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MÍSTO KONÁNÍ 

VÝSTAVNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI 

AAA s.r.o. Jílová 2, Brno 

 

 
PŘEDAUKČNÍ PROHLÍDKA V MÍSTĚ KONÁNÍ AUKCE 

 
ČTVRTEK   15 - 18  hod. 

PÁTEK   10 - 18  hod. 

SOBOTA   10 - 18  hod. 

NEDĚLE   9 - 11  hod. 

 

Popis všech aukčních položek včetně fotografií  

naleznete na webových stránkách společnosti  

www.aukcnidum.cz   

 

 

 

 

 

KONTAKT 

Jílová 2, 639 00 BBRRNNOO, tel. 543 213 482, info@aukcnidum.cz 

Českobratrská 19, 702 00 OOSSTTRRAAVVAA, tel. 596 127 199, ostrava@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 OBSAH 
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100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 

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

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

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

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

narůstání příhozu vyvolávána. 

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

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

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

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

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

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

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

připočítávají dodatečná 3 %. 

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

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

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

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

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

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

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

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

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

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 

OBSAH 
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akryl na lepence ........................................................   210 

akvarel ......................................................................   125 

akvarel ......................................................................   127 

akvarel, pastel ...........................................................   126 

akvarel, tempera .......................................................   246 

akvarel, tuš ...............................................................   254 

alpaka .........................................................................   29 

alpaka, dřevo ............................................................   188 

barevná litografie..............................................   128, 130 

bronz .....................................   28, 31, 32, 146, 228 - 231 

bronz, mramor ..........................................................   118 

dřevo ........................................................................   185 

dřevo, mosaz ..............................................................   75 

dřevoryt ...................................................   4, 5, 201 - 204 

dřevořez ............................................................   131, 132 

dřevořezba ................................................................   196 

enkaustika ...................................................................   44 

fajáns ..........................................................................   74 

hlína pálená ..........................................................   71, 72 

kamenina ..........................................................   117, 160 

keramika ..................   34 - 36, 64 - 66, 70, 73, 114 - 116,  

 ........................................................... 150, 197, 198, 237 

keramika, dřevo ..........................................................   38 

kombinovaná technika ....................................   17, 18, 59 

kost a dřevo ..............................................................   104 

kost, rohovina ...........................................................   107 

kov, kámen ...............................................................   190 

kresba .........................................................................   90 

kresba fixem .............................................................   304 

kresba lavírovaná........................................................   16 

kresba pastelkami .....................................................   208 

kresba sépiová ............................................................   53 

kresba tuší ..........................................................   56, 278 

kresba tuší a akvarel ...................................................   55 

kresba tuší a tužkou ..................................................   242 

kresba tužkou .....................................   12, 133, 213, 241 

kresba tužkou a akvarel ................................................   1 

kresba tužkou, uhlem a barevný akvarel ...................   129 

kresba uhlem ............................................   13, 15, 48, 60 

kůže, stříbro ................................................................   79 

lavírovaná malba tuší ..................................................   20 

lept ........................................   3, 179, 245, 261, 273, 274 

lept, akvatinta ....................................................   300, 301 

linoryt ........................................................................   180 

linořez ...............................................................   243, 244 

litografie ...................   47, 54, 58, 81, 134, 178, 211, 212,  

 ................ 214 - 218, 220, 256 - 260, 262 - 272, 275, 277 

majolika ....................................................................   182 

malba lavírovaná .........................................................   19 

monotyp ..........................................................   2, 87, 235 

mořská pěna, dřevo, mosaz .......................................   147 

mosaz ..................................................................   30, 181 

mosaz, dřevo, uhlí .....................................................   234 

mosaz, litina ..............................................................   112 

mosaz, překližka ..........................................................   39 

mosaz, terakota..........................................................   236 

obecný kov ..........................................................   78, 108 

obecný kov, dřevo .......................................................   80 

olej a laky na desce .....................................................   98 

olej na desce ..................................................   11, 95, 168 

olej na dřevě ........................................................   10, 106 

olej na kartonu ................   7, 52, 123, 139, 247, 279, 295 

olej na lepence .....   8, 45, 85, 86, 91, 169, 170, 176, 283, 

284, 298, 299 

olej na plátně ............   9, 41 - 43, 46, 49 - 51, 82 - 84, 89,  

 ................... 93, 94, 96, 97, 99, 100, 121, 122, 135 - 138,  

 ................. 140,161 - 167, 172, 173, 175, 207, 248 - 253,  

 . 281, 282, 285 - 289, 290, 291 - 293, 296, 297, 302, 305 

olej na překližce ..................................   92, 171, 280, 303 

olej na sololitu ...........................................   124, 174, 288 

olejomalba .................................................................   294 

olej-tempera ........................................................   88, 206 

pastel .............................................................   6, 177, 205 

platina, briliant ..........................................................   110 

porcelán ..............................   25 - 27, 33, 37, 40, 61 -  63,  

 .......... 111, 149, 151, 152, 154 - 159, 183, 184, 186, 222 

porcelán, zrcadlo .......................................................   189 

řezba v kosti ..............................................................   105 
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řezba ve dřevě ..........................................................   103 

serigrafie ...........................................................   255, 276 

sklo .............................   67 - 69, 102, 119, 148, 187, 191,  

 .......................... 195, 199, 200, 221, 223 - 226, 239, 240 

sklo čiré ......................................................................   24 

sklo hutní .........................................   21 - 23, 76, 77, 113 

sklo lisované .............................................   192, 193, 194 

sklo malachitové .......................................................   238 

sklo mléčné...............................................................   153 

sklo tažené ................................................................   109 

sklo, bílý kov .............................................................   120 

smalt ..................................................................   232, 233 

stříbro ..............................................................   141 - 143 

stříbro, syntetický kámen ..........................................   144 

stříbro, záhněda .........................................................   145 

suchá jehla.................................................................   219 

štětcová malba tuší ......................................................   14 

tempera ........................................................................   57 

tužka, tuš, akvarel......................................................   209 

zlato...........................................................................   227 

 

 

 

 

 

 

REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

 
 

album ........................................................................   101 

cedule ...............................................................   232, 233 

dóza ..........................................   119, 154, 155, 185, 221 

dýmka ...............................................................   107, 147 

džbán ..............................................   64, 65, 74, 198, 199 

flakónek ......................................................................   69 

hodinky ....................................................................   110 

hodiny ......................................................................   181 

hodiny stolní .............................................................   112 

kachel .......................................................................   111 

karafa ........................................................................   151 

kazeta .................................................................   39, 188 

konvice .......................................................................   70 

korbílek ..............................................................   67, 225 

kříž ...........................................................................   108 

láhev ...................................................................   68, 148 

lampa ........................................................................   235 

lampa stolní ..............................................................   236 

lopatka ......................................................................   105 

medaile .....................................................................   146 

miniatura ..................................................................   106 

miska ................................   22, 23, 30, 34, 153, 184, 187 

mlýnek ........................................................................   75 

náramek ....................................................   141, 142, 143 

nástolec ....................................................................   120 

nůž ............................................................................   104 

obal .............................................................................   78 

omáčník ....................................................................   183 

ořezávátko .................................................................   118 

plaketa .......................................................................   190 

plastika ....................   31 - 33, 35 - 37, 40, 61 - 63,71, 72, 

 ................. 102, 103, 109, 114 - 116, 150, 157, 158, 189, 

 .......................................................................... 228 - 231 

pohár .........................................................................   240 

pohárek .......................................................   80, 223, 224 

pouzdro .......................................................................   79 

prsten.................................................................   144, 145 

reliéf ..................................................................   196, 197 

řetízek........................................................................   227 

sada misek ...................................................................   29 

solnička .....................................................................   222 

souprava ....................................................................   149 

souprava čajová .........................................................   191 

souprava jídelní .........................................................   160 

souprava mocca ...........................................................   27 

souprava nápojová a kompotová ...............................   239 

stojánek .......................................................................   21 

svícen ................................................................   156, 237 

šálek ..........................................................................   152 

šálek s podšálkem ......................................................   159 

tácek ............................................................................   38 

talíř ............................................................................   182 

těžítko .......................................................................   234 

váza ............................   24 - 26, 66, 73, 76, 77, 113, 117,  

 .......................................... 186, 192 - 195, 200, 226, 238 

závaží ..........................................................................   28 

 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 

 

 

 
ALPACCA .................................................................   29 

BÜRGERSPITAL WÜRZBURG ...............................   68 

CF .............................................................................   183 

DITMAR URBACH ...........................................   64, 237 

DITMAR URBACH, VIKING 9606 ..........................   34 

DUBÍ ..........................................................................   66 

ENS .....................................................................   40, 156 

EPIAG CZECHOSLOVAKIA ..................................   159 

GESCHÜTZ ................................................................   30 

HEINRICH HOFFMANN ........................................   119 

HEINRICH&CO - SELB - BAVARIA .......................   61 

HLAVA PSA ..............................................................   79 
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HORNÍ SLAVKOV ...................................................   63 

HUTSCHENREUTHER ............................................   25 

IVORY, TRADE MARK ENGLAND W.A.A & Co   160 

L- LESOV ............................................................   26, 27 

LIŠKA ......................................................................   227 

LOKET .....................................................................   152 

LYRA PRAGENSIS ................................................   149 

MADE IN CZECHOSLOVAKIA ........................   35, 36 

OMEGA ...................................................................   110 

PEXIDER LETOVICE ........................................   71, 72 

PULS ........................................................................   184 

ROSENTHAL GERMANY KUNSTABTEILUNG SELB

 .................................................................................   186 

ROYAL DUX ..............................................   33, 37, 158 

SATSUMA (?) ..........................................................   117 

SCHLAGGENWALD CZECHOSLOVAKIA ............   62 

SCHWAZ ..................................................................   182 

SITZENDOFF...........................................................   157 

SZANDRIK AE ........................................................   188 

ŠKRDLOVICE ...........................................................   22 

trojúhelník 3 ....................................................   141 - 143 

TTT - TRNOVANY ....................................................   65 

TU - TUPESY ...................................................   115, 116 

VICTORIA, malírna NAPAJEDLA ..........................   151 

WEIMAR ..................................................................   155 

WEIMAR - ELKE ....................................................   154 

WK - WIENER KERAMIK ......................................   150 

zajíc 3 ................................................................   144, 145 

 

 

 

 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
LOT 1    

Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Dívka sedící u stolu" ........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou a akvarel, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století, paspartováno.  

32 x 24,5 (52,5 x 42,5) cm 
       

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie 

u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 

Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 

výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 

Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

       

LOT 2    

Weirauch Emil   (1909-1976) 

"Kytka v květináči" ..............................................................................................................................................................  900 Kč  
monotyp, vpravo dole signováno E. Weirauch, datováno 6.5.1963.  

50 x 38 (53,5 x 41,5) cm 
       

Weirauch Emil  malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců 

Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města 

Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde (Slovník Chagall)  

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno) 

       

LOT 3    

Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Ex libris Vilma Šimonová" ..............................................................................................................................................  550 Kč  
lept, signováno tužkou vpravo dole, v soupisu Arthura Nováka je toto Ex libris z roku 1914 zařazené pod číslem 550. Vilma 

Šimonová byla manželkou T.F. Šimona, zemřela 1959.  

20,5 x 15,5 (23,5 x 18) 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) 

       

LOT 4    

Němec Karel   (1879-1960) 

"Strom poznání" .....................................................................................................................................................................  900 Kč  
dřevoryt, nesignováno, datováno vzadu 30/12 1926, na jedné straně drobně natrženo, rámováno v černé liště holandského typu.  

31 x 30 (38,5 x 40) cm 
       

Němec Karel  malíř a grafik, narozen v Novém Městě na Moravě, žák Kalvodovy krajinářské školy, znamenitý malíř, 

grafik a kreslíř, mistr dřevorytu, řada knižních ilustrací, účastnil se výstav SVU Mánes, jehož byl členem  

(Toman, Slovník Chagall) 
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LOT 5    

Kobliha František   (1877-1962) 

"Tryskem na vraníkovi a běloušovi"..........................................................................................................................  2 700 Kč  
dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole, kolem roku 1910, současná adjustace.  

Ve výřezu 30 x 23 (56,5 x 44) cm 
       

Kobliha František  malíř, grafik, narozen v Praze, studium v Praze na UPŠ u Lišky a Maška a na AVU u Ženíška, jeden 

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

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

Lexicon of the CVA) 

       

LOT 6    

Gross František   (1909-1985) 

"Hlava" ....................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
pastel, signováno vpravo dole F. Gross, datováno 1946, práce z vynikajícího období malíře, současná adjustace.  

Ve výřezu 41 x 28 (62 x 47) cm 
       

Gross František  malíř, kreslíř, grafik, navrhoval rovněž známky, studium v Praze na ČVUT u Blažíčka a na UPŠ 

u Kysely, člen Skupiny 42, SČUG Hollar, Umělecké besedy, skupiny Radar, zastoupen v řadě galerií, mimo jiné 

v National Galery of Art v USA, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav po celém světě, v roce 1961 

obdržel stříbrnou medaili na 6. bienále v Sao Paulu, v roce 1963 cenu hlavního města Prahy, od roku 1963 zasloužilý 

umělec, jeden z nejlepších českých malířů 20.století (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 7    

Škrabánek František   (1901-1974) 

"Boží muka na rozkvetlé mezi" ....................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole F. ŠKRABÁNEK, širší tvarovaný zlacený rám, kolem poloviny minulého století.  

39 x 50 (49,5 x 60,5) cm 
       

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

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

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

       

LOT 8    

Škrabánek František   (1901-1974) 

"Zvlněná krajina s rybníkem" ......................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vpravo dole - signatura kryta rámem, kolem poloviny minulého století, ozdobný vyřezávaný 

rám francouzského typu.  

27 x 34,5 (40,5 x 47) cm 

       

LOT 9   nesignováno    

"U řeky v zimě"....................................................................................................................................................................  3 400 Kč  
olej na plátně, druhá polovina 19. století, bohatě zdobený rám, znatelná krakeláž a poškození.  

47 x 65 (66 x 84,5) cm 
       

       

LOT 10    

Fiala František   (1904-) 

"Hornatá krajina s alejí stromů" ................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole F. FIALA, kolem poloviny minulého století, široký zlacený profilovaný rám, v okraji 

mírně oprýskaný.  

30 x 36,5 (48 x 55,5) cm 
       

Fiala František  malíř v Brně, studoval na ŠUŘ a v umělecké škole K. Truppeho v Brně, členství: Spolek výtvarných 

umělců Aleš, Svaz československých výtvarných umělců, Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské, vystavoval 

s SVU Aleš Brno (Toman, abART) 

(nar. 28.4.1904 Podolí u Brna) 

       

LOT 11    

Ruzicka - Lautenschläger Hans   (1862-1933) 

"Rybí trh v Amsterodamu" .........................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole RUZICKA.L., datováno 1925, vzadu kulaté razítko soudního 

znalce a rukou název obrazu, krásná figurální práce, zcela mimořádný, luxusní, bohatě zdobený a zlacený rám v rokokovém stylu .  

21 x 32 (37 x 50) 
       

       

LOT 12   nesignováno    

"Senoseč" ................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kresba tužkou, třicátá léta minulého století, paspartováno, nerámováno.  

Ve výřezu 21 x 24, celá pasparta 33,5 x 36,5 cm 
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LOT 13   nesignováno    

"Muži na stavbě" ................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kresba uhlem, signum nenalezeno, pravděpodobně studie k obrazu, paspartováno, nerámováno.  

Ve výřezu 34 x 41,5, celá pasparta 48 x 54,5 cm 
       

       

LOT 14    

Urban Vladislav   (1937-) 

"Torzo" ....................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
štětcová malba tuší, signováno vpravo dole V. URBAN, datováno vpravo nahoře 2000, paspartováno, nerámováno, přípravná 

studie k obrazu a plastice. Do aukce nabídnuto autorem, jedná se o první prodej. 

Ve výřezu 22 x 19,5, pasparta 36 x 31,5 cm 
       

Urban Vladislav  sklářský výtvarník a designér, šperkař, narozen v Plzni, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově 

a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného 

a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 

       

LOT 15    

Urban Vladislav   (1937-) 

"Teplický zámecký park - plenérová poznámka" ................................................................................................  1 000 Kč  
kresba uhlem, signováno vpravo dole V. URBAN, datováno 1968, paspartováno, nerámováno, v levé dolní části poškozeno 

vlhkem. Do aukce nabídnuto autorem, jedná se o první prodej. 

Ve výřezu 28,5 x 20, celá pasparta 43,5 x 34,5 cm 
       

       

LOT 16    

Urban Vladislav   (1937-) 

"Lipno deštivé" ....................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
lavírovaná kresba tuší, nesignováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, nerámováno. Do aukce nabídnuto autorem, 

jedná se o první prodej. 

Ve výřezu 20 x 29, celá pasparta 34,5 x 43,5 cm 
       

       

LOT 17    

Urban Vladislav   (1937-) 

"Abstraktní kompozice" ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná technika na tvrzeném kartonu, autor použil potiskovací vypalovací barvy na sklo, vlevo dole signováno tužkou 

URBAN, datováno 1966, vzadu autorské razítko a opět signatura, Rudolfova Huť, volný list. Do aukce nabídnuto autorem, jedná se 

o první prodej. 

29,5 x 23,5 cm 
       

       

LOT 18    

Urban Vladislav   (1937-) 

"Figurální kompozice" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná technika na tvrzeném kartonu, autor použil potiskovací vypalovací barvy na sklo, vlevo dole signováno monogramem 

VU, vzadu autorské razítko a opět signatura tužkou, Rudolfova Huť 1966, volný list. Do aukce nabídnuto autorem, jedná se o první 

prodej. 

30 x 23,5 cm 
       

       

LOT 19    

Urban Vladislav   (1937-) 

Návrh stojánku na prsteny, varianta I ......................................................................................................................  1 000 Kč  
lavírovaná malba tuší, skica k výrobě z hutního skla, signováno monogramem VU vpravo dole, osmdesátá léta minulého století, 

paspartováno, nerámováno. Návrh stojánku pro obřadní síň ve Rtyni v Podkrkonoší. Samotný stojánek je zařazen do této aukce 

pod číslem 21. Definitivní realizace se nachází v obřadní síni ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Do aukce nabídnuto autorem, jedná se o první prodej. 

Ve výřezu 23,5 x 19, celá pasparta 35 x 29 cm 
       

       

LOT 20    

Urban Vladislav   (1937-) 

Návrh stojánku na prsteny, varianta II ....................................................................................................................  1 000 Kč  
lavírovaná malba tuší, skica k výrobě z hutního skla, signováno monogramem VU vpravo dole, osmdesátá léta minulého století, 

paspartováno, nerámováno. Návrh stojánku pro obřadní síň ve Rtyni v Podkrkonoší. Samotný stojánek je zařazen do této aukce 

pod číslem 21. Definitivní realizace se nachází v obřadní síni ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Do aukce nabídnuto autorem, jedná se o první prodej. 

Ve výřezu 20 x 18, celá pasparta 32 x 28,5 cm 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 

LOT 21    

Urban Vladislav   (1937-) 

Stojánek na prsteny ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo hutní čiré, signováno monogramem VU, realizace z roku 1985, sklárna Škrdlovice. Definitivní realizace se nachází v obřadní 

síni ve Rtyni v Podkrkonoší. Do aukce nabídnuto autorem, jedná se o první prodej. 

