) 

"Na venkovské plovárně" .............................................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, výborná práce.  

40,5 x 60,5 (50,5 x 70,5) cm       

 

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 201 - 220 

 
 

LOT 201    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Potok mezi stromy" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno J.D. Gruber, což je jeden z podpisů významného malíře Ostravska - Josefa Drhy, vzadu článek o autorovi.  

47 x 67,5 (62,5 x 83) cm 
       

Drha Josef  významný český malíř a grafik, 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) 

(3.3.1912 Ostrava - 2009) 

       

LOT 202    

Gabánková - Laníková Antonie   (1924-) 

"Sedící krásná dívka s kytičkou" .................................................................................................................................  3 000 Kč  
velký mistrovský galerijní reprezentativní portrétní olej na plátně, nedatováno, krakeláž v černé barvě je vytvořena autorkou  a je 

ukázkou mistrovského zvládnutí malby, pozoruhodná práce.  

100 x 70 (116,5 x 86,5) cm 
       

Gabánková - Laníková Antonie  grafička, malířka, narodila se v Brušperku, studovala na AVU v Praze, působila 

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

v Olomouci) 

       

LOT 203    

Síbková O.    

"Zátiší s hruškami" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1948, kvalitní zdobný široký rám.  

34,5 x 39 (51 x 56) cm 
       

       

LOT 204    

Götz Zdeněk   (1935-) 

"Chalupy" ..............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně podloženém lepenkou, signováno, datováno 1965, vzadu štítek a razítko ČFVU, autorský rám s drobným 

poškozením.  

20,5 x 69,5 (32,5 x 81,5) cm 
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Götz Zdeněk  malíř, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, zabývá se převážně krajinomalbou (Slovník Chagall) 

(nar. 17.8.1935 Hradec Králové) 

       

LOT 205    

Maculík A.    

"Vesmírná stanice" ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký olej na sololitu, signováno, nedatováno, zajímavá práce z oblasti SCI-FI, obraz poutající pozornost.  

80,5 x 149,5 (91 x 160) cm 
       

       

LOT 206    

Hodonský František (?)   (1925-) 

"Jarní vesnice" .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno špatně čitelně, luxusní široký ručně řezaný rám francouzského typu, 

červenozlaté barvy. Nabízeno v 50% ceně rámu 

70 x 100,5 (88 x 117) cm 
       

Hodonský František (?)  malíř, studoval soukromě v Brně u J. Zamazala a na střední uměleckoprůmyslové škole 

v Uherském Hradišti (Slovník Chagall) 

nar. (28.3.1925 Moravský Písek) 

       

LOT 207    

nesignováno    

"Nakládání snopů obilí při žních" ...............................................................................................................................  1 900 Kč  
velký olej na plátně, kolem roku 1950.  

61 x 92,5 (73,5 x 105) cm 
       

       

LOT 208    

Krejčí Jiří (?)    

"Chalupy pod kopcem" .......................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na dřevěné desce, ze signatury je dobře čitelné jen Jiří, kompozičně i barevně velmi zajímavá práce.  

25 x 25 (30 x 30) cm 
       

       

LOT 209    

neurčeno    

"Dva jezdci na koni" ..........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na tvrzené lepence, signováno a další text v pravém spodním rohu, náročný široký černý rám 

holandského typu, cena obrazu zcela určitě vzroste určením autora.  

19,5 x 18 (40,5 x 39) cm 
       

       

LOT 210    

neurčeno    

"Žena v kroji" .......................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno - nepřečteno, počátek minulého století. Párová k položce č. 211 

31,5 x 12,5 (41,5 x 22,5) cm 
       

       

LOT 211    

neurčeno    

"Muž v kroji"........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno stejně jako u položky 210, v signatuře uvedeno Prof …., počátek minulého století. Párová 

k položce č. 210 

30,5 x 12,5 (40,5 x 22,5) cm 
       

       

LOT 212    

neurčeno    

"Plachetnice u mola v přístavu" ...................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno - nepřečteno, nedatováno, velmi široký a velmi zdobný rám, působivý celek.  

