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OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY 
 
 

 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 
 
 
 
 

KATALOG 
 

V NEDĚLI 26. ÚNORA 2017 OD 11 HODIN 
POŘÁDÁ SPOLEČNOST AAA s.r.o. svou 98. AUKCI V BRNĚ 

 
    

 
 
 

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 

Vinohradská 38, 120 00 PPRRAAHHAA, 224 323 218, 224 322 418 
fax 224 325 307, galerie.aukce@seznam.cz 
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

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

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 
 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

 

 

Dražební řád 
 
Rejstřík jmenný 
Rejstřík popisný 
Rejstřík předmětný 
Rejstřík značek 
 
Obrazy ______________________________________________________________  001 - 020 
Jiné _________________________________________________________________  021 - 040 
Obrazy ______________________________________________________________  041 - 060 
Jiné _________________________________________________________________  061 - 080 
Obrazy ______________________________________________________________  081 - 100 
Jiné _________________________________________________________________  101 - 120 
Obrazy ______________________________________________________________  121 - 140 
Jiné _________________________________________________________________  141 - 160 
Obrazy ______________________________________________________________  161 - 180 
Jiné _________________________________________________________________  181 - 200 
Obrazy ______________________________________________________________  201 - 224 
 
    
 
 
TIP: při prohlížení tohoto dokumentu zadejte do vyhledávacího pole slůvko LOT  

 
 

PROSPEKT je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie vybraných položek zařa-
zených do aukce. Prospekty zasíláme bezplatně poštou dle naší databáze adres, některé 
zásilky však pošta vrací jako nedoručitelné.  
 
Máte-li zájem prospekty nadále dostávat nebo jste noví zájemci, sdělte nám Vaše 
správné adresy mailem, poštou nebo osobně v našich prodejnách či na aukcích. Kon-
takty na nás jsou uvedeny na stránkách www.aukcnidum.cz   
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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, 639 00 Brno na žádost vlastníků dražených 
předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

(Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, 
která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna 
provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) 

II.  Obecná ustanovení 

1.  Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení 
identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními in-
stitucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Dražitelem může být pouze člen klubu dražitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 
členem klubu. Členem klubu dražitelů může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-
lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník může přijmout pověření 
dražit od třetích osob, které jsou členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost 
dražitelů před předáním dražebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předložením dokladu osvědčují-
cího jeho totožnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu dražitelů AAA. Dra-
žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

3.  Dražit může pouze ten, kdo obdrží dražební číslo. Dražební číslo obdrží dražitel po složení dražební zálohy. 
Dražební záloha se vrací, pokud vydražitel odevzdá v pokladně dražební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-
žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

4.  Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou dražební vyhláš-
kou, ve které dražebník uvede, kdy a za jakých podmínek si může veřejnost věci pro aukci určené prohléd-
nout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vy-
dá katalog věcí určených pro aukci, který bude možno zakoupit v prodejně dražebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu dražitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci 
určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze 
v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či 
jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíž. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařa-
zených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jaké-
koliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-
niknutým na ochranu vystavených či dražených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově 
zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její 
číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána 
poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

2.  Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se považuje, zvedne-li 
dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více dražitelů 
má zvednuto svá dražební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu 
z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

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

100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 
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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. 
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REJSTŘÍK JMENNÝ  
 