Výška 15,5 cm, průměr 13 cm 
       

Urban Vladislav  sklářský výtvarník a designér, šperkař, narozen v Plzni, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově 

a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného 

a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 

       

LOT 22    

Odkládací miska - popelník ............................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo hutní, vrstvené v barvě bílé a kouřově šedé, značeno nálepkou sklárny ŠKRDLOVICE, šedesátá léta minulého století.  

Výška 10 cm, průměr 17 cm 
       

       

LOT 23    

Miska .........................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo hutní, čiré, se zatavenými bublinkami a růžovo - fialovými opály, neznačeno, Čechy, Škrdlovice (?), šedesátá léta minulého 

století, mistrovský, sběratelský a muzeálním kus.  

Výška 7,5 cm, průměr 16 cm 
       

       

LOT 24    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  2 300 Kč  
sklo čiré, po obvodu zdobené žebrováním a řezbou vertikálně směrovaných vlnovek, Čechy, šedesátá léta minulého století, skvělá 

ukázka brusu a řezby, ojedinělá mistrovská práce.  

Výška 26,5 cm 
       

       

LOT 25    

Dombrowski Klaus   (1939-) 

Váza plochá ............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, tělo diagonálně zdobeno vlnami v šedé a růžové barvě, značeno tištěnou značkou HUTSCHENREUTHER 

GERMANY, signováno designerem K. Dombrowski, číslováno 15, osmdesátá léta minulého století. Design z roku 1980, 

Hutschenreuther nyní součástí Rosenthal Group. 

Výška 19 cm, šířka 30,5 cm 
       

Dombrowski Klaus  práce s porcelánem, sklem, textilní designér, atd., v Německu spolupracoval s mnoha významnými 

porcelánkami, působil jako profesor v oblasti průmyslového designu na Univerzitě v Essenu, v roce 1985 obdržel ocenění 

iF s názvem „One Award In 1985“ za talířek ze série Akzent – iF (International Forum Design) je jednou z nejstarších 

a nejvlivnějších designových soutěží na světě, ceny uděluje od roku 1953 

       

LOT 26    

Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Vázička doutníkového tvaru, zakončená rozšířeným hrdlem .........................................................................  1 000 Kč  
porcelán bílý, zdobeno fialovou glazurou, značeno zlatou tištěnou značkou L KARLOVARSKÝ PORCELÁN, vývojový závod 

LESOV, padesátá léta, pravděpodobně návrh prof. Jaroslava Ježka, původní papírová etue.  

Výška 21,5 cm 
       

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

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

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

(Slovník Chagall, wikipedia) 

       

LOT 27    

Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Souprava mocca čtyřosobní ............................................................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán bílý, doplněný šedofialovou opalizující glazurou, zdobeno květinovou rozetou, značeno tištěnou značkou Karlovarský 

porcelán - vývojový závod LESOV, návrh prof. Jaroslava Ježka, šedesátá léta minulého století.  

 

V sestavě:  

konvice, výška 22 cm,  

mléčenka, výška 11 cm,  

cukřenka 9,5 cm,  

4 x šálek s podšálkem, výška šálku 5,5 cm, průměr podšálku 11,5 cm 

OBSAH 
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LOT 28    

Závaží na opium ve tvaru slepičky ..............................................................................................................................  8 500 Kč  
bronz, pravděpodobně 18. století, Barma - nyní Myanmar, muzeální a sběratelský kus.  

Výška 5 cm, hmotnost 158,75 g 
  

 

LOT 29    

Sada odkládacích misek - talířků ....................................................................................................................................  450 Kč  
alpaka, na lícní straně značeno ALPACCA, značka výrobce nenalezena, okraj mírně zvlněný ve tvaru okvětí, kolem roku 1920, 

celkem šest kusů, stav dobrý.  

Průměr 7 cm 
       

       

LOT 30    

Miska odkládací ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
mosaz zdobená motivem kouřící dívky s dlouhými vlasy, značeno GESCHÜTZ, počátek minulého století, krásné SECESNÍ 

provedení.  

20 x 9,5 cm 
       

       

LOT 31    

neurčeno    

Plastika "Mýtický živočich" ...........................................................................................................................................  2 800 Kč  
bronz, patinováno, komorní velikost, stáří neurčeno, značka nenalezena, patrně druhá polovina 20. století.  

Výška 7 cm 
       

       

LOT 32    

Janeček Ota   (1919-1996) 

Plastika "Kubistická postava ženy" ........................................................................................................................  69 000 Kč  
bronz, mistrovská galerijní práce, signováno u podstavy psacím písmem OTA JANEČEK, čtyřicátá léta minulého století, jedinečné 

komorní dílo významného českého umělce 20. století, původní odlitek, vysoká galerijní hodnota. Janečkovy kubistické sochy 

ze čtyřicátých let vysoce ocenil Pablo Picasso při své návštěvě Prahy v šedesátých letech. 

Výška 29,5 cm 
       

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, 

loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, 

SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě, řada monografií o tomto umělci 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 33    

Plastika "Ležící koloušek" .................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno plastickým růžovým trojúhelníkem a tištěnou značkou ROYAL DUX - MADE IN 

CZECHOSLOVAKIA, šedesátá až sedmdesátá léta.  

Výška 8,5 cm, délka 9 cm 
       

       

LOT 34    

Obdélníková miska - vázička na ikebanu ....................................................................................................................  600 Kč  
keramika glazovaná tmavě modrou glazurou, zdobená polévaným dekorem v hnědých odstínech, značeno tištěnou značkou 

DITMAR URBACH, vtlačeno VIKING 9606, 70. - 80. léta minulého století.  

7 x 15 x 10 cm 
       

       

LOT 35    

"Sedící francouzský buldoček" .....................................................................................................................................  3 900 Kč  
keramika barevně glazovaná, značeno tištěnou značkou MADE IN CZECHOSLOVAKIA, první polovina minulého století.  

Výška 16,5 cm 
       

       

LOT 36    

"Stojící žirafa" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
keramika barevně glazovaná, značeno červenou tištěnou značkou MADE IN CZECHOSLOVAKIA, třicátá - čtyřicátá léta minulého 

století.  

Výška 26 cm 
       

       

LOT 37    

"Kozoroh" .................................................................................................................................................................................  330 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX, šedesátá - sedmdesátá léta minulého století.  

Výška 9,5 cm 
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LOT 38    

Čtvercový tácek "BRNO - 1. 24. - USA - 1949" ....................................................................................................  1 500 Kč  
kombinace černě lakovaného dřeva a keramické dlaždice barevně glazované motivem americké a československé státní vlajky, 

neznačeno, sběratelská rarita.  

Tác 4 x 24 x 24, kachle 15,5 x 15,5 
       

       

LOT 39    

Plechová kazeta s dřevěnou výplní .................................................................................................................................  700 Kč  
mosazný plech, leštěný, po obvodu pásy drobného vytlačovaného dekoru, na víku centrální vypouklá čočka, počátek minulého 

století.  

6 x 16 x 10 cm 
       

       

LOT 40    

Goebel August Wilhelm   (1883-) 

Figurální plastika "Únos Evropy - Evropa na býku" ......................................................................................  59 000 Kč  
porcelán, značeno ENS - Porzellan Volkstedt, signováno modelérem A.W. Goebel Dusseldorf, velmi dobrý stav, výjimečně velká 

figurální plastika, v tomto provedení a stavu se na trhu vyskytuje velmi zřídka, na našich aukcích poprvé. Zeus převtělený do bílého 

býčka unáší krásnou mladou Evropu. Mýtický příběh realizovaný podle představy modeléra Augusta Wilhelma Goebela mohutným, 

luxusním porcelánovým sousoším. 

Velikost základny 46,5 x 14 cm, výška celkem cca 53 cm, maximální délka cca 56 cm 
       

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

LOT 41    

Kovařík Hubert   (1888-1960) 

"Kytice zahradních zvonků v modře malovaném džbánku" ..........................................................................  3 800 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole HUBERT KOVAŘÍK, datováno 1930, mistrovská práce.  

59,5 x 49,5 (68 x 57,5) cm 
       

Kovařík Hubert  sochař, keramik a malíř, narozen v Břeclavi, žák uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, dále žák 

profesora Ant. Hanaka rovněž ve Vídni, po první světové válce založil Keramické dílny v Kunštátě, od roku 1932 se také 

věnoval malování, velké množství výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 42    

Schneiderka Josef   (1899-1945) 

"Kytice zahradních květů ve skleněné váze, narcisy, tulipány, srdíčka" ..................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo nahoře JOSEF SCHNEIDERKA, první polovina minulého století, rám francouzského typu, 

tvarovaný, štukovaný, stříbřený a patinovaný. Mistrovská práce.  

64,5 x 54,5 (83,5 x 72) cm 
       

Schneiderka Josef  narozen v Křivém u Valašského Meziříčí, zemřel v Uherském Hradišti, studoval ve Vídní a na 

Akademii v Praze u Nechleby, prostřední se slavné trojice bratrů Schneiderků, zemřel mladý, jeho práce jsou vzácné 

(Toman) 

       

LOT 43    

Hanych Rudolf   (1906-1994) 

"Cesta na Samotín" ............................................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole R. HANYCH, datováno 65, vzadu papírový štítek Českého fondu výtvarných umělců 

s informacemi o obraze, nerámováno. Skvělá ukázka české krajinářské školy.  

51 x 80 cm 
       

Hanych Rudolf  malíř, narozen ve Svratce, studoval umělecko-průmyslovou školu v Praze u profesora Hofbauera, dále 

na AVU u profesora Nejedlého, byl malířem krajin, především z Horácka, maloval také květinová zátiší  

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 44    

Procházková Linka   (1884-1960) 

"Kytice" ................................................................................................................................................................................  75 000 Kč  
enkaustika, signováno vpravo dole L. PROCHÁZKOVÁ, kolem roku 1935, krásná práce významné české malířky za použití 

znovuobjevené antické techniky malování horkým voskem – enkaustiky, drobná poškození. Mistrovská, galerijní práce.  

57 x 38,5 (69 x 50,5) 
       

Procházková Linka  vynikající česká malířka, rozená Scheithauerová, manželka Antonína Procházky, společná studia 

s Antonínem Procházkou v Berlíně, již v roce 1908 se zúčastnila výstavy "Osmy," spolu s Procházkou získala GRAND 

PRIX v Paříži, bohatě zastoupena v Národní galerii v Praze i v Brně, členka SVU Mánes, vysoce ceněná česká malířka 

dosahující stabilně vysokých cen  

OBSAH 
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LOT 45    

Lavický Vladimír   (1923-1997) 

"Milenci".................................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
olej na malířské lepence, signováno vlevo dole V. LAVICKÝ, kolem poloviny minulého století, široký stříbřený rám.  

43 x 37 (58,5 x 53,5) cm 
       

Lavický Vladimír  malíř, narozen v Třebíči, absolvoval kurz kresby a malby u J. Masáka na Decart v Praze, soukromě 

studoval u I. Plekance v Třebíči, dálkově u J. Bursíka v kurzu ÚDLUT a v krajinářském kurzu profesora A. Kybala 

v Ptáčově u Třebíče, pořádal výstavy českých a slovenských výtvarníků, redigoval kulturní kalendář Třebíč 70 a kulturní 

zpravodaj Třebíč 71, zastoupen ve sbírkách Vojenského historického muzea v Praze, Městského muzea a galerie 

v Dačicích a jinde (Slovník Chagall) 

(13.3.1923 Třebíč - 19.12.1997 Třebíč) 

       

LOT 46   neurčeno    

"Parník na moři" ................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, datováno 1923, výborná práce v původním širokém černém rámu. Sbírkový kus.  

44,5 x 34,5 (56 x 46) cm 
       

       

LOT 47    

Stretti Viktor   (1878-1957) 

"Vltava s Hradčany" .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
litografie, signováno vpravo dole tužkou a v desce dole uprostřed monogramem VS s datací 1948, současná adjustace, 

paspartováno, zaskleno, rámováno úzkou hnědou lištou.  

Ve výřezu 34 x 42 (55,5 x 61,5) cm 
       

Stretti Viktor  jeden z nejlepších českých grafiků, kreslířů a malířů z přelomu století, žák Ženíška, dále mnichovská 

akademie u prof. C. Marra, člen SVU Mánes, množství výstav a zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie, portrétoval 

Jana Kubelíka, A. Rodina, prezidenta Masaryka, Rašína, A. Sedláčkovou, Thuna, Lobkovickou a další, jeho oleje jsou 

na trhu mimořádně vzácné, vynikající malíř a grafik ze slavné rodiny (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto 

mimořádném umělci, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 48    

Kars Jiří - Karpeles Georges   (1880-1945) 

"Krajina - Tossa de Mar, Espagne" ........................................................................................................................  19 000 Kč  
kresba uhlem, vpravo dole signováno KARS, datováno 1935, nad signaturou uveden název místa Tossa de Mar, letovisko z oblasti 

Costa Brava, Španělsko, rámováno v profilované zlacené liště s příčně žebrovaným okrajem. Mistrovská galerijní práce. V roce 

1933 si zde Jiří Kars se ženou Norou zakoupili dům. V té době tato lokalita ještě nepatřila k vyhledávaným turistickým cílům.  

Jejich pobyt zde skončil v roce 1936, vypukla občanská válka ve Španělsku. 

43 x 63 (49 x 70) cm 
       

Kars Jiří - Karpeles Georges  malíř a grafik, žák Knirra a F. von Stucka v Mnichově, tvořil převážně v Paříži 

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

(2.5.1880 Kralupy - 5.2.1945 Ženeva) 

       

LOT 49    

Mezerová - Winterová Julie   (1893-1980) 

"Zátiší s kvetoucími blatouchy" ................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole J W MEZEROVÁ, datováno 1940, kvalitní práce významné malířky, která 

je zastoupena v řadě evropských galerií právě svými květinovými zátišími. Zlacení rámu setřelé. V malbě místy vystupuje struktura 

plátna, autorka záměrně využívá podklad obrazu. 

46 x 56 (64 x 74) cm 
       

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

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

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

v Lucembursku a jinde (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 50   Tihelka    

"Práce v zelném lánu" ...................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole TIHELKA, datováno 1920, mimořádná práce vysoké galerijní hodnoty.  

40 x 67 (52 x 78) cm 
       

       

LOT 51    

Popelka Vojtěch Hynek   (1888-1961) 

"Letní krajina".....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
řídký olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vlevo dole POPELKA VOJ, první polovina minulého století.  

45 x 54 (59 x 68) cm 
       

Popelka Vojtěch Hynek  malíř, narozen v Praze, studia na UMPRUM u prof. Dítěte a Jakesche, na AVU u prof. 

Schwaigera, věnoval se krajinomalbě, specializoval se na malbu zvířat, tvořil dlouho v Paříži, ilustroval Brehmův Život 
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zvířat, výstavy v Topičově saloně, v Rubešově galerii a další, zastoupen ve sbírkách Městského muzea v Jindřichově 

Hradci, v Galerii v Plzni, v Městském muzeu v Náchodě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 52    

Plaček Jan Bedřich   (1890-1980) 

"Krajina o žních" ................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vlevo dole J PLAČEK, první polovina minulého století. Mistrovská práce galerijní hodnoty.  

43 x 61 (44 x 72) cm 
       

Plaček Jan Bedřich  malíř, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, speciální školy profesora Maška a na AVU u Hynaise, 

věnoval se figurální malířské tvorbě a krajinomalbě (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 53    

Hlavín Bartoloměj   (1846-1904) 

"Návrh na výzdobu Národního divadla" ..............................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovská lavírovaná kresba sépií, PD signováno tužkou, vzadu ručně psaný štítek s údaji o majiteli díla a samotném díle, může se 

jednat o návrh na oponu Národního divadla z roku 1880, galerijní a muzeální položka.  

38 x 105 (42 x 109) cm 
       

Hlavín Bartoloměj  malíř, narozen v Běštíně u Hostomic, zemřel v Praze, absolvoval pražskou akademii, byl žákem 

vídeňské akademie, později odešel do Mnichova, soutěžil na oponě Národního divadla v Praze, vytvořil řadu významných 

děl (Toman) 

       

LOT 54    

Fišárek Alois   (1906-1980) 

"Kuchyňské zátiší" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno AL. FIŠÁREK, číslováno 127/500, kolem roku 1940, výborný grafický list, luxusní 

adjustace.  

32 x 63 (52 x 79,5) cm 
       

Fišárek Alois  malíř, tvůrce tapiserii a vitráží, studia na AVU v Praze u O. Nejedlého, profesor na VŠUP a AVU v Praze, 

člen SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně a Skupiny moravskoslezských výtvarníků, pravidelně vystavoval 

v Mánesu, řada výstav po celém světě, zvláště exceloval na výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde obdržel zlatou medaili 

za gobelín, národní umělec, široce zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 55    

Vaculka Vladislav   (1914-1977) 

"Drezura koní".....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská kresba tuší a akvarelem, signováno, datováno 1941, adjustace v plátěné paspartě, zaskleno, kresba uvolněná, vzadu 

štítek Kresba galerijní úrovně významného malíře a kreslíře. 

Ve výřezu 30 x 43 (50 x 61) cm 
       

Vaculka Vladislav  malíř, grafik, sochař, tvůrce tapisérií a šperků, keramik, pedagog, narozen v Jarošově u Uherského 

Hradiště, studoval u profesora I. Kulce a R. Lisovského na Ukrajinské akademii v Praze a u profesorů V. Nowaka, J. 

Obrovského a M. Švabinského na AVU tamtéž, působil jako pedagog na SUPŠ v Uherském Hradišti, zastoupen v řadě 

galerií včetně Národní galerie Praha (Slovník Chagall) 

       

LOT 56    

Kovář Jan František   (1948-) 

"Spánek na peci" .................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
kresba tuší, signováno dole F KOVÁŘ 77, mistrovská práce galerijní úrovně, rámováno.  

30 x 20 (47 x 35) cm 
       

Kovář Jan František  malíř, grafik, ilustrátor, sochař, studium na SUPŠ v Uherském Hradišti, více než 30 výstav po 

celém světě, jen namátkou 1983 - USA, 1988 - North Carolina, 1989 - Jeruzalém, 1991 - Coburk, 1991 - Holandsko, 2000 

- SRN, dělal grafické emblémy pro OSN, řada cen a uznání, zastoupen ve sbírkách domácích i zahraničních  

(Slovník Chagall) 

(nar. 17.2.1948 Olomouc) 

       

LOT 57    

Chadima Jiří   (1923-) 

"Železniční most" .............................................................................................................................................................  11 500 Kč  
tempera na sololitu, signováno, datováno 1970, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU. Mistrovská práce galerijní hodnoty.  

31 x 40 (43,5 x 53,5) cm 
       

Chadima Jiří  malíř, grafik, studia na VŠUP u profesora Fišárka, vystavoval jako host na členských výstavách SČUG 

Hollar (Slovník Chagall) 

       

LOT 58    

Michal Rastislav   (1936-) 

"Poloakt mladé ženy" ........................................................................................................................................................  1 600 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno a číslováno 61/85, nedatováno, výborný grafický list evropsky významného malíře 
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a grafika, na trhu vzácné.  