24 x 24 (44,5 x 44,5) cm 
       

       

LOT 213    

Popovič    

"Bosenský horník - Ugljenskopa" ...............................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, nedatováno, vzadu text patrně z Bosny.  

36,5 x 25 (49 x 37) cm 
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LOT 214    

neurčeno    

"Velký naslouchač" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
zajímavý olej na tvrzené lepence, signováno vpředu i vzadu, datováno 15.2.1980, vzadu název a delší text. Text vzadu: "Tuto ruční 

olejomalbu sama a bez cizího zavinění vytvořila a 15. února 1980 přivezla" a nepřečtený podpis. 

34,5 x 49,5 (44 x 59) cm 
       

       

LOT 215    

nesignováno    

"Dřevěná zvonička a dřevěnice" ..................................................................................................................................  1 200 Kč  
profesionální olej na lepence, signum nenalezeno, kolem roku 1935, široký zdobný rám zlaté barvy.  

26,5 x 35 (42,5 x 50) cm 
       

       

LOT 216    

Malliete    

"Plachetnice na jezeře" ....................................................................................................................................................  1 800 Kč  
profesionální olej na plátně, signováno Malliete (Melliata) (?), druhá polovina minulého století, kvalitní adjustace.  

26 x 21 (33,5 x 26,5) cm 
       

       

LOT 217    

Siničák Jaroslav   (1962-) 

"Zátiší se pstruhy, česnekem a cibulí" .......................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2014, kvalitní práce současného malíře ze Slovenska, kvalitní adjustace.  

40 x 40 (43,5 x 43,5) cm 
       

Siničák Jaroslav  současný slovenský malíř, restaurátor a fotograf žijící v Bratislavě, vystavoval v Praze, Bruselu, 

Štrasburku atd., má přezdívku "Barevný blázen" 

       

LOT 218    

Siničák Jaroslav   (1962-) 

"Zátiší s bůčkem a ovocem" ...........................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2014, kvalitní práce současného malíře ze Slovenska, kvalitní adjustace.  

40 x 40 (43,5 x 43,5) cm 
       

Siničák Jaroslav  tentýž autor jako u položky 217 

       

LOT 219    

Stoklasa    

"Snová krajina s loďkami, ptáky a míčem" ...............................................................................................................  900 Kč  
komorní olej na sololitu, signováno, datováno 86.  

22 x 17,5 (30 x 26) cm 
       

       

LOT 220    

Stoklasa    

"Snová krajina s ptáky a ohradou" ...............................................................................................................................  900 Kč  
komorní olej na sololitu, signováno, datováno 1988.  

22 x 17,5 (30 x 26) cm 
       

       

 

       

 

 

 

 

 

 OBRAZY A JINÉ  položky 221 - 240 

 

LOT 221    

Velká kruhová mísa ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, vrstvené rubínovým, broušené, řezané, ryté a pískované, na dně zdobeno motivem jelena s laní a stromy, Čechy, kolem 

roku 1935, dobrý stav.  

Výška 6,5 cm, průměr 32 cm 
       

       

OBSAH 



KATALOG 117. AUKCE - OSTRAVA - 17. 5. 2015 

 

 

42 

 

LOT 222    

Plastika "Chlapec na kozlíkovi" ......................................................................................................................................  900 Kč  
jemná keramika malovaná, značeno nápisem HERTWIG nad tištěným "domečkem pro kočky" a číslem 12, značka používaná 

v letech 1941 až 1958, Německo -TURINGIA (Durynsko) - KATZHÜTTE, kolem poloviny minulého století, krásný sběratelský 

kus.  

Výška 13 cm, délka 15 cm 
       

       

LOT 223    

Korbel s vysokým cínovým víčkem.................................................................................................................................  900 Kč  
kamenina modrošedá, bohatě figurálně zdobená pijáckými motivy, stupňovité víčko s reliéfní výzdobou zakončeno na vrcholu 

skleněnou imitací broušeného smaragdu, na víčku nápisy v němčině a datace 1888, velmi dobrý stav.  