Beneš    ......................................................................  201 
Beneš Vincenc    ..........................................................  85 
Beneš Vlast    ............................................................  211 
Beran Aljo    ................................................................  10 
Bibus František    ........................................................  77 
Bílý Miloš    ..............................................................  174 
Boehm Gustav    ........................................................  168 
Brož Josef    .................................................................  90 
Bubeníček Ota    ........................................................  176 
Buisson Dino (?)    ......................................................  97 
Coufal Jan    ..............................................  123, 124, 125 
Demel Karel    .............................................................  19 
Dobeš Ludva    ..........................................................  206 
Doleželová Miloslava    .................................................  5 
Dryák Ladislav    .......................................................  224 
Dvořák Bohuslav    ....................................................  172 
Ehrenhaft Ludvík    ...................................................  204 
Engelmüller Ferdinand    ...........................................  216 
Ferenz    .......................................................................  45 
Fronk Josef    ...............................................................  14 
Frydrych Jaroslav (?)    ......................................  171, 175 
Galbavý Rudolf    ........................................................  47 
Gauguin Paul    ............................................................  92 
Göttlich Miroslav    .....................................................  59 
Havlíček J.    ..............................................................  177 
Himmelstoss Karl    ...........  109, 110, 111, 112, 113, 114 
Hlava Pavel    ............................................................  185 
Hlávka Ladislav    ......................................................  215 
Hollar Václav    ...........................................................  58 
Horázsdovitz K (R ?)   ..............................................  205 
Horyna Bohumil    .....................................................  207 
Huber E.    ...................................................................  89 
Hummel Maria Innocentia    ......................................  159 
Hůrka Otakar    ..............................................................  6 
Chatrný Dalibor    ......................................................  202 
Janoušek M.    ...................................................  138, 139 
Jelínek Oldřich    .........................................................  17 
Jelínek Rudolf    ........................................................  100 
Jiřincová Ludmila    .....................................................  16 
Kaiser Jaroslav    .........................................................  44 
Kment František    .....................................................  141 
Kočí Josef    ...................................................................  9 
Kristofori Jan    ............................................................  20 
Krsková Halaska Eva    .............................................  200 
Kubátek Miroslav    ...................................................  179 
Lankáš Julius    ..........................................................  108 
Lhotka František    .....................................................  153 
Malý František    ...............................  130, 131, 132, 137 
Maresch Johann    ........................................................  29 
Martinková - Tomašovská Marie    .............................  13 
monogramista    ...........................................................  56 
monogramista HR    ..................................................  213 
Moravec Alois    ........................................................  208 
Motyčka František    ......................................................  8 

Mrkvička Otakar    .......................................................  87 
Müller Leopold Carl    ...............................................  221 
Muzika František    ....................................................  223 
Nemastil Zdeněk    .....................................................  203 
nesignováno    ..........................  39, 53, 91, 135, 173, 220 
Netík Miroslav    ........................................................  140 
neurčeno    ......................................  1, 18, 41, 42, 46, 212 
Nosek Jiří    ................................................................  214 
Novák Ladislav    .........................................................  96 
Novotný Jiří    ..............................................................  55 
Opatrný Karel    ..........................................................  183 
Oppl Vladimír    .........................................................  149 
Parma Leopold    ........................................................  169 
Pešicová Jaroslava   ...................................................  219 
Petrovan Bedřich    .............................................  161, 162 
Pitrmann Alois    ........................................................  178 
Röhling Vladislav    .......................................................  4 
Rous František    ........................................................  184 
Říhovský Karel    ...................................................  11, 12 
Sedláček Vojtěch    ........................................................  7 
Silovský Vladimír    .......................................................  3 
Sivko Václav    ...........................................................  218 
Skála Karel    ..........................................................  98, 99 
Skalický Karel    .........................................................  191 
Skrbek Jaroslav    .........................................................  48 
Sláma Bohumil    ........................................................  163 
Sode Edmund    ..........................................................  142 
Sodoma (?)    ................................................................  49 
Sörensen Jens Flemming    .................................  196, 197 
Strnadel Antonín    .....................................................  164 
Svoboda Vladimír    .....................................................  60 
Šimon Tavík František    ............................................  222 
Špála Václav    .............................................................  88 
Švabinský Max    ..............................................  54, 57, 94 
Tichý Luděk    ....................................................  150, 151 
Toman František Sylva   ............................................  136 
Uprka Janek (?)    .......................................................  217 
Vaca Karel    ................................................................  95 
Vaculka Vladislav    .............................................  52, 180 
Vaculková Ida    .....................................................  50, 51 
Váchal Josef    ..............................................................  86 
Valčík Aleš   ......................................................  121, 122 
Valčík Josef    .............................  126, 127, 128, 133, 134 
Voneš Ludvík    ..........................................................  165 
Vyleťalová Olga    ......................................................  210 
Wachsman Alois    .....................................................  209 
Wellner Karel    ..............................................................  2 
Wenig Josef    .............................................................  166 
Wünsche Vilém    .......................................  81, 82, 83, 84 
Zábranský Adolf    .......................................................  43 
Zamazal Josef    ..................................................  129, 167 
Zlamal Wilhelm    ......................................................  170 
Zobova Marina    ..........................................................  93 
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REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 
 