Ve výřezu 64 x 50 (80 x 64,5) cm 
       

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

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

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

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

       

LOT 59    

Černý Bedřich   (1889-) 

"Cirkus Varšava" ...............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej-tempera-akvarel, signováno vpravo nahoře Bedřich ČERNÝ 1956, skvělá práce galerijní hodnoty, mistrovsky zachycené 

prostředí, původní dubový umělecký rám.  

27 x 35,5 (52 x 61) cm 
       

Černý Bedřich  malíř v Dejvicích, narozen ve Vídni, studia na pražské akademii u Pirnera, věnoval se zobrazování 

vnitřků chrámů, k miléniovým oslavám v roce 1929 oficiálně maloval interiéry chrámu sv. Víta, byl považován 

za specialistu na obrazy zejména ze Staré Prahy (Toman) 

       

LOT 60    

Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Hlavy dvou dívek" .........................................................................................................................................................  15 500 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signováno vpravo dole, datováno 1952, původní autorský rám.  

48 x 31 (66 x 49) cm 
       

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

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

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

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

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

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

LOT 61    

Plastika "Stojící bílý holub" ...........................................................................................................................................  6 800 Kč  
porcelán glazovaný, ručně malovaný a zlacený, značeno HEINRICH&CO - SELB - BAVARIA, mimořádně velký kus, skvělé 

sbírkové ART DECO.  

Výška 37 cm 
       

       

LOT 62    

Plastika "Sedící irský teriér" ............................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, doplněno zlacením, značeno ručně psaným K/262 a jubilejní značkou SCHLAGGENWALD 

CZECHOSLOVAKIA - Slavkov. Jubilejní značka z let 1932-1935 ke 140. výročí založení porcelánky se používala převážně 

na figurální porcelán. Základem je původní značka zaregistrovaná v roce 1927, zde tištěná černě na zlatém terčíku, po stranách jsou 

přidány dva šlechtické erby Haase, Čžejžka. 

Výška 10,5 cm, délka 11 cm 
       

       

LOT 63    

Plastika "Motýlek" ................................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán bíle glazovaný, barevně ručně malovaný, podstavec zdobený zlacením, značeno zeleně tištěnou značkou HORNÍ 

SLAVKOV a ručně K/100, MADE IN CZECHOSLOVAKIA, třicátá - čtyřicátá léta minulého století.  

Výška 2,5 cm 
       

       

LOT 64    

Džbánek ve tvaru kohouta ..............................................................................................................................................  1 700 Kč  
keramika glazovaná v barvě slonové kosti, doplněno červenou a černou ruční malbou, okraj hrdla ve tvaru kohoutího hřebínku, 

značeno tištěnou značkou DITTMAR URBACH, práce ve stylu art deco.  

Výška 18,5 cm 
       

       

LOT 65    

Džbánek ve tvaru tukana .................................................................................................................................................  1 250 Kč  
keramika glazovaná v barvě slonové kosti, doplněno červenou a černou ruční malbou, značeno tištěnou značkou TTT - 

TRNOVANY, Teplice v Čechách, práce ve stylu art deco, třicátá léta minulého století.  

Výška 15,5 cm 
       

       

OBSAH 
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LOT 66    

Váza ..............................................................................................................................................................................................  900 Kč  
keramika glazovaná v barvě slonové kosti, doplněno barevným rostlinným dekorem, značeno tištěnou značkou DUBÍ u Teplic, 

vtlačeným číslem 3960/6 a zeleně rukou psaným číslem 527, první polovina minulého století, drobný oklep na horní hraně.  

Výška 28 cm 
       

       

LOT 67    

Korbílek na nízké patce .......................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo čiré, fasetované, víčko v cínové montáži, zdobeno barevnou ruční malbou - na těle korbílku motivem rozkvetlé jabloňové 

větvičky, na víčku motivem protěže, počátek minulého století.  

Výška 19 cm 
       

       

LOT 68    

Láhev typu BOCKSBEUTEL na víno "Bürgerspital Würzburg" ...............................................................  1 200 Kč  
sklo hnědé, na straně plastická značka BÜRGERSPITAL WÜRZBURG, na láhvi malba veduty města Würzburg, přelom 19. a 20. 

století, tvar láhve je nyní chráněn EU. Bocksbeutel je zploštělá, elipsoidní láhev připomínající tvar koženého pytlíku. Používala se 

a používá dodnes pro stáčení kvalitního vína ve vybraných vinařských oblastech Evropy. Již v roce 1728 rozhodla městská rada 

města Würzburg, že nejlepší vína z vinařství Bürgerspital Würzburg budou stáčena do lahví bocksbeutel. 
 

Bürgerspital Würzburg je jedno z nejstarších a nejvýznamnějších vinařství v Německu. Jeho historie se odvíjí od roku 1316, kdy 

manželský pár z Würzburgu založil Domov pro seniory města Würzburg. Daroval Domovu rozsáhlé pozemky, na kterých pak 

od roku 1334 začalo pěstování vína, původně pro vlastní potřebu Domova, následně pak i jako obchodní artikl, díky kterému byl 

Domov soběstačný. Své původní účely plní do současnosti. 

Výška 15 cm 
       

       

LOT 69    

Flakónek se zátkou .................................................................................................................................................................  150 Kč  
sklo čiré, světle modře tónované, tělo nízké, válcovité, po obvodu fasetované, Čechy, první polovina minulého století.  

Výška 9 cm 
       

       

LOT 70    

Kubistická konvice s víčkem ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
keramika bíle glazovaná, provedením vykazuje výrazné kubistické prvky, neznačeno, přelom třicátých a čtyřicátých let minulého 

století. Zvláštností této konvice je to, že ústí nálevky je položeno pod úrovní hrdla konvice, obsah konvice tím pádem nemůže být 

plně využitý. S podobným případem jsme se setkali i v minulé brněnské aukci u konvice přisouzené Hubertu Kovaříkovi (viz 

http://www.aukcnidum.cz/br87/br87-101.htm#102). Níže položené ústí nálevky má také jiná Kovaříkova konvice publikovaná 

na http://www.eantik.cz/cz/detail.aspx?did=3555. 

Výška 23 cm 
       

       

LOT 71    

Uprka František   (1868-1929) 

"Děvčátko v proutěném koši"...........................................................................................................................................  500 Kč  
pálená hlína, nesignováno, značeno PEXIDER LETOVICE, kolem roku 1925, drobný oklep.  

Výška 11,5 cm 
       

Uprka František  sochař, mladší bratr Joži Uprky (v Tomanovi 2 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

       

LOT 72    

Uprka František   (1868-1929) 

"Děvčátko a dvojhrnec s klenutým uchem" ...............................................................................................................  500 Kč  
pálená hlína, signováno FR UPRKA, značeno PEXIDER LETOVICE, první polovina minulého století. Hliněný dvojhrnec sloužil 

k uchovávání pokrmů. Na rozdíl od běžných kameninových hrnců byl typ hrnců s překlenovacím uchem přes horní okraj vhodný 

k přenášení pokrmů. Zvláštním případem je hrnec koutňák - kútňák, ve kterém se nosila slepičí polévka šestinedělce do kúta. 

Výška 18 cm 
       

Uprka František  sochař, mladší bratr Joži Uprky (v Tomanovi 2 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

       

LOT 73    

Váza s rusovlasou vodní vílou ........................................................................................................................................  1 800 Kč  
keramika barevně glazovaná, zdobeno plastikou dívky s dlouhými vlasy, která "se vznáší na vodní hladině", zde modře glazované 

baňkovité spodní části vázy, značeno vtlačeným číslem 52 a psaným číslem 26, po roce 1900, drobné oklepy na glazuře.  

Výška 25 cm 
       

       

LOT 74    

Džbánek ...................................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
fajáns světle šedě glazovaná, po obvodu zdobeno modrou ruční malbou rostlinného folklorního dekoru, Vyškovsko, kolem roku 

1900.  

Výška 19 cm 
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LOT 75    

Mlýnek na kávu ....................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
dřevo, mosazná násypka s krytem, železná klika, masivní provedení, druhá polovina minulého století, ozdobným prvkem je použití 

viditelných ozubů (cinků) v rohových spojích schránky.  

Výška 27,5 cm 
       

       

LOT 76    

Hospodka Josef   (1923-1989) 

Váza ..............................................................................................................................................................................................  490 Kč  
sklo hutní, čiré, bezbarvé s odstíny modré a hnědé, sklárna Chřibská, 50. léta minulého století.  

Výška 15,5 cm 
       

Hospodka Josef  sklářský výtvarník, malíř a pedagog, studoval na Státní grafické škole v Praze a UPŠ v Praze u profesora 

J. Holečka, byl vedoucí výtvarník huti v Chřibské (Slovník Chagall) 

(21.1.1923 Švihov, Miřetice, Chrudim - 9.1.1989 Chřibská, Děčín) (abArt) 

       

LOT 77    

Hospodka Josef   (1923-1989) 

Vázička prohýbaná ve tvaru květu ................................................................................................................................  590 Kč  
sklo hutní, odstíny zelené, růžové, mléčně bílé, sklárna Chřibská, 60. léta minulého století.  

Výška 16 cm 
       

Hospodka Josef  sklářský výtvarník, malíř a pedagog, studoval na Státní grafické škole v Praze a UPŠ v Praze u profesora 

J. Holečka, byl vedoucí výtvarník huti v Chřibské (Slovník Chagall) 

(21.1.1923 Švihov, Miřetice, Chrudim - 9.1.1989 Chřibská, Děčín) (abArt) 

       

LOT 78    

Reklamní obal na notýsek nebo kalendář ...................................................................................................................  800 Kč  
obecný kov, vrchní strana zdobena motivem Petrova (Brno) a farmaceutickými symboly, pro firmu Ph. Mr. Jos. Čižmář 

FARMACIA BRNO NOVÉ SADY 4. vyrobila firma Herrmann a Poláček Prague, z období první republiky.  

14,5 x 9 x 1 cm 
       

       

LOT 79    

Pouzdro na doutníky .............................................................................................................................................................  800 Kč  
černá kůže, zdobeno stříbrnou aplikací s vyrytým monogramem EK, značeno platnou puncovní značkou HLAVA PSA, puncovní 

úřad Vídeň a monogramem FT, pravděpodobně monogram zlatníka, počátek minulého století.  

13 x 10 x 1,5 cm, hmotnost 84,63 g btto, ryzost stříbra 800/1000 
       

       

LOT 80    

Sada šesti pohárků na nízké patce ...............................................................................................................................  3 300 Kč  
obecný kov, na rukojetích použito lakované dřevo, neznačeno, dvacátá až třicátá léta minulého století.  

Výška 12 cm, průměr 8,5 cm 
       

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

LOT 81    

Rada Vlastimil   (1895-1962) 

"Dva muži a naložené sáně tažené koněm" .............................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno vpravo dole, nedatováno, číslováno 448/500, velmi kvalitní adjustace, zaskleno. 

Proslulá litografie, často publikovaná, vynikající práce malíře, který byl spolu s Ladou nejlepším malířem českých zimních motivů. 

Ve výřezu 28 x 46 (54 x 70) cm 
       

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

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

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

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

       

LOT 82    

Schneiderka Ludvík   (1903-1980) 

"Krásná španělská dívka s rudými karafiáty" ......................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, vlevo dole signováno LUDV. SCHNEIDERKA, datováno MADRID 1930, vzadu štítek autora, 

adjustováno v širokém luxusním profilovaném rámu stříbrné barvy, zaskleno. Skvělá portrétní práce galerijní hodnoty, naprosto 

ojedinělá nabídka. Kromě tří drobných snadno opravitelných odřenin na horním okraji plátna je obraz ve výborném stavu.  

75 x 47 (92 x 66) cm 
       

Schneiderka Ludvík  malíř figuralista ze slavné malířské rodiny, bratr Aloise a Josefa, žák polského malíře Alexandra 

OBSAH 
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Sochaczevského, dále studium na akademii ve Vídni, po návratu v Praze u Hynaise, Obrovského a Švabinského, obdržel 

římské stipendium a studoval i na Akademii v Římě, studijní cesty po Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Španělsku 

a Jugoslávii, řada výstav, zastoupen v Národní galerii, žádaný moravský malíř (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 83   neurčeno    

"Dívka s dlouhými vlasy" ................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1980, velmi kvalitní mistrovská portrétní práce - navíc jde o krásnou tmavovlásku, 

pěkná adjustace.  

60 x 45 (70 x 55) cm 
       

       

LOT 84    

Berghauer (Horyna) Bohumil   (1910-1972) 

"Odpočinek pod stromem" .............................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, kolem roku 1935, velmi zdobný široký rám starozlaté barvy  

55 x 68 (70 x 84) cm 
       

Berghauer (Horyna) Bohumil  malíř, ilustrátor, narozen v Rosicích u Brna, zemřel v Bosonohách u Brna, autodidakt, 

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

Signován také Berghauer Gottlieb 

       

LOT 85    

Stroff Karel   (1881-1929) 

"Mýtická scéna" ..................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole, kvalitní rám holandského typu, 

na rámu bronzový štítek s autorovým jménem. Výborná práce žáka Ženíška na Akademii v Praze a profesora Stucka na Akademii 

v Mnichově 

50 x 64 (59 x 73) cm 
       

Stroff Karel  malíř, kreslíř, ilustrátor v Praze - Dejvicích, studia na UMPRUM v Praze u profesora Lišky a na AVU 

u profesora Ženíška, dále v Mnichově u profesora Stucka (Toman) 

       

LOT 86    

Musil Leopold   (1920-1997) 

"Podzim na Vltavě" ...........................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole MUSIL, kolem roku 1965, vzadu autorský štítek s názvem. Kvalitní 

práce malíře, absolventa AVU v Praze 

50 x 70 (60 x 80) cm 
       

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

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

hranice, mimořádný zjev našeho malířství, široké zastoupení v řadě galerií po světě (Slovník Chagall) 

       

LOT 87    

Tondl Karel   (1893-1980) 

"Slavnost květů" ..................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej - temperový barevný monotyp, jediný originální list, signováno vpravo dole KAREL TONDL, vlevo 

uvedena technika malby a název obrazu, nedatováno, vzadu autorský štítek, zaskleno. Skvělá figurální kompozice našeho patrně 

nejvzdělanějšího malíře a grafika. 

Ve výřezu 53 x 68 (74,5 x 91,5) cm 
       

Tondl Karel  významný český malíř, grafik, ilustrátor, historik umění, pedagog, narozen v Krásně u Valašského Meziříčí, 

žák AVU v Praze u Loukoty, Bukovace, Preislera a Švabinského, souběžně studoval FF na UK Praha , ČVUT a Sorbonu 

v Paříži, studoval filosofii, anatomii, matematiku, deskriptivní geometrii, působil v gobelínových dílnách v Madridu 

a vatikánských mozaikářských dílnách v Římě, dále působil v USA, Švýcarsku, Francii, vynikal jako tvůrce monotypů 

(alegorie koupajících se žen a dětí), získal řadu cen za kresbu i grafiku, zastoupen v Národní galerii Praze i v řadě 

světových galerií (velmi dlouhý text v Tomanovi i ve Slovníku Chagall) 

       

LOT 88    

neurčeno    

"Z Jugoslávie" ......................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
olej-tempera, dole v pravé polovině obrazu je nečitelný text - buď poznámka nebo nečitelná signatura, luxusní široký ručně řezaný 

rám francouzského typu stříbrozlaté barvy, zaskleno, velmi kvalitní celek, mistrovská galerijní práce.  

50 x 70 (68 x 88) cm 
       

       

LOT 89    

Waaser E    

"Ze starého města" .............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole, kolem roku 1910, kvalitní profesionální práce, široký zdobný rám.  

55 x 44 (70 x 58) cm 
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LOT 90    

Benka Martin   (1888-1971) 

"Vítání" ..............................................................................................................................................................................  590 000 Kč  
unikátní mistrovská galerijní kresba, velká kombinovaná technika, signováno, nedatováno, dedikace podepsaná autorem, svou 

velikostí i provedením jde o naprosto ojedinělou monumentální práci vysoké umělecké hodnoty, opatřeno antireflexním sklem.  

188 x 138 (198 x 148) cm 
       

Benka Martin  významný slovenský malíř, grafik a ilustrátor, pod jeho vlivem tvořili slovenští současníci Alexy, 

Bazovský, Ondreička, studoval soukromou malířskou školu u Kalvody, studijně cestoval po Itálii a Francii, byl členem 

Sdružení výtvarných umělců moravských, zastoupen v galeriích po celém světě, množství výstav doma i v zahraničí, 

na bienále v Benátkách v roce 1934 byl jeho obraz nejúspěšnější z celé československé kolekce, již v roce 1935 o něm 

vyšla první monografie, v roce 1937 získal stříbrnou medaili na světové výstavě v Paříži, národní umělec, krátce pobýval 

na Slovácku, maloval v Kosticích, Týnci, Lanžhotě, Ratíškovicích, Rohatci, práce z této doby 1915-1916 byly vystaveny 

v Břeclavi (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 91   monogramista S J    

"Dvě medičky s lebkou" ...................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, vlevo dole signováno S.J. 58, kvalitní široký dobový rám, zajímavá práce, zajímavé téma.  

32,5 x 51,5 (45,5 x 64,5) cm 
       

       

LOT 92    

Tůma Zdeněk   (1907-1943) 

"Mladá žena s rudými rty" ..........................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní portrétní olej na dřevěné překližce, signováno, datováno 1940, velmi luxusní široký profesionální rám 

francouzského typu. Působivá reprezentativní práce  

49 x 39 (64 x 54) cm 
       

Tůma Zdeněk  malíř zátiší, krajin a figuralista, jevištní výtvarník, studia na pražské akademii u Hynaise a Obrovského, 

dále soukromá studia v Paříži, žil a tvořil v Praze (Toman) 

       

LOT 93   Augusta A.    

"Žně pod horami" ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský komorní olej na plátně, signováno vpravo dole A.AUGUSTA, kolem roku 1940, drobná poškození, odpovídající rámek.  

16 x 28 (23 x 34,5) cm 
       

       

LOT 94   Augusta A.    

"Vysokohorské pleso" ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský komorní olej na plátně, signováno vlevo dole, kolem roku 1940, rámováno.  

16 x 28 (23 x 35) cm 
       

       

LOT 95    

Havela Miroslav   (1919-1977) 

"Sedící žena" .........................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století, kvalitní práce rodáka z Kroměříže.  

68 x 66 (83 x 81) cm 
       

Havela Miroslav  malíř, pedagog, v letech 1945-1949 studium na pražské Akademii výtvarných umění u Jakuba 

Obrovského a Karla Mináře (abART, Lexicon of the CVA) 

(29.6.1919 Kroměříž - 4.11.1977) 

       

LOT 96    

Novotný Jiří   (1919-1992) 

"Krajina v červeném" ....................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole JIŘÍ NOVOTNÝ 42, vzadu štítek Svazu čs. výtvarných umělců z konce 

padesátých let s cenou 8 000 Kčs a názvem "Krajina 1942". Na svou dobu vysoce moderní seskupení krajiny se stromy, obraz 

vysoké umělecké hodnoty. 

50 x 61 (59 x 70) cm 
       

Novotný Jiří  malíř, sochař, restaurátor, studoval soukromě u malíře Heřmana, pak u Vokálka na Státní keramické škole 

v Praze, v letech 1940-1944 na UPŠ Praha, prof. J. Lauda, Johnová, po sametové revoluci byly jeho práce velkým objevem 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, abART) 

(15.10.1919, Trhový Štěpánov, Benešov -1 942) 

       

LOT 97   Zamarski V.    