Výška 20,5 cm 
       

       

LOT 224    

Váza válcovitá ..........................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bohatě zdobený květinovým dekorem, na těle nápis TÁTRA LOMNIC, značeno WIENA AUSTRIA, kolem roku 1925, 

velmi dobrý stav.  

Výška 21 cm, průměr 10 cm 
       

       

LOT 225    

Váza ..............................................................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo temně modré, zdobené plastickými květy zlaté barvy, kolem poloviny minulého století, velmi dobrý stav.  

Výška 25 cm, horní průměr 15,5 cm, spodní 8 cm 
       

       

LOT 226    

Popelník s horním výklopným systémem .....................................................................................................................  350 Kč  
hliník silnostěnný, leštěný, nápis ARGALIUM EISENWERK WITKOWITZ 1828, upomínkový funkční předmět vyrobený ke 100. 

výročí v roce 1928.  

Výška 6,5 cm, průměr 9,3 cm 
       

       

LOT 227    

Masivní nástěnná konzola ...............................................................................................................................................  4 000 Kč  
porcelán malovaný, figurálně a bohatě florálně zdobený, na horní ploše rovněž ručně malovaný květinový dekor, značeno modrými 

meči pod polevou, jde o napodobeninu míšeňského porcelánu po roce 1990, kvalitní provedení. Párová k položce č. 228 

Výška 24 cm, šířka 20,5 cm, hloubka 16 cm 
       

       

LOT 228    

Masivní nástěnná konzola ...............................................................................................................................................  4 000 Kč  
porcelán malovaný, figurálně a bohatě florálně zdobený, na horní ploše rovněž ručně malovaný květinový dekor, značeno modrými 

meči pod polevou, jde o napodobeninu míšeňského porcelánu po roce 1990, kvalitní provedení. Párová k položce č. 227 

Výška 24 cm, šířka 20,5 cm, hloubka 16 cm 
       

       

LOT 229    

Vývrtka na otevírání lahví s korkovými zátkami ....................................................................................................  390 Kč  
ocel, dřevěné madlo, značka RECORD D.R.G.M., Německo, vzor Nr. 958 928 z roku 1926, skvělá konstrukce, za povšimnutí stojí 

kuličkové ložisko, sbírkový a funkční kus.  

Délka 16,5 cm 
       

       

LOT 230    

Velký nástěnný talíř ........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
fajáns, ruční malba velmi bohatým florálním dekorem modře na šedobílém podkladě, Holandsko - DELFT, kolem roku 1770, 

muzeální sbírkový kus, vlasová prasklina, vzhledem ke stáří dobrý stav.  

Průměr 34,5 cm 
       

       

LOT 231    

neurčeno    

"Karlův most a Hradčany" ............................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno, původní rám.  

48 x 68 (64 x 83) cm 
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LOT 232    

Häring J.    

"Zimní krajina s vesnicí" .................................................................................................................................................  1 800 Kč  
profesionální olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno, kvalitní práce, drobné oklepy na rámu.  

50 x 74 (65,5 x 89) cm 
       

       

LOT 233    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Mořský příboj u skalnatého pobřeží" .....................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, vlevo dole signováno J.D. Gruber, což je jeden z podpisů významného severomoravského malíře Josefa 

Drhy, nedatováno, drobná poškození. Skvělá cenová nabídka.  

50 x 70 (61 x 80,5) cm 
       

Drha Josef  významný český malíř a grafik, 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) 

(3.3.1912 Ostrava - 2009) 

       

LOT 234    

Martiník Jaromír   (1928-) 

"Z Ostravska".......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno vpravo dole, datováno 2005, kromě  umělecké i dokumentační hodnota.  