 
akryl, tempera .............................................................   11 
akvarel ................   1, 15, 43, 53, 121, 122, 138, 139, 166 
akvarel a froasáž .........................................................   96 
akvarel, kvaš .....................................................   168, 178 
bakelit, plast .............................................................   194 
barevná litografie..................   85, 88, 123, 124, 125, 218 
barevný lept ................................................................   16 
bronz ................................................................   108, 184 
bronz, mramor ............................................................   33 
dřevo ....................................................................   27, 40 
dřevo, intarzie ...........................................................   157 
dřevo, kov.........................................................   150, 151 
dřevoryt ....................................................................   169 
dřevořez ......................................................................   92 
grafika ..........................................................   41, 42, 219 
hlína pálená ......................................................   148, 183 
kamenina ..................................................................   188 
keramika .......................   28, 38, 145, 147, 159, 191, 193 
kombinace ......................................................   22, 34, 35 
kov, dřevo, textil ..............................................   152, 153 
kov, mosaz................................................................   158 
kov, sklo .............................................................   23, 146 
kresba křídou ............................................................   163 
kresba perem ............................................................   217 
kresba tuší ............................................................   17, 87 
kresba tuší kolorovaná akvarelem ........................   7, 176 
kresba tužkou .....................................................   18, 209 
lept .....................................................   2, 4, 48, 216, 222 
litografie ...................................................   3, 54, 57, 202 
majolika ................................................   30, 36, 182, 190 
mědirytina ..................................................................   19 
mezzotinta ..................................................................   94 
monotyp ...............................................................   5, 164 
monotyp, tempera, barevný pastel ....................   133, 134 
mosaz .................................................................   37, 199 
mosaz, kozinka ...........................................................   32 
mosaz, měď ..............................................................   143 
obecný kov .................................................................   66 
obecný kov, almandin ................................................   67 
obecný kov, granát .....................................................   68 
olej na desce ...........   20, 50, 89, 173, 174, 204, 208, 214 
olej na dřevě ...............................................................   56 
olej na kartonu .......................   8, 13, 131, 136, 171, 172, 
 ..........................................................  175, 177, 179, 206 

olej na lepence ..........................................   86, 97, 98, 99 
olej na plátně ............   6, 9, 14, 45, 46, 49, 51, 52, 55, 60, 
 ....................  95, 100, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 137, 
 ..................  140, 167, 170, 180, 201, 205, 207, 210, 212, 
 ...................................................  213, 215, 220, 221, 224 
olej na překližce ..................................................   10, 135 
olej na sololitu .............................................................   91 
olej-tempera ....................................................   12, 47, 59 
pastel ...................................................   93, 161, 162, 165 
pastelka .....................................................................   223 
platina, briliant ..........................................................   115 
platina, zlato, briliant, diamant ..................................   120 
porcelán ....   21, 25, 26, 31, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
 ..................  107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 142, 160, 
 ...........................................  186, 189, 192, 195, 196, 197 
porcelán, textilie ........................................................   144 
rytina ...........................................................................   58 
řezba ve dřevě .............................................................   39 
serigrafie .....................................................................   44 
siderolit .......................................................................   29 
sklo ..............................................................   24, 185, 198 
sklo broušené ............................................................   181 
stříbro ............................................   77, 80, 117, 118, 149 
stříbro, český granát, almandin .................................   116 
stříbro, obecný kov ......................................................   78 
tempera ........................................................................   90 
tempera ................................................................   90, 211 
tuš, akvarel ................................................   81, 82, 83, 84 
vlna ...........................................................................   200 
zlato.......................................................................   74, 75 
zlato, akvamarín ..........................................................   69 
zlato, alexandrit ...........................................................   63 
zlato, almandin ............................................................   72 
zlato, ametyst ..............................................................   71 
zlato, briliant, rubín ...................................................   119 
zlato, diamant, nefrit ...................................................   76 
zlato, diamant, perla ....................................................   73 
zlato, korál ..................................................................   64 
zlato, perly, smalt ........................................................   70 
zlato, porcelán .............................................................   79 
zlato, stříbro ................................................................   65 
zlato, tygří oko ......................................................   61, 62 
železo ........................................................   154, 155, 156 