"Pastýř hrající na píšťalu" ..........................................................................................................................................  16 000 Kč  
velký mistrovský reprezentativní galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1945, velmi kvalitně zvládnutá figurální pastýřská 

scéna, mimořádně luxusní široký zdobný rám francouzského typu šedo zlatohnědé barvy. Reprezentativní působivý celek, jen cenu 

rámu lze odhadnout částkou 10 000 Kč. 

61 x 79 (81 x 101) cm 
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LOT 98    

Sabev Miroslav   (1952-2011) 

"Sedící ženský akt zezadu v barevné abstraktní kompozici" ..........................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej a laky na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole, datováno 2010, výborná práce malíře, jehož práce 

před jeho tragickou smrtí dosahovaly cen i přes 100 000 Kč.  

70 x 100 (71 x 101) cm 
       

Sabev Miroslav  malíř, kreslíř, narozen v Hukovicích (Bartošovicích) na Novojičínsku, vyučený zámečník, prošel mnoha 

profesemi, mimo jiné pracoval na ropných vrtech v Severní Africe, autodidakt, v jeho malbě převažovala portrétní 

a figurální tvorba, vytvářel také imaginárně laděné krajiny a nekonvenční zátiší (Slovník Chagall, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Sabev, http://www.mediafax.cz/kultura/3173631-Vyznamny-ostravsky-malir-

Miroslav-Sabev-se-zastrelil) 

       

LOT 99   neurčeno    

"Stromy ve větru v horské krajině" ...........................................................................................................................  3 500 Kč  
mimořádně kvalitní mistrovský olej na plátně, signováno nepřečteno, datace čtena 1944. Obraz stojí za další určení.  

33 x 43 (42,5 x 52,5) cm 
       

       

LOT 100    

Dobyaschofsky Franz Joseph   (1818-1867) 

"Sen jeptišky" ..................................................................................................................................................................  490 000 Kč  
olej na plátně, signováno FRANZ DOBYASCHOFSKY 1850, špičková luxusní adjustace v uměleckém zlaceném rámu tvoří 

mimořádný celek, nabízený obraz má vysokou galerijní i sběratelskou hodnotu. Tento obraz, TRAUM EINER NONNE, je uváděn 

v THIEME-BECKER, tedy ve světové literatuře, což je mimořádný sběratelský bonus. 

69,5 x 90 (86 x 105) cm 
       

Dobyaschofsky Franz Joseph  vynikající rakouský malíř, narozen ve Vídni, absolvent vídeňské akademie, uváděn 

ve světových katalozích, v Miláně v roce 1990 byl jeho obraz olej na plátně velikosti 147 x 118 cm prodán za 51 456 USD 

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 101 - 120 

 
       

LOT 101    

Luxusní album na fotografie ..........................................................................................................................................  1 200 Kč  
rohová kování, spona a monogram AO na horní desce jsou ze zlaceného a stříbřeného kovu, desky v modrém sametu, uvnitř 15 

silných listů na hranách zlacených - tj. 30 stran s otvory na různě velké fotografie, kolem roku 1890 - 1900, velmi dobrý stav. 

V albu je navíc zasazeno 45 fotografií, velká většina je kabinetních z období před první světovou válkou, neobvykle zachovalé. 

41 x 20 x 6,5 cm 
       

       

LOT 102    

Figurka "Klaun s trombonem" .....................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevné sklo tažené a stříhané, Čechy, kolem poloviny minulého století, mistrovská práce, sběratelský kus.  

Výška 22,5cm 
       

       

LOT 103    

Plastika "Tibetský mnich" ..............................................................................................................................................  7 500 Kč  
řezba ve dřevě, zbytky barevné polychromie, těžko určitelné stáří (17. století ?). Vyvoláváme bez dalšího určení, tomu odpovídá 

i cena.  

Výška 21,5 cm 
       

       

LOT 104    

Zavírací nůž na dopisy .........................................................................................................................................................  900 Kč  
střenka kombinace kosti a dřeva, vlastní nůž kost, obě strany bohatě zdobeny rytím a barveny černou barvou, patrně Čína, druhá 

polovina minulého století, kvalitní provedení, velmi dobrý stav.  

Délka zavřeného nože 13 cm, otevřeného 23 cm 
       

       

LOT 105    

Rituální nabírací lopatka .................................................................................................................................................  2 600 Kč  
řezba v kosti, úchopová část tvořena mužskou hlavou s dlouhým plnovousem, přelom 19. a 20. století, zajímavý sbírkový artefakt.  

Délka 13,5 cm 
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LOT 106    

Henner I.    

Miniatura "Hlava dívky v červeném šátku"...........................................................................................................  2 600 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno vlevo dole HENNER I., rámeček řezán v secesním ornamentu v dřevěné desce, která je 

pokračováním malířské plochy, celkové secesní provedení, počátek minulého století.  

6,5 x 5,5 (10 x 8) cm 
       

       

LOT 107    

Dýmka na kouření opia .....................................................................................................................................................  1 900 Kč  
korpus dýmky tvořen kostěnými destičkami sestavenými do osmibokého hranolu, troubel je z dílků vypracovaných z rohoviny, 

náustek kostěný, korpus je zdobený rytou figurální scénou, ornamenty a čínským písmem, Čína, přelom 19. a 20. století.  

Výška 18 cm, průměr 8 cm, délka troubele 42 cm 
       

       

LOT 108    

Kříž závěsný ...........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
obecný kov, avers krytý černým a žlutým smaltem v barvách Rakousko-Uherska, uprostřed je umístěna orlice s císařskou korunou, 

velmi dobrý stav. Pochází z pozůstalosti knížete Ulricha Ferdinanda Kinského, majitel získal v Dorotheu ve Vídni.  

2,5 x 2 cm 
       

       

LOT 109    

Figurka "Harmonikář" ....................................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevné sklo tažené a stříhané, Čechy, kolem poloviny minulého století, mistrovská práce, krásný sběratelský kus.  

Výška 18,5 cm 
       

       

LOT 110    

Luxusní dámské náramkové hodinky ......................................................................................................................  79 000 Kč  
platinové pouzdro bohatě vykládané diamanty s briliantovým brusem, výborná značka OMEGA, vrcholné ART DECO, první 

polovina minulého století, funkční, jedinečná nabídka. Pochází ze zámožné podnikatelské rodiny z období první republiky. 

Brilianty 78ks, celková hmotnost cca 1,64 ct,  

celková hmotnost platinových hodinek 16,70 g btto. 

K dispozici jsou:  

Osvědčení Puncovního úřadu ČR  

a "Souhrnná zpráva o šperku" České gemologické laboratoře 
       

       

LOT 111    

Špora Michal   (1950-) 

Nástěnný kachel "Modrá abstrakce" ............................................................................................................................  800 Kč  
porcelán barevně glazovaný, vlevo dole signováno, datováno 1999.  

48 x 36,5 cm 
       

Špora Michal  keramik, studoval na SPŠ keramické v Karlových Varech. Věnuje se volné i užité keramické tvorbě 

(nar. 18.8.1950 v Litoměřicích) 

       

LOT 112    

Hodiny stolní ..........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinace mosazi a litiny, ciferník s římskými číslicemi, stroj pérový, neznačený, období první republiky, plně funkční, po opravě. 

Art Deco provedení.  

Výška 24 cm, průměr 23 cm 
       

       

LOT 113    

Vázička ........................................................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo hutní, žlutomodré barvy, na přední straně řezáno "Zátiší s demižonem, číší, hroznovým vínem a ovocem", Čechy, kolem roku 

1965.  

Výška 17 cm, šířka 13 cm 
       

       

LOT 114    

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

prvky způsobem provedení ukazují na TUPESY.  

Výška 25 cm, šířka 14 cm 
       

       

LOT 115    

Úředníček    

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



 
KATALOG 88. AUKCE – BRNO – 15. 2. 2015 

 

 

 

_ 23 _    

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

Výška 25 cm, šířka 18 cm 
       

       

LOT 116    

Úředníček    

Kropenka nástěnná velká ................................................................................................................................................  2 900 Kč  
keramika lidová, ručně malovaná, zdobená reliéfem stojící panny Marie s Ježíškem, na zadní straně stylizovaná značka TU, 

TUPESY ÚŘEDNÍČEK, po roce 1955, honosná práce lidového umění.  

Výška 36 cm, šířka 26 cm 
       

       

LOT 117    

Váza na třech nožkách ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kamenina glazovaná v odstínu slonovinové kosti, po stranách nálepy ve tvaru okřídlených psů, po obvodu těla bohatá malba 

barevnými emaily s květinovým dekorem, značeno, při horním okraji drobný restaurátorský zásah. Dle majitele se jedná o typ 

Satsuma z období Meiji (1868 - 1912), Kjúšú Japonsko. 

Výška 18 cm 
       

       

LOT 118    

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

Výška 27 cm 
       

       

LOT 119    

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

charakteristickou značkou motýlka, firma HEINRICH HOFFMANN Jablonec nad Nisou, dvacátá léta 20. století, téměř neznatelný 

oklep na hraně. Vpředu nápis Štrbské Pleso. 

3,5 x 10 x 6 cm 
       

       

LOT 120    

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

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

Výška 43 cm, průměr 26 cm 
       

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 121 - 140 

 

LOT 121    

Bochořáková-Dittrichová Helena   (1894-1980) 

"Brno - Komín, okolí Svratky" ..................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, vlevo dole signováno BOCHOŘÁKOVÁ, datováno 1941. Velká mistrovská práce galerijní hodnoty. Pochází 

ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou výtvarníků 

na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů. 

81 x 116 (89,5 x 124) cm 
       

Bochořáková-Dittrichová Helena  malířka, grafička, studovala na AVU v Praze v grafické speciálce A. Brömse a jako 

stipendistka francouzskou grafiku v Paříži, byla členkou KVU Aleš v Brně, Kruhu výtvarných umělkyň, Nezávislých 

umělců v Paříži, od roku 1924 vystavovala každoročně v salonu Nezávislých (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 122    

Bochořáková-Dittrichová Helena   (1894-1980) 

"Řeka"...................................................................................................................................................................................  10 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, práce Bochořákové - Dittrichové, čtyřicátá léta minulého století.  Velká mistrovská práce. Pochází 

ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Díla do své sbírky, získala v naprosté většině přímo od autorů. 

116 x 82 (118,5 x 85) cm 
       

       

LOT 123    

Bochořáková-Dittrichová Helena   (1894-1980) 

"Portrét dítěte s hračkami" ............................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, čtyřicátá - padesátá léta minulého století, místy oloupaná malba. Pochází ze sbírky brněnské 

fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Díla, která má ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů. 

44 x 39 (51,5 x 46,5) cm 
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LOT 124   neurčeno    

"Moře" .....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno vpravo dole, padesátá léta minulého století. Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie 

Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, 

výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů. 

39 x 49,5 (46 x 57) cm 
       

       

LOT 125    

Rajlich Jan   (1920-) 

"Pohled na Vysočinu" .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
akvarel, signováno vpravo dole RAJLICH, datováno 1956. Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. 

Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své 

sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů. 

44 x 55,5 (55 x 66,5) cm 
       

Rajlich Jan  sochař, malíř, grafik, jeden ze symbolů kulturního života v Brně, narodil se v Dírné, okres Tábor, studoval 

v letech 1939 - 1944 ve Škole umění Zlín, v Lexiconu neskutečně dlouhý výčet výstav, ocenění a zastoupení ve sbírkách 

(Lexicon of the CVA) 
 

Je autorem vzpomínkové knihy Přistřižená křídla vydané v roce 2005. "... Jan Rajlich patřil k prvním studentům, kteří 

vstoupili na Soukromou Baťovu uměleckou školu založenou Janem A. Baťou v r. 1939. Vzpomínková kniha s výstižným 

názvem „Přistřižená křídla“ mapuje dobu brutálního uzavření všech českých vysokých škol německými okupanty 

v listopadu 1939. To však poskytlo zlínské škole možnost, aby se pokusila nabídnout mladým adeptům umění z celého tzv. 

Protektorátu vzdělání na nejlepší úrovni. Do Zlína přijížděli studovat mladí adepti umění z celého tzv. protektorátu, nejen 

z Moravy, ale i z Čech a ze Slezska. Jako profesoři byli Baťou získáni vynikající představitelé českého umění jako např. 

sochaři Luděk Havelka, Jiří Jaška a Vincenc Makovský, malíři a grafici Rudolf Gajdoš, Karel Hofman, Vladimír Hroch, 

Josef Kousal, Eduard Milén, Jan Sládek, Richard Wiesner a další..."  

(viz http://www.czechdesign.cz/index.php?status=c&clanek=898&lang=1 ) 

       

LOT 126    

Zmrzlý Karel   (1936-2000) 

"Pohled na boží muka v krajině" ................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, pastel, signováno vpravo dole, datováno 1978, dole uprostřed věnování: Atě Karel Zmrzlý, 

paspartováno, rámováno. Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková 

spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala 

v naprosté většině přímo od autorů. 

Ve výřezu 39 x 56 (62 x 78) cm 
       

Zmrzlý Karel  scénograf, ilustrátor, narozen v Brně, studoval u profesora J.A. Šálka na Škole uměleckého průmyslu 

v Brně, dále studoval architekturu na VŠUP v Praze a na DAMU také v Praze, působil jako šéf výpravy v řadě divadel, 

svou práci doplňoval redakčním a ilustrátorským působením v nakladatelství Kruh, či působením na JAMU v Brně, řada 

výstav (Slovník Chagall) 

       

LOT 127    

Chmelař František   (1921-1999) 

"Pohled na domy za stromy" .........................................................................................................................................  1 200 Kč  
akvarel, nesignováno, vzadu autorův podpis a špatně čitelný název, šedesátá léta minulého století, paspartováno. Pochází ze sbírky 

brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě 

reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů. 

Ve výřezu 19 x 27 (39 x 47) cm 
       

Chmelař František  malíř, sochař, medailér, narozen v Liptále u Vsetína, zemřel v Brně, studoval na Škole umění Zlíně 

u R. Wiesnera, R. Gajdoše, V. Hrocha, dále u profesora Kaplického na VŠUP v Praze, od roku 1958 se věnoval 

pedagogické činnosti, ve své tvorbě se nejvíce věnoval krajinářství, nejčastěji zobrazoval Jeseníky, od roku 1944 se 

pravidelně účastnil kolektivních výstav jihomoravských a československých výtvarníků, jeho dílo bylo zastoupeno i v řadě 

zahraničních výstav (Slovník Chagall) 

       

LOT 128    

Fuksa Zdeněk   (1922-) 

"Čarovná ryba na talíři" .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou ZDENEK FUKSA, datováno 1966, číslováno 1/8, paspartováno, rámováno. 

Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou výtvarníků 

na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů. 

Ve výřezu 27 x 27 (46 x 43) cm 
       

Fuksa Zdeněk  grafik, narozen v Brně, studoval na ŠUŘ, poté na brněnské univerzitě výtvarnou výchovu u profesora 

Miléna, ve svých grafikách se věnuje krajině, ale i neživé přírodě představuje např. cyklus Lastury (Slovník Chagall) 

       

LOT 129    

Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Krajina se stromem" .......................................................................................................................................................  3 000 Kč  
kombinovaná technika - kresba tužkou, uhlem a barevný akvarel, vlevo dole signováno BOH. DVORSKÝ 24.3.56, před signaturou 
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dedikace: Anně Zykmundové (manželka malíře Václava Zykmunda), paspartováno, rámováno v úzké liště. Pochází ze sbírky 

brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě 

reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů. 

Ve výřezu 11 x 29,5 (23 x 42) cm 
       

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie 

u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 

Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 

výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 

Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

       

LOT 130    

Fuksa Zdeněk   (1922-) 

"Masky" .....................................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 1966, číslováno 4/7, volný list, papír v levém horním rohu mimo 

tištěnou plochu utržen. Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková 

spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala 

v naprosté většině přímo od autorů. 

Tisková plocha 20 x 28, list 29,5 x 38,5 cm 
       

Fuksa Zdeněk  grafik, narozen v Brně, studoval na ŠUŘ, poté na brněnské univerzitě výtvarnou výchovu u profesora 

Miléna, ve svých grafikách se věnuje krajině, ale i neživé přírodě, představuje např. cyklus Lastury (Slovník Chagall) 

       

LOT 131    

Kubíček Josef   (1890-1972) 

"Súlovský průsmyk" - "Súlovský zámok" - "Před Súlovským průsmykem" ............................................  900 Kč  
tři dřevořezy, všechny signovány tužkou v pravých dolních rozích, u každého vzadu uveden název, první polovina minulého století, 

volné listy. Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou 

výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo 

od autorů. 

Dvakrát tisková plocha 15,5 x 17,5 cm, list 33 x 25 cm, jedenkrát tisková plocha  15,50x 17,5 cm, list 30  x 25 cm 
       

Kubíček Josef  malíř, sochař, řezbář, narodil se ve Slatině nad Zdobnicí, sochařem byl i jeho starší bratr Leoš Kubíček, 

malířem jeho syn Jánuš Kubíček, učil se v řezbářské dílně u J. Rouse v Žamberku, v Mnichově studoval sochařství 

u profesora F. Bernauera a architektonické kreslení u profesora Mössela, studoval také v sochařské speciálce u profesora 

Myslbeka na AVU v Praze, od roku 1924 žil v Brně, člen SVU Mánes, široké spektrum výstav a ocenění, vystavoval mimo 

jiné v Mánesu a na zlínských salonech, již v roce 1965 byl jmenován zasloužilým umělcem (Slovník Chagall, Lexicon of 

the CVA) 

       

LOT 132    

Kubíček Josef   (1890-1972) 

"Čičmany" .................................................................................................................................................................................  300 Kč  
dřevořez, nesignováno, vzadu tužkou uveden název a potvrzení autorství synem Jánušem Kubíčkem, první polovina minulého 

století, volný list. Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala 

s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala v naprosté většině 

přímo od autorů. 

Tisková plocha 16 x 18,5 cm, list 30 x 23 cm 
       

       

LOT 133    

Kubíček Josef   (1890-1972) 

"Studie tří ženských aktů" .................................................................................................................................................  500 Kč  
kresba tužkou, nesignováno, vzadu uvedeno tužkou "Kresba Josefa Kubíčka (asi 1942-45) Jánuš Kubíček", volný list. Pochází 

ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou výtvarníků 

na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů. 

35 x 50 cm 
       

       

LOT 134    

Weirauch Emil   (1909-1976) 

"Z brněnského výstaviště" .................................................................................................................................................  600 Kč  
dvě litografie, signovány v desce a perem, na jednom listu datace 25.6.1957, na druhém 28.6.1957, volné listy.  Pochází ze sbírky 

brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě 

reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která má ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů. 

Dvakrát tisková plocha 30 x 42 cm 
       

Weirauch Emil  malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců 

Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města 

Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde (Slovník Chagall)  

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno) 
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LOT 135    

Pitřík Přemysl   (1959-) 

"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, vlevo dole signováno PŘEMYSL PITŘÍK, datováno 2012, galerijní hodnota. Do aukce nabídnuto přímo 

autorem. 

70 x 79,5 (71,5 x 81) cm 
       

Pitřík Přemysl  malíř, narozen v Brně, studoval u profesora J. Coufala na SUPŠ v Brně a profesorů F. Jiroudka a J. 