50 x 70 (64 x 83,5) cm 
       

Martiník Jaromír  malíř, inženýr, studoval na HGF VŠB v Ostravě, malířství studoval soukromě v letech 1946-1948 

u Jana Obšila, v letech 1973-1980 u Josefa Drhy, člen SVUT Ostrava, v Lexiconu jsou u jeho jména uvedeny výstavy 

v Ostravě, Havířově, Frýdku-Místku, Olomouci, Novém Jičíně, uveden v publikaci Beskydy ve výtvarném umění, Frýdek-

Místek 1992, věnoval se malbě beskydské krajiny a malbě zátiší (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Malá Alena, 

Pavliňák Petr: Signatury českých a slovenských malířů, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2010) 

(nar. 10.10.1928 Frýdek - Místek) 

       

LOT 235    

Martiník Jaromír   (1928-) 

"Krajina pod Prašivou" ...................................................................................................................................................  1 700 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno vpravo dole, nedatováno, kromě  umělecké i dokumentační hodnota, vzadu rukou jméno 

autora a název obrazu.  

50 x 70 (64 x 83) cm 
       

Martiník Jaromír  tentýž autor jako u položky 234 a 238 tohoto katalogu. 

       

LOT 236    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Zima pod Smrkem"..........................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno 1985, vzadu štítek Galerie Hlučín.  

43 x 69 (53 x 79) cm 
       

Drha Josef  významný český malíř a grafik, 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) 

(3.3.1912 Ostrava - 2009) 

       

LOT 237    

neurčeno    

"Bohaté zátiší s ovocem a zeleninou" .........................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signatura i datace špatně čitelné.  

50 x 60,5 (69 x 79) cm 
       

       

LOT 238    

Martiník Jaromír   (1928-) 

"Z Beskyd" .............................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1987, kvalitní adjustace.  

50,5 x 70 (64 x 83,5) cm 
       

Martiník Jaromír tentýž autor jako u položek 234 a 235 tohoto katalogu 
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LOT 239    

Hroch Vladimír   (1907-1966) 

"Makarská" ...........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1961, vzadu autorský štítek. Práce významného malíře, absolventa AVU 

v Praze u Nejedlého, studoval i u F. Engelmüllera, řady výstav 

50,5 x 70,5 (63 x 83,5) cm 
       

Hroch Vladimír  malíř, velmi kvalitní impresionista, pedagog, studium soukromě u Engelmüllera, na pražské akademii 

u Nejedlého, dále v Paříží, Mnichově a Berlíně, malíř podobizen, pražských motivů a zátiší, v roce 1938 přesídlil z Prahy 

do Zlína, působil ve Zlíně a Uherském Hradišti, náměty čerpal ve městech a městských parcích, na vesnicích, ve volné 

krajině, ve vinicích, vinných sklípcích a sušárnách švestek, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, významný 

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

(3.4.1907 Praha - 21.9.1966 Uherské Hradiště) 

       

LOT 240    

Bachrach Hellmut    

"Zátiší s konvicí, lahví a ovocem"................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na tvrzené desce, signováno, nedatováno.  

50 x 63 (60 x 74) cm 
       

       

 

 

 

 

 

OBRAZY A JINÉ  položky 241 - 253 

 
 

LOT 241    

Barco (Berc) ?    

"Z Vysokých Tater" ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, nedatováno, široký zdobný rám.  

32,5 x 33 (45,5 x 46) cm 
       

Barco (Berc) ?  Berec Karol (1894-) (?) 

       

LOT 242    

Barco (Berc) ?    

"Z Vysokých Tater" ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, nedatováno, široký zdobný rám.  

32,5 x 33 (45,5 x 46) cm 
       

Barco (Berc) ?  Berec Karol (1894-) (?) 

       

LOT 243    

Nový Miroslav   (1913-) 

"Krajina s vysokým nebem o žních" ..........................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, datováno 1936.  