Karmazína na Akademii v Praze, člen Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Brno - SVUT, dále člen Volného sdružení 

moravských výtvarníků VSMV, výstavy a ceny (Slovník Chagall) 

       

LOT 136    

Pitřík Přemysl   (1959-) 

"Zahrada s krystalem" .....................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, vpravo dole signováno PŘEMYSL PITŘÍK, datováno 2012, galerijní hodnota. Do aukce nabídnuto přímo 

autorem. 

70 x 70 (71 x 71) cm 
       

       

LOT 137    

Pitřík Přemysl   (1959-) 

"Figury" ..................................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, vpravo dole signováno PŘEMYSL PITŘÍK, datováno 2012, galerijní hodnota. Do aukce nabídnuto přímo 

autorem. 

60 x 70 (61 x 71) cm 
       

       

LOT 138    

nesignováno    

"Pohled na zříceninu hradu Okoř" ............................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století.  

41,5 x 53 (45 x 56) cm 
       

       

LOT 139    

Hudeček Jiří   (1910-1971) 

"Česká krajina s chalupou" ...........................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na kartonu, vpravo dole signováno, datováno 1959, uvedeno věnování tehdejšímu presidentovi ČSR Antonínu Novotnému 

"Milému A. Novotnému srdečně Jiří Hudeček," kvalitní krajinářská práce, rarita.  

34 x 51 (44,5 x 61) cm 
       

Hudeček Jiří  malíř, učil se u svého otce - slavného malíře Antonína Hudečka, věnoval se tvorbě krajinomalby, maloval 

i figurální náměty a květinová zátiší, vyřezával loutky (Slovník Chagall) 

       

LOT 140   neurčeno    

"Zima ve městě"................................................................................................................................................................  26 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole značkou, datováno 1894, skvělá mistrovská práce v duchu Marolda, autora se doposud 

nepodařilo určit. Ústřední postavou obrazu je dívka s červenou čepicí a bílým kožešinovým rukávníkem. Podle držení těla 

a rozestavení dalších osob jde zřejmě o společnost na kluzišti. Žlutý objekt za ohradou může být tramvaj - od střechy směřuje 

dlouhá tyč k naznačené troleji. 

46 x 26 (51 x 30,5) cm 
       

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 141 - 160 

 
 

LOT 141    

Náramek článkový .................................................................................................................................................................  890 Kč  
stříbro, značeno platnou puncovní značkou trojúhelníka se šachovnicí a číslem 3, monogramem zlatníka BT, náramek je sestaven 

ze sedmi kruhových vypouklých článků, šesti články spojovacími a jedním s bezpečnostní pojistkou, čtyřicátá léta minulého století.  

Délka 18,5 cm, hmotnost 25,84 g, ryzost 900/1000 
       

       

LOT 142    

Náramek osmičlánkový s krátkými spojkami ............................................................................................................  790 Kč  
stříbro, čtyři obdélníkové články s plastickým rostlinným dekorem se střídají se čtyřmi hladkými kroužky, čtyřicátá léta minulého 

století, značeno platnou puncovní značkou trojúhelníka se šachovnicí a číslem 3, schází bezpečnostní pojistka.  

Délka 19,5 cm, hmotnost 21,52 g, ryzost stříbra 900/1000 
       

       

OBSAH 
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LOT 143    

Náramek šestičlánkový, bohatě gravírovaný .............................................................................................................  690 Kč  
stříbro, články obdélníkové, jeden z nich je rozdělený a obsahuje zapínání s pojistkou, kolem roku 1930, značeno platnou puncovní 

značkou trojúhelníka se slovenským trojvrším, dvouramenným křížem a číslem 3, dále značeno monogramem zlatníka AM.  

Délka 20,5 cm, hmotnost 18,86 g, ryzost 900/1000 
       

       

LOT 144    

Prsten s imitací briliantu .....................................................................................................................................................  390 Kč  
pozlacené stříbro, vysoká hlava osazena broušeným kamenem z čirého skla, značeno platnou puncovní značkou zajíc 3 

a monogramem KZT, šedesátá léta minulého století.  

Hmotnost 5,24 g btto, ryzost stříbra 900/1000 
       

       

LOT 145    

Prsten s imitací záhnědy ......................................................................................................................................................  390 Kč  
stříbro, oválná hlava osazena skleněným kamenem s tabulkovým brusem, značeno platnou puncovní značkou zajíc 3 

a monogramem zlatníka JB, šedesátá léta minulého století.  

Hmotnost 5,95 g btto, ryzost 900/1000 
       

       

LOT 146    

Španiel Otakar   (1881-) 

Pamětní medaile k 85. narozeninám T. G. Masaryka ............................................................................................  120 Kč  
bronz, na averzu profil prezidenta a jméno autora, na reverzu text: 7. 3. 1850 NA PAMĚT 85. NAROZENIN PRVNÍHO 

PREZIDENTA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 7. 3. 1935. Uloženo v původní etui.  

Průměr medaile 4,9 cm 
       

Španiel Otakar  sochař, řezbář, medailér, profesor na AVU Praha, narodil se v Jaroměři, studoval na odborné škole 

rytecké v Jablonci nad Nisou, na medailérské škole na akademii výtvarných umění ve Vídni, na akademii v Praze 

u Myslbeka, osm let pobýval v Paříži, absolvoval studijní pobyty v Itálii, Anglii, Holandsku, Německu, je autorem návrhu 

československých kovových mincí, plaket a medailí, soch a bust známých osobností naší společnosti - T.G. Masaryka, J.E. 

Purkyně, Švabinského, Plečnika, Smetany, Mánesa, Kovařovice a dalších (Toman, abART) 

(13.6.1881 Jaroměř - 15.2.1955 Praha) 

       

LOT 147    

Dýmka .......................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kompozice dřeva, mořské pěny a mosazi, hlava zdobena figurkou papouška a ptačí hlavičkou, v původní dosti poničené etui, která 

chrání hlavu dýmky, konec 19. století.  

Délka 18,5 cm 
       

       

LOT 148   Joska    

Váza čtyřboká .......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo irisované, na třech stranách zdobeno jemným brusem ptáčka v letu a stébel travin, signováno JOSKA, datováno 87.  

Výška 20,5 cm 
       

       

LOT 149    

Švengsbír Jiří   (1921-1983) 

Sada šesti dezertních talířků a svícen .........................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, každý talíř zdobený tiskem jiného motivu z Prahy dle návrhu Jiřího Švengsbíra, doplněno bohatým 

zlacením, vespod značeno tištěnou značkou LYRA PRAGENSIS, druhá polovina minulého století, v původní etui. Zobrazeny 

pražské motivy: PRAGUE, JANÁČKOVA SÍŇ, STRAHOV, NÁROD SOBĚ (motiv ND), MUZEUM DVOŘÁKA, U ZLATÉHO 

JEDNOROŽCE. 

V sestavě: 

6 talířků, průměr 14,5 cm, 

1 svícen, výška 18,5 cm, 

1 etue 34,5 x 52 x 13,5 cm 
       

Švengsbír Jiří  grafik, ilustrátor, malíř, tvůrce poštovních známek a ex libris, narozen v Praze, vyučil se rytcem 

a kresličem map, dále studoval grafickou speciálku u A. Strnadela, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, ryl a navrhoval 

řadu poštovních známek, pracoval pro film, zobrazoval heraldické a domovní znaky, v Lexiconu dlouhý výčet výstav 

domácích i zahraničních, vystavoval nejen v Praze, ale i v řadě malých měst - Hodonín, Nová Paka, Třebíč a vedle toho 

v Bruselu, Haagu, Varšavě, v Mexiku, Německu, Francii, Tunisu a v mnoha dalších státech, zastoupen ve sbírkách 

Národní galerie Praha, Harvard University v USA, Staatliche Galerie Moritzburg v Halle atd., řada literatury o tomto 

významném umělci, rovněž řada cen a vyznamenání (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 150    

Meier - Michel Johanna   (1876-1930) 

Plastika "Zima - Krasobruslařka s rukávníkem" .............................................................................................  18 000 Kč  
keramika barevně glazovaná, personifikace ročního období v podobě ženy v dobovém zimním oblečení s bílým rukávníkem, 

značeno vtlačenou podglazurní značkou WK - WIENER KERAMIK a monogramem MM, 1910 - 1920, místy lehce krakeláž. Jiný 
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použitý název je také „Krinolína – Zima.“ Existuje celá řada podobných figur stylizovaných do jednotlivých ročních období. Sošky 

představující zimu jsou hodně podobné, ale nemají brusle a stojí vzpřímeně, jsou zařazovány do let 1912-1914. 

Výška 30 cm 
       

       

LOT 151    

Repík Fr.    

Karafa se zátkou .....................................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobeno bohatou barevnou ruční malbou folklórního rostlinného ornamentu. Na dně uvedeno "Napajedla 

1943 ruční práce Fr. Repík" dále tištěná zelená značka porcelánu VICTORIA.  

Výška 17 cm 
       

       

LOT 152    

Koflík ...........................................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevnou ruční malbou motivem kytice pomněnek, při okraji patrná značně setřená zlatá linka, 

značeno modrou značkou LOKET a vtlačeným číslem 21, první polovina 19. století.  

Výška 6,8 cm, průměr 10,5 cm 
       

       

LOT 153    

Miska na sladkosti ..................................................................................................................................................................  300 Kč  
sklo mléčné, na nožce s patkou, horní okraj zvlněný, vně po obvodu nádobky ruční malba rostlinného dekoru, střední Evropa, druhá 

polovina minulého století, na vnější straně misky schází kousek skloviny.  

Výška 10 cm, průměr 13 cm 
       

       

LOT 154    

Dóza velká ..................................................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, při okrajích zlaté linky, víčko zdobeno úchytem ve tvaru stylizovaných listů, značeno 

tištěnou značkou WEIMAR, typ ELKE 836 59, první polovina minulého století.  

Výška 15 cm, průměr 19 cm 
       

       

LOT 155    

Dóza kulovitého tvaru ..........................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, zdobeno bohatým barevným tiskem květinovým dekorem, značeno tištěnou značkou 

WEIMAR, druhá polovina minulého století.  

Výška 16 cm, průměr 15 cm 
       

       

LOT 156    

Svícen tříplamenný .............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobeno plastickými barevnými květy růží, značeno ENS PORZELLAN VOLKSTEDT a vtlačeným 

číslem 6793, první polovina minulého století. Patrné oklepy na růžích a jednom rameni.  

Výška 20 cm 
       

       

LOT 157    

Plastika "Dva stojící barzojové" .....................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno zelenou tištěnou značkou SITZENDOFF, Německo, vtlačené číslo 30384, první polovina 

minulého století.  

Výška 8 cm, délka 10 cm 
       

       

LOT 158    

Plastika "Sedící lední medvěd" ........................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno papírovým trojúhelníkovým štítkem ROYAL DUX, druhá polovina minulého století.  

Výška 15,5 cm 
       

       

LOT 159    

Dva mocca šálky s podšálky ...............................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán s tyrkysovou lazurou zdobenou bohatým stylizovaným rostlinným ornamentem v barvě zlaté, hnědé a bílé, značeno 

zelenou tištěnou značkou - EPIAG CZECHOSLOVAKIA, zelenou tištěnou značkou P&S uprostřed vavřínového věnce, vtlačeným 

číslem 25.  

Výška šálku 5,2 cm, průměr šálku 5,3 cm, průměr podšálku 11,4 
       

       

LOT 160    

Jídelní servis šestiosobní ...................................................................................................................................................  7 000 Kč  
kamenina glazovaná v barvě slonové kosti, zdobeno modrým měditiskem s bohatým rostlinným dekorem, značeno značkami: 

vtlačenou IVORY a modře tištěnou TRADE MARK ENGLAND W.A.A & Co, konec 19. století. Celkem 25 ks, omáčník má 

prasklinu na víčku. Tištěná značka obsahuje obrázek plachetnice uprostřed kruhu, okolo je text TRADE MARK ENGLAND. 



 
KATALOG 88. AUKCE – BRNO – 15. 2. 2015 

 

 

 

_ 29 _    

Nad je označení vzorku FLORENTINE (na dezertních a hlubokých talířích), případně FLORENTINE Ro No 194209 (u ostatních 

prvků nabízeného servisu), pod je W.A.A & Co. 
 

W.A.A & Co je zkratka pro William Alsager Adderley and Co, producent porcelánu a kameniny v Longton, Stoke-on-Trent, 

používaná v letech 1876 – 1905. Označení ENGLAND se v anglických obchodních značkách všeobecně používalo od roku 1891, 

dříve výjimečně u některých výrobců. Číslo 194209 spadá do číselného intervalu značek zaregistrovaných v Anglii v roce 1892.  

V sestavě:  

terina, v= 10,5 cm, omáčník s naběračkou, v= 12 cm, solnička, v= 5 cm, nádobka na šťávu, v=8 cm, 

mísy: velká oválná 27 x 21 cm, malá oválná 19,5 x 14 cm, kruhová průměr 32 cm,  

6x talíře - průměr: hluboký 24cm, mělký 24 cm, dezertní 19 cm. 
       

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 161 - 180 

 

LOT 161    

Snížek Jindřich (Raul Gordon)   (1891-1963) 

"Loď u výběžku s antickými památkami"...............................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole SNÍŽEK, datace čtena 1947, romantická krajina ve stylu prací 19. století, malba 

na pravé straně poškozena.  

62,5 x 86 (67 x 91,5) cm 
       

Snížek Jindřich (Raul Gordon)  malíř, učitel v Posázaví, později spisovatel z povolání, novinář, působil v Praze Podolí, 

malířství studoval soukromě u Ludvíka Vacátka a v kreslířském kurzu profesora Kysely, napsal asi 30 knih, používal 

pseudonym Raoul Gordon (Toman, abART) 

(10.6.1891 Poděbrady - 10.6.1963 Praha) 

       

LOT 162    

Šafařík (?)    

"Portrét muže v tmavém obleku a v košili se stojáčkem a zalomenými špičkami" ...............................  4 900 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1904, místy drobná odloupnutí malby.  

81 x 58,5 (94,5 x 71,5) cm 
       

       

LOT 163    

nesignováno    

"Portrét ženy v bílém čepci a s korálky na krku" ................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, nesignováno, vzadu na blind rámu papírový štítek se špatně čitelným textem: WIEN bei ANTON CARL BŐCK, 

MARIAHILF HAUPTSTRASSE No 10, druhá polovina 19. století, poškozený rám.  

52 x 43,5 (70 x 61) cm 
       

       

LOT 164    

monogramista AS    

"Muž s plnovousem z profilu" ......................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole monogramem AS, konec 19. století, rámováno v širokém tmavém profilovaném rámu 

po obvodu dekorovaném dvěma pásy zlaceného ornamentu, poškozená malba i rám.  

36 x 29 (50,5 x 43,5) cm 
       

       

LOT 165    

Hanych Rudolf   (1906-1994) 

"Krajina o žních" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole, první polovina minulého století.  

65 x 101 (87 x 122,5) cm 
       

Hanych Rudolf  malíř, narozen ve Svratce, studoval umělecko-průmyslovou školu v Praze u profesora Hofbauera, dále 

na AVU u profesora Nejedlého, byl malířem krajin, především z Horácka, maloval také květinová zátiší  

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 166    

Krčmářová - Křížková Julie (Inka)   (1900-1982) 

"Krajina na podzim" .........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J. KRČMÁŘOVÁ, kolem poloviny minulého století, dřevěný ručně řezaný rám.  

48 x 85,5 (66 x 103) cm 
       

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

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

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

       

OBSAH 



 
KATALOG 88. AUKCE – BRNO – 15. 2. 2015 

 

 

 

_ 30 _    

LOT 167   Kameníček J.    

"Letní krajina s chalupami pod zříceninou hradu" ............................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J. KAMENÍČEK, nedatováno, první polovina minulého století.  

55 x 66 (70 x 81) cm 
       

       

LOT 168   Flenyko    

"Letní krajina s lánem zralého obilí" ........................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole FLENYKO, datováno 1944, dřevěný ručně řezaný rám.  

50 x 70 (65 x 84) cm 
       

Flenyko  Flenyko Petr, nar. 28.1.1900 v Užhorodě, zemřel 8.3.1961 v Praze, architekt a grafik, který studoval architekturu 

na ČVUT v Praze a v Budapešti u Jana Erdélyi (abART, http://eng.archinform.net/arch/81933.htm) 

       

LOT 169    

Dobeš Ludvík   (1914-1979) 

"Vesnické stavení" ..............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století, oloupaná barva na rámu.  

50 x 64 (66 x 81) cm 
       

Dobeš Ludvík  brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských 

figurek, také skla a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky 

(Toman, Slovník Chagall, http://www.morkuvky.cz/) 

       

LOT 170    

Hudeček Antonín   (1872-1941) 

"Lesní zákoutí v létě - partie od Častolovic" .......................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský řídký olej na malířské lepence, signováno, vzadu rukou psané informace o obrazu a špatně čitelné červené razítko: 

"Jaromír Chmelař, tajemník…". První polovina minulého století.  

45 x 61 (63 x 78,5) cm 
       

Hudeček Antonín  studia na pražské akademii u prof. Pirnera a Brožíka, na akademii v Mnichově u prof. Oty Seitze, 

krajinářství studoval u Ant. Slavíčka, původně figuralista, posléze vynikající krajinář, patřil ke skupině, která se snažila 

spolu s Antonínem Slavíčkem najít nový krajinářský projev ve vazbě na školu barbizonskou, význačný český malíř, široké 

zastoupení v Národní galerii Praha atd. (široký text v Tomanovi) 

       

LOT 171    

Homoláč Otakar   (1911-) 

"Kytice ve skleněné váze" ...............................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na překližce, signováno vlevo dole, kolem poloviny minulého století.  

65 x 51,5 (78,5 x 63,5) cm 
       

Homoláč Otakar  malíř, architekt, po absolvování architektury a stavitelství studoval na AVU u prof. O. Nejedlého, 

věnoval se krajinářské malbě (Slovník Chagall) 

       

LOT 172   Protopopov S.    

"Podzimní zátiší s kyticí chryzantém a ovocem" ..................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole S. PROTOPOPOV, kolem poloviny minulého století, rámováno ve zlacené profilované liště.  

65 x 59 (74,5 x 68,5) cm 
       

       

LOT 173    

Beran Josef   (1916-1989) 

"Podzimní kytice ve žlutém džbánu" .........................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, vpravo dole signováno J. BERAN, datováno 1978, vzadu autorský štítek.  

80,5 x 45 (90 x 55,5) cm 
       

Beran Josef  malíř, studia na Škole umění ve Zlíně u profesora Hrocha, Wiesnera, Miléna a Gajdoše, působil jako profesor 

na UPŠ v Uherském Hradišti (Slovník Chagall) 

       

LOT 174   Wagner    

"Pohled do údolí" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na sololitu, vpravo dole signováno WAGNER, první polovina minulého století.  

60 x 55 (68 x 65) cm 
       

       

LOT 175    

Hůrka Otakar   (1889-1966) 

"Silnice s patníky, potok a chalupy" .......................................................................................................................  10 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole OTAKAR HŮRKA, první polovina 20. století, drobná poškození malby.  

51 x 64 (55,5 x 69) cm 
       

Hůrka Otakar  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Kolodějích, studia na Krajinářské škole u Aloise Kalvody, studijní cesta 
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ve Francii, patří mezi představitele Mařákovy školy, již v roce 1921 vystavoval na jarním Saloně v Paříži, v Paříži vzbudil 

svými pracemi velkou pozornost, byl jmenován členem Salon d' Automne, v grafice se věnoval ex libris, publikoval 

ve Zlaté Praze, Veraikonu, ve francouzských uměleckých časopisech (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 176    

Škrabánek František   (1901-1974) 

"Stromy v zimní krajině" ................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na malířské lepence, nesignováno, dle majitele se jedná o práci Františka Škrabánka, čtyřicátá léta dvacátého století.  

24 x 31,5 (31 x 38,5) cm 
       

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

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

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

       

LOT 177    

Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Letní krajina".....................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský pastel, vlevo dole špatně čitelný název místa a signatura, kolem roku 1950, příjemná komorní práce významného 

umělce, umělecká adjustace, paspartováno, pod sklem.  

21 x 30 (40,5 x 49) 
       

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie 

u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 

Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 

výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 

Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

       

LOT 178    

Švabinský Max   (1873-1962) 

"Pohled z okna" ...................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
originální litografie, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, paspartováno.  

Výřez 19 x 13,5 (38 x 28,5) cm 
       

Švabinský Max  skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříže, studia na akademii 

v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 

grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu of 

the CVA, Slovník Chagall) 

       

LOT 179    

Reynek Bohuslav   (1892-1971) 

"Pohled do zahrady s kládami" ....................................................................................................................................  4 000 Kč  
lept, signováno tužkou, vzadu štítek: GALERIE SACHS, BRÜDERSTRASSE 7, MINDEN, kolem poloviny minulého století.  

28,5 x 21,5 (32 x 25) cm 
       

Reynek Bohuslav  malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával 

soukromě, po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství, spolupracoval s nakladatelem J. 

Florianem ze Staré Říše na edici Dobré dílo, ve dvacátých a třicátých letech se často vracel do Grenoblu ve Francii, kde 

každoročně vystavoval, v roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, v roce 1947 přeložil 

a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí, od roku 1936 žil s rodinou trvale na rodném statku v Petrkově 

u Havlíčkova Brodu, v roce 1944 byl s rodinou vystěhován, přístřeší až do konce války nalezl v Floriánovy rodiny ve Staré 

Říši, po únoru 1948 byl jeho statek zestátněn a Reynek na něm mohl pracovat jako zemědělský dělník, jeho nejhodnotnější 

část grafické tvorby vznikla v padesátých a šedesátých letech, kdy vystavoval jen sporadicky, v šedesátých letech byl jeho 

dům poutním místem pro mladé umělce, silně ovlivnil generaci básníků devadesátých let, část jeho básnické tvorby byla 

zhudebněna (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, wikipedie, www.zslipa.hbnet.cz - stránky Reynkovy základní školy, 

www.velikani.cz, další související odkazy na www) 

       

LOT 180    

Špála Václav   (1885-1946) 

"Selka s husou" ....................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
linoryt, signováno tužkou, první polovina minulého století, vpravo uprostřed natržení cca 4 cm, paspartováno.  

28 x 28 (41,5 x 40) cm 
       

Špála Václav  soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 

studia na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, 

od roku1945 národní umělec, vynikající malíř, jehož díla dosahují cen až kolem 2 000 000 Kč (Toman, Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 
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 NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 181 - 200 

 
 

LOT 181    

Mini hodiny závěsné do dětského pokojíčku ...........................................................................................................  4 200 Kč  
mosaz, ciferník zdobený barevným smaltem s pohádkovým výjevem Jeníčka, Mařenky a ježibaby u perníkové chaloupky, arabské 

číslice, hodinový strojek na jeden klíček, neznačený, dvacátá léta minulého století. Po generální opravě, plně funkční.  

10,5 x 6,5 cm 
       

       

LOT 182    

Oválný servírovací talíř ....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
majolika bíle glazovaná, zdobená modrou ruční malbou stylizovaného rostlinného dekoru, značeno modrou značkou modeléra AH 

1780 a vtlačenou značkou SCHWAZ (Josef Anton Hussl), konec 19. století. Talíř opatřen úchyty k zavěšení.  

22,5 x 31 cm 
       

       

LOT 183    

Omáčník s ozdobným ouškem ve tvaru hlavy orla ..................................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevnou ruční malbou růžových kvítků a větvičky růže, doplněno fialovou linkou při okraji 

a na hlavě orla, značeno vtlačenou značkou CF - Cristian Fischer, Březová, značka z let 1846-1853 a vtlačeným číslem VII.  

15 x 22 cm 
       

       

LOT 184    

Sada mističek ve tvaru mušle ............................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán bíle glazovaný, značeno PULS, první polovina minulého století, na jedné mističce vlasová prasklina, 10 ks.  

10,2 x 11,5 cm 
       

       

LOT 185    

Petrus Alois (?)   (1889-1968) 

Dóza s vysokým víčkem ....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
dřevěná, žlutě a černě polychromovaná, střední část těla po obvodu zbroušená do faset, zdobeno ruční malbou květinovým 

a geometrickým vzorem, neznačeno, první polovina minulého století. Dle majitele se jedná o návrh Aloise Petruse.  

Výška 15 cm, průměr 13 cm 
       

Petrus Alois (?)  řezbář, studium na Uměleckoprůmyslové škole ve Valašském Meziříčí, soukromě studoval v Praze 

historii umění a vývoj bytové kultury, působil mimo jiné v Třebíči a Kolíně, v letech 1945-1968 ve Svitavách, jeho 

nábytky byly zdobené řezbami a malbami, dělal absolventská tabla, spolkové štíty, kazety, rámečky, loutky, dětské hračky, 

talíře, kropenky, kříže apod. V muzeu ve Svitavách je sbírka Petrusových děl, jeho pracovní nářadí, deníky, návrhy 

(www.muzeum.svitavy.cz/sbirky/rezbar-alois-petrus/36-1/, www.muzeum.svitavy.cz/clanek/alois-petrus-pribeh-rezbare/514-1/) 
(27.1.1889 Skuteč - 1.9.1968 Svitavy) 

       

LOT 186    

Vázička kulovitá ......................................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán zeleně glazovaný, krakelovaný, tělo nahoře zúžené do nízkého hrdla, okraj hrdla zdobený zlatou linkou, značeno zelenou 

tištěnou značkou ROSENTHAL GERMANY KUNSTABTEILUNG SELB, čtyřicátá léta minulého století. Varianta značky z roku 

1942, nepatrné obměny značky byly každoročně zařazovány do používání až do roku 1949. 

Výška 10,5 cm 
       

       

LOT 187    

Miska - nástolec na nízké duté nožce ..........................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo čiré, projmuté vínovou lazurou, zdobeno zlacením a emailovou malbou v bílé barvě, Čechy 19. století, zlacení a bílý email 

částečně setřené, drobné oklepy. Sbírkový, muzeální kus.  

Výška 13,5 průměr 16 cm 
       

       

LOT 188    

Kazeta s dřevěnou vložkou.................................................................................................................................................  700 Kč  
obal z postříbřené alpaky, víko zdobené plastickým dekorem dvou vavřínových věnců s barevnými emaily, značka sestavena 

z písmen SZANDRIK.AE. okolo rosety, vše na kosočtverci, značení do roku 1918, Horduša - Hamry, značka značně setřelá. AE 

jsou počáteční písmena maďarských slov "Alpakka Ezüst" (Ezüst=stříbro). Po roce 1918 se název firmy změnil na SANDRIK, 

do značky byla vložena písmena AS = alpaka stříbro. 

7,3 x 17,3 x 12 cm 
       

       

LOT 189    

Plastika "Žena s květy" - Stolní zrcadlo s odkládací miskou na šperky ....................................................  4 900 Kč  
kruhové zrcadlo je usazeno za hlavou dívky stojící na "břehu jezírka" - zde odkládací misky, porcelán barevně glazovaný, značeno 

vtlačenými čísly, SECESNÍ provedení.  

Výška 37 cm, průměr zrcadlové plochy 18 cm 

OBSAH 
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LOT 190    

Pamětní plaketa 58. pěšího pluku Wallonen 1914 - 1917 .....................................................................................  400 Kč  
kovová kompozice na desce z umělého černého kamene, značeno BILDH. ARCH. SCHMIEDL OBLT, v dolní části uvedena místa 

působení 58. pluku, první polovina minulého století, původní etue.  

Plaketa 11 x 7 cm, deska 17 x 12,5 x 1,7 cm 
       

       

LOT 191    

Witt Petr - okruh    

Čajová souprava čtyřosobní ...........................................................................................................................................  1 000 Kč  
varné sklo, varianta návrhu profesora P. Witta, Družstevní práce pro Krásnou jizbu, Čechy třicátá léta 20. století, drobné ok lepy, 

celkem 6 ks.  

V sestavě: 

konvička malá, výška 12 cm, cukřenka, výška 11 cm,  

4 šálky, výška 5,6 cm, průměr 8,2 cm 
       

       

LOT 192    

Zajíc Václav   (1951-) 

Váza hranatá, čtyřboká .......................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo lisované, zdobeno plastickým motivem květu, vzorkové číslo 20240/185, návrh z roku 1972, Čechy, Heřmanova huť.  

Výška 18,5 cm 
       

Zajíc Václav  sklářský výtvarník, designér, pedagog, narozen v Turnově, studoval na SUPŠ pro zpracování kovů 

a drahokamů v Turnově a u profesorů S. Libenského, V. Plátka a J. Soukupa na VŠUP v Praze, věnuje se designu užitého 

skla se specializací na sklo lisované, vytváří také ryté skleněné plastiky, zastoupen ve sbírkách UPM v Praze, Sklářského 

muzea v Železné Rudě a jinde (Slovník Chagall) 

       

LOT 193    

Urban Vladislav   (1937-) 

Váza hranatá, čtyřboká .......................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo medové barvy, lisované, zdobeno plastickým dekorem imitujícím kůru stromů, návrh číslo 1502 z roku 1969 pro Sklo Union 

Teplice - Rosice.  

Výška 25 cm 
       

Urban Vladislav  sklářský výtvarník a designér, šperkař, narozen v Plzni, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově 

a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného 

a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 

       

LOT 194    

Pánek Pavel   (1945-) 

Váza ze souboru "Květy" ...................................................................................................................................................  250 Kč  
sklo lisované, zdobené plastickým motivem stylizovaných květů, vzor 3480/20, návrh pro Sklo Union Libochovice/Rosice z roku 

1974.  

Výška 19 cm 
       

Pánek Pavel  sklářský výtvarník, pedagog, studoval na SPŠ sklářské v Železném Brodě, byl výtvarníkem oborového 

podniku Sklo Union v Teplicích, navrhoval výrobky z lisovaného skla, několikrát byl oceněn Institutem průmyslového 

designu a na jabloneckých mezinárodních výstavách skla a porcelánu (Slovník Chagall) 

       

LOT 195    

Váza ..............................................................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo čiré, krakelované, Čechy, šedesátá léta dvacátého století.  

Výška 16 cm 
       

       

LOT 196    

Fromm Břetislav    

Nástěnný dřevěný reliéf "Zpověď" ..........................................................................................................................  10 000 Kč  
řezba v masivu, signum, název a evidenční číslo 423 uvedeno na zadní straně, druhá polovina minulého století. Mistrovská práce 

galerijní hodnoty.  

50 x 39,5 cm 
       

Fromm Břetislav  poměrně brzy emigroval do zahraničí, v červenci 1997 měl výstavu dřevěných soch a reliéfů s názvem 

„Here and There“ (Tady a tam) v Simon Fraser University Gallery ve Vancouveru 

       

LOT 197    

Nástěnný reliéf "Scéna z opery Prodaná nevěsta"...............................................................................................  1 500 Kč  
keramika barevně glazovaná, signováno - neurčeno, vzadu vyryté jméno Frant. Kuchař, Rožmitál, první polovina minulého století, 

barva místy oloupaná, patrné i oklepy.  

35 x 52 cm 
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LOT 198    

Džbán "Rozmysli si Mařenko" a "Věrné naše milování" ................................................................................  1 500 Kč  
keramika bíle glazovaná, zdobená barevným tiskem na motivy z opery Prodaná nevěsta, na hrdle džbánu je plastické označení 

objemu 2 litry, Čechy, první polovina minulého století.  

Výška 32 cm 
       

       

LOT 199    

Džbán "Naše věrné milování" a "Jeníček a Mařenka" .....................................................................................  2 000 Kč  
sklo čiré, zdobené barevnou ruční malbou emaily, motiv Jeníčka a Mařenky z opery Prodaná nevěsta, text je psán zlatým písmem, 

doplněno monogramem MK, Čechy, první polovina minulého století.  

Výška 27,5 cm 
       

       

LOT 200    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
sklo čiré, zdobené plochým brusem a zlacením stylizovaného rostlinného dekoru, Čechy, první polovina minulého století.  

Výška 32 cm 
       

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 201 - 220 

 

LOT 201    

Frech Karl Hugo   (1883-1945) 

"Radnice v Memmingenu, Bayern-Schwaben" .....................................................................................................  5 900 Kč  
kombinovaná technika - černý podklad, barevná tempera, vpravo dole signováno v desce K. FRECH, třicátá léta minulého století, 

z osmidílného cyklu "Memmingen - městská zákoutí", rámováno okolo roku 2002.  

43,5 x 38,5 (55 x 49) cm 
       

Frech Karl Hugo  malíř, grafik, ilustrátor, studoval na Grafické škole v Esslingenu, Uměleckoprůmyslové škole 

ve Stuttgartu, Akademii výtvarných umění v Karlsruhe, v letech 1914 - 1945 žil a pracoval v Bratislavě, kam se přiženil. 

Techniku malby temperou na černém podkladu používal i při uměleckém dokumentování zákoutí bratislavského podhradí 

(http://www.antiquariat-rieger.de/EXL-KUENSTLER/exl-Kue-Frech.html, údajně uváděn ve slovenské literatuře -

Slovenský biografický slovník, vydání Matica slovenská, Martin 1987 a Encyklopedia Slovenska, sv. E-J, vydání SAV 

1978, širší informace na www.gmb.sk/sk/month/detail/april_2011) 

(9.9.1883 Gaisburg, od roku 1901 městská část Stuttgartu, Německo - 27.7.1945 poblíž města Steyr, Rakousko) 

       

LOT 202    

Frech Karl Hugo   (1883-1945) 

"Městská brána s pohledem na věž kostela Sv. Martina, Memmingen" ...................................................  5 900 Kč  
kombinovaná technika - černý podklad, barevná tempera, signováno monogramem KF, třicátá léta minulého století, z osmidílného 

cyklu "Memmingen - městská zákoutí", rámováno okolo roku 2002.  

43,5 x 37,5 (55 x 49) cm 
       

       

LOT 203    

Frech Karl Hugo   (1883-1945) 

"Městské zákoutí z Memmingenu" .............................................................................................................................  5 900 Kč  
kombinovaná technika - černý podklad, barevná tempera, signováno, třicátá léta minulého století, z osmidílného cyklu 

"Memmingen - městská zákoutí", rámováno okolo roku 2002.  

43 x 38 (54,5 x 49) cm 
       

       

LOT 204    

Frech Karl Hugo   (1883-1945) 

"Pohled na gotický kostel Sv. Martina v Memmingenu" .................................................................................  5 900 Kč  
kombinovaná technika - černý podklad, barevná tempera, signováno, třicátá léta minulého století, z osmidílného cyklu 

"Memmingen - městská zákoutí", rámováno okolo roku 2002.  

43 x 38,5 (54,5 x 49,5) cm 
       

       

LOT 205    

Marvánek Otakar   (1884-1921) 

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

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

Nabízený obraz je jednou z prací, které vznikaly při Marvánkových návštěvách světových galerií, v nichž Marvánek maloval 

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

29 x 23 (45 x 35,5) cm 

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

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

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

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

       

LOT 206    

Rada Vlastimil   (1895-1962) 

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

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

Obdobná varianta námětu publikována ve Slovníku Chagall. 

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

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

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

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

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

       

LOT 207    

nesignováno    

"Plachetnice na rozbouřeném moři" ..........................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, první polovina minulého století.  

50,5 x 64 (60 x 76) cm 
       

       

LOT 208    

Hliněnská - Kuhnová Božena   (1906-1992) 

"Žena upravující se u toaletního stolku" .................................................................................................................  2 000 Kč  
kresba barevnými pastelkami, signováno vpravo dole HLINĚNSKÁ B, datováno 1957.  

33 x 45 (38 x 49,5) cm 
       

Hliněnská - Kuhnová Božena  malířka, narozena v Brně, studovala na UMPRUM a později na AVU v Praze u profesora 

Nechleby, věnovala se portrétní tvorbě (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 209    

monogramista HB    

"Muž v baloňáku kouřící dýmku" ..............................................................................................................................  3 500 Kč  
kresba tužkou a tuší, lavírovaná akvarelem, vpravo dole signováno monogramem HB, datováno 1939, připojen text: "TAJEMSTVÍ 

JAK ZŮSTATI DO ŠEDESÁTKY JUNÁKEM ZNÁ P. ST. CESTMISTR", vzadu papírový štítek "RÁMY K OBRAZŮM J. 

ŠANTRŮČEK NYMBURK".  

59 x 37,5 (63 x 42) cm 
       

Boettinger Hugo (?)   

       

LOT 210    

Bělocvětov Andrej   (1923-1997) 

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

znovu signováno a datováno 1977, adjustováno v zajímavém rámu v barvě přírodního dřeva. Kvalitní práce výborného moderního 

malíře, který žil a pracoval v Praze. 

86,5 x 61 (101 x 76) cm 
       

Bělocvětov Andrej  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, narodil se a zemřel v Praze, za války však těžko mohl tvořit pod svým 

ruským jménem, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské 

akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada 

výstav, představitel českého INFORMELU, zájem o jeho obrazy je vzrůstající, dosahují vysokých cen  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 211    

Tichý František   (1896-1961) 

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

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

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

Výřez 49 x 34,5 (68 x 38) cm 
       

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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LOT 212    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

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

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

Ve výřezu 12 x 8 (35 x 25) cm 
       

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

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

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

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

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

Zrzavého, který v roce 1999 vydala rovněž naše společnost 

       

LOT 213    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

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

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

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

vydala rovněž naše společnost. Další skvělá a významná kresba. Získáno původně z majetku rodiny Jana Zrzavého. 

Ve výřezu 16 x 13 (50 x 45) cm 
       

       

LOT 214    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

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

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

současného majitele za podstatně vyšší cenu. 

Ve výřezu 12 x 9 (47 x 37) cm 
       

       

LOT 215    

Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Hráči" ....................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou ZD ČERVINKA, číslováno 96/100, nedatováno, druhá polovina minulého století, 

kvalitní adjustace.  

63,5 x 50 (67,5 x 54) cm 
       

Červinka - Targus Zdeněk  malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, rodák z Uherského Hradiště, vystudoval Střední umělecko-

průmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval 

ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní cenu města Uherské Hradiště (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 216    

Slíva Jiří   (1947- ) 

"Baspárek".............................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
barevná litografie, basa a Kašpárek, vpravo dole signováno tužkou JIŘÍ SLÍVA, číslováno 67/100, druhá polovina minulého století, 

kvalitní adjustace.  