32,5 x 46 (37 x 50,5) cm 
       

Nový Miroslav  malíř, grafik, žák Z. Kratochvíla a K. Špillara na UMPRUM v Praze, studijní cesty po Jugoslávii, Řecku, 

Egyptě a Palestině, vystavoval s pražským střediskem Purkyně (Toman, Slovník Chagall) 

(nar. 19.7.1913 Plzeň) 

       

LOT 244    

nesignováno    

"Tuby - malířské zátiší" ...................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signum nenalezeno, kolem roku 1930, vzadu číslováno 154, stejně čísloval J.V. 

Barnet, výborná umělecká adjustace. Výborná práce galerijní hodnoty 

16,5 x 49,5 (32,5 x 65,5) cm 
       

       

LOT 245    

Drha Josef   (1912-2009) 

"Štramberk" ..........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
velký profesionální olej na plátně, signováno J.D. Gruber, jeden z podpisů Josefa Drhy, nedatováno, velmi kvalitní reprezentativní 

obraz.  

70 x 100 (87 x 117) cm 
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Drha Josef  významný český malíř a grafik, 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) 

(3.3.1912 Ostrava - 2009) 

       

LOT 246    

Adámek Ferdinand   (1896-1975) 

"Tůňka v lese v Beskydech" ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1942, výborná práce inspirovaná pracemi Julia Mařáka.  

87 x 69 (102 x 84) cm 
       

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

(24.2.1896 Praha - 20.7.1975 Ostrava) 

       

LOT 247    

Schmidt    

"Postavy na cestě v krajině s vodou" .........................................................................................................................  2 500 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno, datování nenalezeno, zajímavá krajinářská práce. Obrazu prospěje vyčištění 

70 x 100 (90 x 120) cm 
       

       

LOT 248    

Neubertová-Sitenská (Maryša) Marie   (1899-1976) 

(1899-1976) 

"Honosná kytice ve váze" ................................................................................................................................................  2 900 Kč  
velký mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, nerámováno.  

65,5 x 93 cm 
       

Neubertová-Sitenská (Maryša) Marie  malířka krajin a květinových zátiší, studium v krajinářské škole Aloise Kalvody, 

členka Kruhu výtvarných umělkyň, se kterým často vystavovala, vystavovala také na zlínských salonech, v roce 1938 

vystavovala na čs. velvyslanectví v Paříži kolekci obrazů z Podkarpatské Rusi (Toman, Lexicon of the CVA) 

(1.4.1899 Praha - 1976) 

       

LOT 249    

Dobeš Ludva   (1914-) 

"Žena s nůší v pusté krajině" ........................................................................................................................................  2 800 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, reprezentativní obraz, který ovšem vyžaduje restaurování 

a vyčištění, proto je vyvolávací cena velmi nízká.  

70 x 90 (86 x 107) cm 
       

Dobeš Ludva  brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajin, folklóru, lidských 

figurek, také malíř skla a keramiky (Toman, Slovník Chagall) (nar. 17.10.1914) 

       

LOT 250    

Scholz Z.    

"Stavení ve vysokohorské krajině" .............................................................................................................................  6 900 Kč  
profesionální olej na plátně, signováno, přelom 19. a 20. století, velmi kvalitní umělecký rám.  

39 x 98 (55 x 115) cm 
       

       

LOT 251    

Mísa ...........................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
keramika lidová, ručně malovaná žluto-zeleno-modrým dekorem, část lepená, kolem roku 1850, možno pověsit na zeď, vysoce 

dekorativní sbírkový kus.  

Výška 10 cm, průměr 34,5 cm 
       

       

LOT 252    

Talíř nástěnný ozdobný ....................................................................................................................................................  4 900 Kč  
fajáns ručně malovaná složitým geometrickým a stylizovaným florálním dekorem v modré barvě, DELFT, dílna U porcelánového 

drápu, Holandsko, 18. - 19. století, velmi dobrý stav, muzeální, sbírkový i funkční kus.  

Průměr 34,5 cm 
       

       

LOT 253    

Talíř nástěnný ozdobný ....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
keramika zdobená černozeleným figurálním dekorem, motiv "Jelen s laní", luxusní ateliérová práce, krásné umělecké provedení.  

Průměr 34 cm 