51,5 x 39 (55,5 x 42,5) cm 
       

Slíva Jiří  karikaturista, ilustrátor, grafik, malíř, pedagog, narozen v Plzni, studoval na VŠE v Praze, ve výtvarném umění 

se vzdělával soukromě, od roku 1972 začal uveřejňovat své kreslené grotesky a humorné ilustrace, jimiž zpočátku 

ilustroval své vlastní verše, jako ilustrátor a grafik spolupracoval s četnými periodiky, např. Dikobraz, Květy, Vlasta, Věda 

a technika mládeži, Eulenspiegel, New York Times a další, ilustroval více než 60 knižních titulů (Slovník Chagall) 

       

LOT 217    

Ptáček Petr   (1965-) 

"Sedící dívčí akt a vzducholoď" ......................................................................................................................................  700 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou PETR PTÁČEK, datováno 2011, vlevo dole číslováno 3/100, paspartováno.  

Výřez 17 x 23,5 (31 x 37) cm 
       

Ptáček Petr  malíř, ilustrátor, studia na střední škole bez výtvarného zaměření, působí jako výtvarný asistent na AVU 

v Praze. Věnuje se knižní ilustraci, ve volné tvorbě kolorovaným kresbám a v grafice barevné litografii (Slovník Chagall) 

       

LOT 218    

Ptáček Petr   (1965-) 

"Motocyklové závody" ........................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou PETR PTÁČEK, datováno 2012, vlevo dole číslováno 22/100, paspartováno.  

Výřez 23 x 30,5 (40 x 46) cm 
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LOT 219    

Hřivnáč Tomáš   (1959-) 

"Cestu znám" ...........................................................................................................................................................................  900 Kč  
suchá jehla, vpravo dole signováno tužkou TOMÁŠ HŘIVNÁČ, datováno 2011, dole uprostřed uveden název listu, vlevo číslováno 

57/100, paspartováno.  

Výřez 23 x 16,5 (41,5 x 34) cm 
       

Hřivnáč Tomáš  Hřivnáč Tomáš ((1959-) 

malíř, grafik, narozen v Praze, studoval na střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, věnuje se především volné grafice, 

nejčastěji suché jehle (Slovník Chagall 

       

LOT 220    

Pitrmann Alois   (1911-1986) 

"Hlava Krista" .....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská černožlutá litografie, signováno tužkou, značeno AP v desce, dále značeno slepotiskovým razítkem, autorský tisk 1943, 

kvalitní adjustace.  

49 x 34,5 (66 x 49) 
       

Pitrmann Alois  významný malíř, grafik, historik umění, studoval na Akademii v Praze u Loukoty a Obrovského, doktor 

práv, doktor filozofie, v letech 1937-1981 asi 50 výstav doma i v Evropě, zastoupen v Galerii hlavního města Prahy, AJG 

v Hluboké, GVU v Karlových Varech, v NG Praha, Státní galerii v Drážďanech, Budapešti a Mnichově, v Královské 

akademii umění v Kodani, v Musée de I' Art Wallon v Liege, Bibliobecal Nacional v Lisabonu, Tate Gallery v Londýně, 

Musée des Beaux Arts v Lyonu, Museo del Prado v Madridu, Bibliothégue National v Paříži, Museum voor Schöne 

v Ostende atd (Toman, Slovník Chagall) 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 221 - 240 

 
 

LOT 221    

Dózička na nízké patce ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo světle hnědé - zlatavé, tvar koule - tělo i víko polokoule, na těle plochý brus stylizovaného ornamentem, na víku vedle 

ornamentu brusy zajíce, srnky a hradu, 19. století.  

Výška 11 cm, průměr 8,5 cm 
       

       

LOT 222    

Solnička a pepřenka ...........................................................................................................................................................  1 400 Kč  
porcelán bílý, Napoleon a Hortensie - barevný tisk portrétu Napoleona na jedné nádobce, portrétu Hortensie na druhé, doplněno 

větvičkami vavřínů a částečně setřenými zlacenými ornamenty.  

Výška 6 cm 
       

       

LOT 223    

Pohárek na nízké nožce s kruhovou patkou ...............................................................................................................  700 Kč  
sklo hnědé, tělo nálevkovité. zdobeno plastickými pásy čoček, zlacením a ruční barevnou emailovou malbou chlapečka s větvičkou, 

střední Evropa, druhá polovina 19. století.  

Výška 15,5 cm 
       

       

LOT 224    

Pohárek s nápisem "Tÿl Eulenspiegel" .....................................................................................................................  1 000 Kč  
sklo čiré, zdobené ruční malbou barevnými emaily figurálním námětem v krajině, patka pohárku tvořena plastickou vlnkou, druhá  

polovina 19. století. Při spodním okraji schází po celém obvodu jeden skleněný olep. Inspirováno legendou o lidovém šprýmaři Till 

Eulenspiegelovi. Párová položka k 225 tohoto katalogu. 

Výška 11,5 cm 
       

       

LOT 225    

Pohárek s nápisem "Tÿl Eulenspiegel" .....................................................................................................................  1 000 Kč  
sklo čiré, zdobené ruční malbou barevnými emaily figurálním námětem v krajině, patka pohárku tvořena plastickou vlnkou, druhá 

polovina 19. století. Při spodním okraji poškozený skleněný olep. Inspirováno legendou o lidovém šprýmaři Till Eulenspiegelovi. 

Párová položka k 224 tohoto katalogu. 

Výška 11,5 cm 
       

       

LOT 226    

Váza s širokým tělem a přehnutým hrdlem ................................................................................................................  100 Kč  
sklo kouřově šedé, po obvodu zdobené rytým motivem listů a plodů, první polovina minulého století.  

Výška 15 cm, průměr 14 cm 
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LOT 227    

Řetízek k hodinkám .........................................................................................................................................................  10 000 Kč  
červené zlato, značeno platnou RU puncovní značkou LIŠKA, počátek minulého století.  

Délka 50 cm, hmotnost 13,71 g, ryzost zlata 580/1000 
       

       

LOT 228    

Gutfreund Otto   (1889-1927) 

"Malá úzkost" ....................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
bronz, pozdější odlitek díla, které vzniklo v letech 1911 - 1912.  

Výška 22,5 cm 
       

Gutfreund Otto  sochař, studium na keramické škole v Bechyni a na uměleckoprůmyslové škole v Praze, před první 

světovou válkou studijní pobyty ve Francii, Anglii, Německu, Holandsku, v letech 1914 - 1920 opět ve Francii, po dobu 

první světové války sloužil jako voják ve francouzské cizinecké legii, vystavoval ve Skupině výtvarných umělců 

a v Mánesu, v Tomanovi výčet jeho nejznámějších děl (Toman) 

       

LOT 229    

Gutfreund Otto   (1889-1927) 

"Sedící žena" ......................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
bronz, pozdější odlitek díla, které vzniklo roku 1927.  

Výška 17 cm 
       

       

LOT 230    

Gutfreund Otto   (1889-1927) 

"Hlava ženy" ......................................................................................................................................................................  60 000 Kč  
bronz, pozdější odlitek díla z roku 1919.  

Výška 36 cm 
       

       

LOT 231    

Gutfreund Otto   (1889-1927) 

"Hlava" .................................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
bronzový reliéf na dřevěné desce, pozdější odlitek díla z roku 1919.  

Samotný reliéf 27,5 x 17 cm, dřevěná deska 33,5 x 21 cm 
       

       

LOT 232    

Nástěnná cedule  

"GEOPHYSIKALISCHES INSTITUT DER DEUTSCHEN KARLS-UNIVERSITÄT" ....................  500 Kč  
bílý smalt s černým písmem, 40. léta minulého století, na několika místech náznak koroze.  

25 x 50 cm 
       

       

LOT 233    

Nástěnná cedule  

"GROSSER HÖRSAAL UND PRAKTIKUM DES GEOPHYSIKAL. INSTITUTS" ..........................  500 Kč  
bílý smalt s černým písmem, 40. léta minulého století, na několika místech náznak koroze.  

25 x 50 cm 
       

       

LOT 234    

Upomínkové těžítko "Vagón naložený uhlím" ..........................................................................................................  250 Kč  
mosaz, kousky uhlí, dřevěný podstavec s mosazným štítkem, text na štítku: "VĚNUJE OKR - DŮL PRESIDENT GOTTWALD n.p. 

HORNÍ SUCHÁ", druhá polovina minulého století.  

Vagónek 5 x 6 cm, podstavec 2,5 x 10 x 14 cm 
       

       

LOT 235    

Lampa podlahová ................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
korpus z mosazi, stínidlo tvrzený papír, první polovina minulého století, podstavec lampy je v jednom místě promáčklý, nutná 

elektrorevize.  

Výška 180 cm 
       

       

LOT 236    

Lampa stolní ..........................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
mosaz, terakotové stínítko glazované v barvě světle žluté a zdobené barevnou ruční emailovou malbou rostlin a ptáků jeřábů, 

mosazná noha je dekorovaná plastickým rostlinným dekorem, první polovina minulého století, nutná elektrorevize.  

Výška 41,5 cm 
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LOT 237    

Souprava tříplamenného svícnu a popelníku .........................................................................................................  1 000 Kč  
keramika glazovaná v barvě světle hnědé, zdobeno polévaným dekorem v barvě modré a šedé, na popelníku tištěná značka 

DITMAR URBACH, druhá polovina minulého století.  

Výška svícnu 22 cm, výška popelníku 4 cm, průměr popelníku 17 cm 
       

       

LOT 238    

Schlevogt Curt    

Vázička .....................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
sklo lisované, malachitové, po obvodu zdobeno plastickým motivem tančících dětí, 30. léta minulého století.  

Výška 8,6 cm 
       

       

LOT 239    

Nápojová a kompotová souprava pětiosobní ..........................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, po obvodu zdobeno barevnou ruční malbou květů vlčího máku, kopretin a pomněnek, vše doplněno červenou linkou, 

první polovina minulého století, na dvou miskách, velké míse a dvou pohárcích oklepy při okraji, celkem 13 ks.  

V sestavě: 

nápojová část - výška:  

1x džbán 21 cm, 1x karafa se zátkou 20,5 cm, 5x pohárek 10,5 cm, průměr 6,5 cm,  

misky - výška/průměr: 

1x velká miska 7 cm/19 cm, 5x miska 4,5 cm /10,5 cm 
       

       

LOT 240    

Pohár "COR UNUM VIA UNA" .................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo zelené, po obvodu plastické nálepy ve tvaru stylizovaných květů s ruční emailovou domalbou, v centrální části erb se lvem 

a písmeny VG, latinský nápis v překladu "JEDNO SRDCE JEDNA CESTA", konec 19. století.  

Výška 14,5 cm 
       

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 241 - 260 

 

LOT 241    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

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

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

umělecké hodnoty. Získáno původně z majetku rodiny Jana Zrzavého. 

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

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

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

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

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

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

Zrzavého, který v roce 1999 vydala rovněž naše společnost 

       

LOT 242    

Čapek Josef   (1887-1945) 

"Utonulý" ...............................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
kresba tuší a tužkou, studie, nesignováno, vzadu informace o obrazu a poznámka majitele : "Odkoupeno z majetku rodiny 

Florianových ve Staré Říší v roce 1998"  

20,5 x 29,5 (26 x 34,5) cm 
       

Čapek Josef  malíř, knižní grafik, kreslíř, spisovatel, scénograf, redaktor, narodil se v Hronově nad Metují, zemřel 

v koncentračním táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU 

Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské 

galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie 

v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Toman, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 243    

Čapek Josef   (1887-1945) 

"Nevěstka" .............................................................................................................................................................................  4 700 Kč  
linořez na ručním papíře, signováno tužkou, stejně tak uveden název grafiky, práce z roku 1919. Majitel toto dílo získal od rodiny 

Floriánových ze Staré Říše.  

Tisková plocha 10,2 x 7,2 cm, ve výřezu 22 x 17 (34 x 28,2) cm 
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LOT 244    

Čapek Josef   (1887-1945) 

"Ženské torzo" .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
linořez na ručním papíře, signováno tužkou, stejně tak uveden název grafiky, dvacátá léta minulého století, majitel toto dílo získal 

od rodiny Floriánových ze Staré Říše.  

Tisková plocha 10,6 x 6,6 cm, ve výřezu 19,5 x 13,5 (30 x 24) cm 
       

       

LOT 245    

Stretti - Zamponi Jaromír   (1882-1959) 

"Hradčany - jaro" ..............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
lept, vpravo dole signováno tužkou, dále uveden název díla a technika, grafika z roku 1920, původně ze sbírky pana Pavla Parmy, 

rámováno, paspartováno.  

Výřez 43 x 33 (48,5 x 46,5) cm 
       

Stretti - Zamponi Jaromír  malíř, kreslíř a grafik, bratr Viktora Strettiho, člen Hagenbundu ve Vídni, SVU Mánes, KVU 

Aleš, dlouhou dobu pracoval v Paříži, v roce 1912 byl jmenován členem Salon Autonome v Paříži, vystavoval ve Vídni, 

Paříži, Benátkách, spoluzakladatel Hollaru, s SČUG Hollar vystavoval v Barceloně, San Sebastianu, Reus, Lisabonu, 

Ósace, Jokohamě, v roce 1936 mu byla svěřena úprava interiéru pražského hradu, mimořádně významný malíř a grafik , 

jeden z nejlepších kreslířů a grafiků své doby v Evropě, svými pracemi zastoupen v řadě světových galerií  

(v Tomanovi celostránkový výčet úspěchů a prací tohoto významného umělce, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 246    

Hašek Josef   (1907-1967) 

"Lesní krajina se srubem" ..............................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika akvarel, tempera na kartonu, signováno, datováno 1951.  

63 x 86 (77 x 100) cm 
       

Hašek Josef  malíř, narozen v Chroustovicích u Vysokého Mýta, zemřel v Pardubicích, studoval rok architekturu na VUT 

v Praze, pak v letech 1926-1931 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Nejedlého, člen Umělecké besedy, 

věnoval se krajinomalbě, později se přiklonil k figurální tvorbě, vystavoval s Uměleckou besedou  

(Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 247    

Limanovský    

"Stavení v zimní krajině" ................................................................................................................................................  1 600 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století.  

32,5 x 41,5 (49 x 58) cm 
       

       

LOT 248    

neurčeno    

"Ležící koza" ......................................................................................................................................................................  12 500 Kč  
olej na plátně lepeném na překližce, signováno značkou (?), v pozadí malby vystupují další zvířata, kolem roku 1700, ručně řezaný 

zlacený rám, čištěno.  

20 x 20 (31 x 31) 
       

       

LOT 249    

neurčeno    

"Figurální pastýřská scéna v antickém prostředí" ...........................................................................................  17 500 Kč  
olej na plátně, špatně čitelná možná signatura (?), vytvořeno technikou starých mistrů, přelom 18. a 19. století, přijatelný rám zlaté 

barvy z druhé poloviny minulého století, restaurováno, na zadní straně značka výrobce plátna.  

84 x 73 (94 x 83) cm 
       

       

LOT 250    

nesignováno    

"Lovecké zátiší" ................................................................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, Holandsko, druhá polovina 17. století, zakoupeno z Fondu národní obnovy v roce 1949 na doporučení 

akademického malíře Bedřicha Svobody, přiloženy originály dvou Svobodových dopisů a dodací list. Jedná se o krásnou ukázku 

holandské žánrové malby 17. století. Bohatě plasticky zdobený rám v jednom rohu poškozený, poškození lehce restaurovatelné.  

Pro tuto aukci výrazně slevněno. 

69,5 x 95,5 (105 x 131,5) 
       

       

LOT 251    

Horník B.    

"Svážení kmenů párem koní v zimě" ......................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, výborná práce zachycující mizící život na venkově, 

široký původní rám.  

50 x 66 (64 x 80) cm 
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LOT 252    

Myslivec František   (1890-1965) 

"Poledne - partie z údolí Bobravy u Ořechova" ...................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole FR. MYSLIVEC, vzadu uveden název obrazu a údaj o jeho vystavení: "Vystaveno na výstavě 

profesorů v Brně"  

59 x 65 (76 x 87,5) cm 
       

Myslivec František  grafik, narozen v Brně, studoval u profesora Maška na UMPRUM v Praze, věnoval se krajinomalbě, 

grafickému designu (znak Brna z roku 1934) a portrétní tvorbě, řada výstav v Brně, byl členem KVU Aleš, zastoupen 

ve sbírkách MG v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 253    

Šimková - Elgrová Milena   (1898-1977) 

"Z Buchtova kopce" ...........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, vlevo dole signováno M.ŠIMKOVÁ-ELGROVÁ, vzadu uveden název obrazu a datace 1950.  

18,4 x 27 (35 x 43) cm 
       

Šimková - Elgrová Milena  Studia na UMPRUM v Praze a krajinomalbu u Al. Kalvody. Věnoval se především 

krajinomalbě, portrétu a zátiší (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 254    

Rada Vlastimil   (1895-1962) 

"Pohled na krajinu s vesnicí" ...........................................................................................................................................  900 Kč  
kresba tuší lavírovaná akvarelem, signováno vpravo dole VLAST RADA, první polovina minulého století, paspartováno.  

Výřez 20 x 16,5 (34 x 40,5) cm 
       

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

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

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

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

       

LOT 255    

Bouda Jiří   (1934-) 

"Noční vlak" ..........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevná serigrafie, signováno vpravo dole JIŘÍ BOUDA, datováno 2007, číslováno 11/50, paspartováno.  

Výřez 39 x 28 (51 x 38,5) cm 
       

Bouda Jiří  grafik, ilustrátor, žák Svolinského, člen ČFVU, zabývá se volnou a užitou grafikou, ilustrací populárně 

naučného charakteru s dopravní tématikou, návrhem známek, tvorbou ex libris, řada výstav včetně Paříže, Bělehradu, 

Milána, Budapešti, Helsinek, Sapora, Brightonu, Belgie atd (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 256    

Rittstein Michael   (1949-) 

"Tučňáci na jezu" ...............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 2009, číslováno 99/100, volný list.  

34,5 x 49,5 cm 
       

Rittstein Michael  soudobý český malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen v Praze, studia na pražské akademii u prof. 

Paderlíka, patří k představitelům expresivní figurální malby generace sedmdesátých let, člen SVU Mánes a dalších, dlouhá 

řada výstav domácích i zahraničních, např. Německo, Francie, Itálie, Polsko, Slovensko, Dánsko, Finsko, USA, Rakousko, 

Švýcarsko, zastoupen v Centre Pompidou v Paříži, Albertinum ve Vídni, Národní galerii v Praze a v mnoha dalších, 

vysoce hodnocený (Slovník Chagall, Lexicon CVA) 

       

LOT 257    

Načeradský Jiří   (1939-2014) 

"Svádění" ...................................................................................................................................................................................  900 Kč  
litografie, dole uprostřed signováno tužkou, datováno 2010, volný list.  

Tisková plocha 32 x 42 cm, list 50 x 70 cm 
       

Načeradský Jiří  malíř, studoval v malířské speciálce u profesora Rady na AVU v Praze, kde později působil jako 

pedagog, od roku 1991 profesor monumentální malby, představitel nové generace šedesátých let navazující na tradici 

moderní české grotesky, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Centre GEORGES POMPIDOU v Paříži, 

ve sbírce Medy Mládkové atd., výstavy po celém světě, jen výčet literatury k tomuto umělci ve Slovníku Chagall zabírá 

celostránkový sloupec (Slovník Chagall) 

       

LOT 258    

Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Duo" ...........................................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, číslováno 12/100, druhá polovina minulého století, volný list.  

Tisková plocha 21 x 15 cm, list 27,5 x 20 cm 
       

Červinka - Targus Zdeněk  malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, rodák z Uherského Hradiště, vystudoval Střední umělecko-
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průmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval 

ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní cenu města Uherské Hradiště (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

       

LOT 259    

Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Parking"...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole, číslováno 7/100, druhá polovina minulého století, volný list.  

Tisková plocha 21 x 15 cm, list 27,5 x 20,3 cm 
       

       

LOT 260    

Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Harlekýn a Kolombína" ...................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole, číslováno 10/100, druhá polovina minulého století, volný list.  

Tisková plocha 21 x 15 cm, list 27,5 x 20,3 cm 
       

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 261 - 280 

       

LOT 261    

Hřivnáč Tomáš   (1959-) 

"Ležící akt" ...............................................................................................................................................................................  900 Kč  
lept, vpravo dole signováno tužkou, datováno 2009, číslováno 60/100, volný list.  

Tisková plocha 20,5 x 14,5 cm, list 32 x 22 cm 
       

Hřivnáč Tomáš  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval na střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, věnuje se 

především volné grafice, nejčastěji suché jehle (Slovník Chagall) 

       

LOT 262    

Singer Michal   (1959-) 

"Západ slunce nad krajinou" ...........................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, dole uprostřed signováno tužkou SINGER, datováno 2009, číslováno 69/100, volný list.  

49,2 x 34,5 cm 
       

Singer Michal  Singer Michal (1959-) 

malíř, narozen v Praze, studia na FF UK v Praze, ilustrátor, malíř, básník a hudebník, podepisuje se signaturou Sígr, 

od roku 1993 se věnuje volné tvorbě, patří k zakladatelům týdeníku Respekt, kde působil jako grafik a výtvarný redaktor, 

vydal též knihy s vlastními litografiemi (Slovník Chagall 

       

LOT 263    

Komárek Ivan   (1956-) 

"Trojice" ....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 2009, číslováno 40/100, volný list.  

Tisková plocha 22 x 31,5 cm, list 34,5 x 50 cm 
       

Komárek Ivan  malíř, narozen v Praze, studoval na Střední odborné škole výtvarné a v ateliéru prof. J. Smetany na AVU 

v Praze, ústředním motivem jeho kreseb i maleb je lidská figura, koncem 90. let pracuje i s fotografiemi ženských aktů, jež 

barví a dokresluje, řada výstav (Slovník Chagall) 

       

LOT 264    

Komárek Ivan   (1956-) 

"Aerobic" ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 2009, číslováno 99/100, volný list.  

Tisková plocha 35 x 49,5 cm 
       

       

LOT 265    

Hodonský František   (1945- ) 

"Kvetoucí".................................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 2010, číslováno 86/100, dole uprostřed název grafiky, volný list.  

Tisková plocha 27 x 44 cm, list 35 x 50 cm 
       

Hodonský František  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u profesora Jiroudka, od roku 1990 profesorem na AVU 

v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar, zastoupen v řadě galerií, včetně NG Praha, řada výstav (Slovník Chagall) 

       

LOT 266    

Hodonský František   (1945-) 

"Maková pole" ........................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 2010, číslováno 76/100, dole uprostřed uveden grafiky, volný list.  

Tisková plocha 28 x 44 cm, list 35 x 50 cm 
       

OBSAH 
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LOT 267    

Franta Roman   (1962-) 

"SG - Solomon Gugenheim" .............................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, uveden název listu, datace 09 a číslováno 75/100, volný list.  

Tisková plocha 29 x 38,5 cm, list 35 x 49,5 cm 
       

Franta Roman  malíř, fotograf, narozen v Táboře, studoval na AVU v Praze u profesora B. Dlouhého a A. Veselého, 

absolvoval kurs abstraktní malby u profesora Kotíka, kurz kaligrafie Yan Qu a studoval na Art Institute San Francisco, 

působil jako asistent na AVU v Praze, zastoupen ve sbírce Weiss bank corp., Londýn a v soukromých sbírkách u nás, 

v Anglii, Japonsku a USA, řada výstav (Slovník Chagall) 

       

LOT 268    

Franta Roman   (1962-) 

"WH - White house" .............................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, datováno 2009, dole uprostřed uveden název listu, vlevo dole číslováno 65/100, 

volný list.  

Tisková plocha 28,5 x 35 cm 
       

       

LOT 269    

Valečka Jaroslav   (1972-) 

"Trojice žen v krajině" ........................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou, autorský tisk, konec 20. století, volný list.  

Tisková plocha 27 x 37,5 cm, list 36 x 45,5 cm 
       

Valečka Jaroslav  malíř, kreslíř, sochař, narozen v Praze, studoval malbu u profesora J. Sopka a ateliér plastiky profesora 

J. Hendrycha na AVU v Praze, Vestlandes Kunstakademi v Bergenu, Staatliche Kunstakademie v Karlsruhe, Royal 

academy Rotterdam, pedagog kreslení na ZUŠ J. Štítného v Praze, široký výčet výstav a literatury (Slovník Chagall) 

       

LOT 270    

Valečka Jaroslav   (1972-) 

"Zimní krajina" ......................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 93/100, konec 20. století, volný list.  

Tisková plocha 26,5 x 42 cm, list 36 x 49,5 cm 
       

       

LOT 271    

Valečka Jaroslav   (1972-) 

"Západ slunce" ........................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 10/120, konec 20. století, volný list.  

Tisková plocha 26,5 x 30 cm, list 36 x 38 cm 
       

       

LOT 272    

Valečka Jaroslav   (1972-) 

"Požár na lodi"........................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, autorský tisk, datace 2002, volný list.  

Tisková plocha 18 x 28 cm, list 25 x 34,5 cm 
       

       

LOT 273    

Voneš Ludvík   (1910-1978) 

"Composition" ......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
lept, originální autorský tisk, signováno tužkou, uveden název listu, datováno 69, poškozené sklo v levém dolním rohu.  

Tisková plocha 50 x 33 (57,5 x 40) cm 
       

Voneš Ludvík  grafik, malíř, studoval na UMPRUM v Praze a u profesora F.T. Šimona na AVU, dále u profesora J. 

Dupase na École des Beaux Arts a École des Arts Décoratifs v Paříži, navrhl čestný diplom pro E. Beneše, zastoupen 

v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, Galerii Vysočiny v Jihlavě a jinde (Slovník Chagall, abART, 

http://pravednes.cz/VonesLudvik.profil) 

(6.8.1910 Třebíč - 1978 Brno) 

       

LOT 274    

Schöncker (?)    

"Sedící starý dudák".............................................................................................................................................................  900 Kč  
lept, signováno a datováno v desce i tužkou 1920, dále uveden název díla, vzadu pravděpodobně evidenční číslo 2624 a dvě razítka 

s orlicí.  

Tisková plocha 31,5 x 24 (46,5 x 37,5) cm 
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LOT 275   Hakl    

"Město" ......................................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, autorský tisk, vpravo dole signováno tužkou HAKL, datováno 1983.  

Tisková plocha 25,5 x 26, ve výřezu 33 x 33 (37,5 x 37,5) cm 
       

       

LOT 276    

Richter Dan   (1930-) 

"Opuštěná židle" ....................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná serigrafie, signováno tužkou DAN RICHTER, datováno 1985, číslováno 85/90, vzadu razítko ČFVU Ústí nad Labem 

a štítek DÍLA se jménem autora a názvem obrázku, paspartováno, rámováno.  

Kruhový výřez o průměru 8,5cm, průměr tiskové plochy 7,5 cm (23 x 20,5) cm 
       

Richter Dan  grafik, malíř, studoval u profesora J. Švába v Oficině Pragensis, zabývá se malbou i grafikou, v letech 1949-

1990 vystavoval téměř každoročně, často v cizině, zastoupen v SGVU Litoměřice, GVU Ostrava a jinde (Slovník Chagall) 

(nar. 2.11.1930 Ostrava) 

       

LOT 277    

Jambor Josef   (1887-1964) 

"Deštivý den" ...........................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, signováno v desce, první polovina minulého století, paspartováno.  

Výřez 18 x 24,5 (33 x 39) cm 
       

Jambor Josef  malíř a grafik, narodil se na Vysočině, pražská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka 

u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, 

ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských 

zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku života v Praze odešel do Nového Města 

na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci života odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika 

obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních 

sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehož práce jsou stále ceněny (Toman, Slovník Chagall, 

Wikipedie, www stránky města Tišnova) 

       

LOT 278    

Lolek Stanislav   (1873-1936) 

"Krajina s jeleny" ...............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kresba tuší, signováno vpravo dole, datováno 1935, paspartováno, vlevo nahoře natrženo.  

Výřez 20 x 26 (31 x 36,5) 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) 

       

LOT 279    

"Tři chryzantémy v modré váze" ................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, vpravo dole signováno, čteno M. MARTINŮ, druhá polovina minulého století.  

50 x 32,5 (62 x 44,5) cm 
       

       

LOT 280    

Landa Antonín   (1899-1968) 

"Vznik, Poroba a Svoboda česko - slovenského národa" ..............................................................................  99 000 Kč  
triptych, řídký olej na překližce, jednotlivé malby trojúhelníkového tvaru, datováno vzadu 3x 1920, signováno vzadu 3x tužkou 

stylizovaným monogramem AL (ligaturou), adjustace ve výrazném Art Deco provedení, název uveden vpředu na rámu, součást 

výzdoby. Mistrovská práce galerijní hodnoty. Vysoce reprezentativní celek. 
 

Obraz symbolicky zachycuje historické milníky. První „Vznik“ a třetí „Svoboda“ jsou vyvedeny v barvách trikolory, u prvního 

převládá modrá, u třetího červená, obojí na bílém podkladě. Prostřední „Poroba“ je vyobrazena v černých a žlutých tónech opět  

na bílém podkladě. 

 

Na každé ze tří částí triptychu je mladá dívka, na prvním v radostné póze, v pozadí je symbolicky hora Říp. Na druhé části 

triptychu je dívka svázaná v okovech, v pozadí je symbolicky Letohrádek Hvězda na Bílé Hoře. Třetí část pak symbolizuje svobodu 

nové republiky opět vyobrazením mladé dívky s klasem obilí v popředí, v pozadí je Katedrála sv. Víta.  

 

Rám je nedílnou součástí díla. Kromě názvu díla, které je uvedeno přímo na rámu, je rám zdoben motivem lipových ratolestí 

 

Všechny tři malby jsou adjustovány v řadě ve společném rámu velikosti 71 x 140 cm,  

každá malba má základnu 32 cm a výšku 43 cm 
       

Landa Antonín  malíř, keramik, grafik, ředitel Typografické školy v Praze, studoval u Caspara, Belweho, J.P.Laurence 

a Fr. Kupky (abART) 

(2.5.1899 Praha - 8.4.1968 Praha) 
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OBRAZOVÁ ČÁST  položky 281 - 304 

 

LOT 281    

Ženíšek Josef   (1855-1944) 

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

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

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

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

       

LOT 282    

Sedliský Ivan   (1926-1996) 

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

72 x 56 (86,5 x 71) cm 
       

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

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

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

       

LOT 283    

Barnet - Směšný Josef Václav   (1907-1990) 

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

1951. Otec současného majitele byl osobním přítelem autora. 

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

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

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

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

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

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

       

LOT 284    

Barnet - Směšný Josef Václav   (1907-1990) 

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

odloupnutá malba. Otec současného majitele byl osobním přítelem autora. 

30,5 x 50 (42 x 61) cm 
       

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

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

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

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

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

       

LOT 285   Barth I.    

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

115 x 83 (131 x 98) cm 
       

       

LOT 286   neurčeno    

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

příjemná adjustace, zajímavá nabídka.  

93 x 68 (105 x 79) cm 
       

       

LOT 287   nesignováno    

"Život u jezera ve vysokých horách" .........................................................................................................................  5 500 Kč  
romantický olej na plátně, signatura nenalezena, romantická škola kolem roku 1870, luxusní široký rám zlaté barvy, dekorativní 

celek, vyvoláváno v ceně rámu.  

56 x 68,5 (81,5 x 95,5) 
       

       

LOT 288   neurčeno    

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

v ceně rámu.  

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

OBSAH 
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LOT 289    

Tužinský Alois   (1907-) 

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

57 x 67 (74 x 85) cm 
       

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

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

       

LOT 290   nesignováno    

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

je ve stavu odpovídajícím stáří, na několika místech vyžaduje drobné restaurování. K atributům tohoto světce se řadí palmový list 

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

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

obraze ukazuje Expeditus pravou rukou na hodiny a říká HODIE - ale já jsem křesťanem již DNES. 

 

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

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

UNIKÁTNÍ sběratelská, muzeální a galerijní položka. 

80,5 x 59,5 cm 

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

       

LOT 291    

Procházka František Xaver   (1887-1950) 

"Muž s párem koní na cestě" .........................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole FR.X.PROCHÁZKA, datováno 1925, nákladné rámování od proslulého Viktora 

Brůžka, ceněného rámaře z Prahy. Nádherná práce malíře, který se proslavil právě svými malbami zvířat. 

51 x 90 (66 x 105) cm 
       

Procházka František Xaver  malíř a grafik, narozen v Příbrami, studia na pražské akademii u Bukovace, Schwaigera, 

Pirnera, pobyty v Německu, Paříži, Amsterodamu, Antverpách, výstavy v Salóně Topičově i Rubešově apod., galerijní 

zastoupení (Toman) 

       

LOT 292    

Řehořek František   (1890-1982) 

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

typu.  

90 x 82 (111 x 104) cm 
       

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

na figurální malbu (Toman, Slovník Chagall) 

       

LOT 293    

Hermanns Rudolf    

"Chlapec s hračkou"..........................................................................................................................................................  8 900 Kč  
reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole RUDOLF HERMANNS, datováno 1919, rám od Viktora Brůžka, známého 

a ceněného rámaře z Prahy. Výhodná nabídka i vzhledem k nákladnému uměleckému rámování.  

100,5 x 80 (110 x 91) cm 
       

Hermanns Rudolf  Pro nedostatek srovnávacího materiálu nemůžeme potvrdit, že se jedná o německého malíře Rudolfa 

Hermanse, narozen 17.4.1860 v Celle, zemřel 1.7.1935 v Hannoveru. Mezi zjištěnými prodeji děl tohoto autora 

za posledních cca 20 let jsme nezaznamenali prodej obrazu portrétního charakteru. 

       

LOT 294    

Budský Rudolf   (1887-) 

"Sokol - První popřevratový starosta města Miličína" .....................................................................................  6 900 Kč  
olej na plátně, mistrovská portrétní práce hodnoty, signováno vlevo R.BUDSKÝ, datováno 1937, vzadu na blind rámu ručně psaný 

text: "První popřevratový starosta města Miličína (Čeněk Kraupner v r. 1937)", hodnotný umělecký rám, patrně Brůžkův. Rodinné 

jméno KRAUPNER je spojeno s novodobou historií obce Miličín. Jméno Čeňka Kraupnera se vyskytuje na namátkou vybraných 

stranách 371 a 398 miličínské kroniky, rok 1937, v souvislosti se stavbou místní sokolovny. 

(http://ceskasibir.cz/milicin/kronika/kroniky.php) 

70,5 x 55 (87,5 x 73,5) cm 
       

Budský Rudolf  malíř, studia na pražské akademii u Bukovace, Hynaise, Švabinského, člen spolků výtvarných umělců 

MYSLBEK a MÁNES (Lexicon of the CVA) 

(nar. 6.12.1887, Praha) 
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LOT 295    

Otipka Jindřich   (1921-1986) 

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

s potokem. Špálovsky laděná malba významného malíře Severní Moravy.  

65 x 76 (72 x 82) cm 
       

Otipka Jindřich  malíř z Opavska, narozen v Neplachovicích, žák Baucha a Filly, v šedesátých letech se zabýval 

kubismem, jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií 

(Slovník Chagall) 

       

LOT 296    

Slabý - Kareš Karel   (1923-1972) 

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

100 x 66 (121 x 86,5) cm 
       

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

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

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

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

(7.4.1923 Praha - 20.8.1972 Praha) 

       

LOT 297    

Rychlovský Antonín   (1910-1994) 

"Praha ze zahrad na jejím okraji" ..............................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole A.RYCHLOVSKÝ, datováno 1944. Kvalitní krajinářská práce. Ve spodní 

části obrazu je téměř detailně zaznamenané velké zahradnictví, v horní části je zjednodušený pohled na Prahu historickou, z něhož 

záměrně vystupují významné stavby. Rozdílnost obou částí je poněkud zastíněna velkou červenou budovou dvacátého století. 

70 x 97 (82 x 109) cm 
       

Rychlovský Antonín  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Hranicích na Moravě, studoval v krajinářské speciálce 

u profesora O. Nejedlého na AVU v Praze, zastoupen v NG, GHMP v Praze, KG Zlín a jinde (Slovník Chagall) 

(3.5.1910 Hranice-1994) 

       

LOT 298    

Neumann Vladimír   (1909-1945) 

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

58 x 48 (65 x 55) cm 
       

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

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

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

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

(24.1.1909 Vídeň, Rakousko-7.5.1945 Velké Meziříčí) 

       

LOT 299    

BLEYLE (?)    

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

pražského rámaře Viktora BRŮŽKA.  

50 x 36 (61 x 47) cm 
       

       

LOT 300    

Filla Emil   (1882-1953) 

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

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

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

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

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

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

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

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

       

LOT 301    

Filla Emil   (1882-1953) 

"Kůň napadený lvem" ......................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský lept s akvatintou, nesignováno, vzadu štítek Galerie ART Chrudim, na štítku uvedena datace 1945, luxusní umělecká 
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adjustace. Obraz byl v uvedené galerii zakoupen otcem současného majitele za podstatně vyšší cenu. 

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

       

LOT 302    

Štauda Petr   (1899-) 

"Krajina se skalami" .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
zajímavý mistrovský olej na plátně, signatura nenalezena, vzadu autorský štítek se jménem autora a názvem obrazu.  

45 x 60 (56 x 65) cm 
       

Štauda Petr  malíř, narozen 23. 5. 1899 v Praze, člen SVU Mánes (Lexicon of the CVA) 

       

LOT 303    

Malucha    

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

zvládnutá, zavěšuje se bez rámu.  

40 x 60,5 cm 
       

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

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

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

záznam 000012092) 

       

LOT 304    

Matal Bohumír   (1922-1988) 

"Abstraktní kompozice" ..................................................................................................................................................  7 000 Kč  
kresba černým fixem, signováno vzadu MATAL, datováno 4/I 82, rámováno, paspartováno.  

Výřez 24 x 16,5 (42 x 34) cm 
       

Matal Bohumír  významný brněnský malíř, studium na ŠUŘ Brno, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, SVU Aleš v Brně, 

Bloku umělců země Moravskoslezské, tvůrčí skupiny Brno 57, vynikající malíř 20. století, kolem 70 výstav po celém 

světě, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, významně zastoupen ve Státní galerii v e Zlíně (Chagall, Lexicon of 

the CVA) 

 

 

 

 

 

ERRATA 

 

LOT 305    

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) 

       

 

  