 
 
 
 
REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 
 
 
brož ..............................................................   70, 73, 120 
dóza ..........................................................................   182 
dózička .....................................................................   199 
džbán ..........................................................................   30 
hodinky kapesní ...............................................   117, 118 
hodiny stolní ...............................................................   40 
hudební nástroj ...........................................................   32 
karafa ........................................................................   181 

kazeta ........................................................................   157 
květináč .......................................................................   29 
lampa ...............................................................   22, 34, 35 
lopatka .........................................................................   77 
lustr ...............................................................   23, 37, 146 
medaile ......................................................................   149 
mísa ...................................................................   196, 197 
miska .........................................................................   147 

OBSAH 

OBSAH 



 
KATALOG 98. AUKCE – BRNO – 26. 2. 2017 

 
 

 
_ 8 _    

nábytek .......................................................................   27 
náhrdelník ..................................................................   66 
náušnice ......................................................................   65 
panenka čajová .........................................................   144 
plastika ..................................   25, 28, 39, 107, 108, 109,  
 .......................... 110, 111, 112, 113, 114, 141, 142, 148, 
 ..........................  150, 151, 159, 160, 183, 184, 186, 189 
prsten ............   62, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 115 
příbor ..........................................................................   78 
přívěs ........................................   61, 69, 79, 80, 116, 119 
sada misek ................................................................   198 
sekerka bojová ..........................................   154, 155, 156 
sklenice.......................................................................   24 
souprava ...................................................................   192 

souprava čajová .........................................................   188 
souprava desertní ......................................................   190 
stojánek .............................................................   143, 194 
svícen ..........................................................................   33 
šálek s podšálkem ..............   101, 102, 103, 104, 105, 106 
talíř ..............................................................   36, 191, 193 
talířek ........................................................................   195 
tapiserie .....................................................................   200 
těžítko .......................................................................   158 
váza .........................................................   21, 26, 31, 185 
vázička ......................................................................   145 
zarážka na knihy ..........................................................   38 
zbraň .................................................................   152, 153 

 
 
 
 
REJSTŘÍK ZNAČEK A VÝROBCŮ 
 
 

AUSTRIA .....................................................................................................................................   147 
AV ..................................................................................................................................................   73 
AV, REMONTOIR .......................................................................................................................   117 
BU TRNOVANY (BU GESETZLICH GESCHUTZ - značka vtlačená do vyvýšené hmoty, firma Brüder Urbach) .....................   30 
CF - CRISTIAN FISCHER, BŘEZOVÁ ......................................................................................   106 
Čejka ...............................................................................................................................................   69 
DALWITZ ....................................................................................................................................   103 
DITMAR-URBACH .......................................................................................................................   21 
DRUŽSTVO GRANÁT ................................................................................................................   116 
EXBOR CZECHOSLOVAKIA ....................................................................................................   185 
F&M - FISCHER & MIEG, BŘEZOVÁ ......................................................................................   105 
FB, SLOVENSKÉ TROJVRŠÍ .......................................................................................................   77 
GOEBEL - OESLAU ....................................................................................................................   159 
Kohout ..............................................................................................................................   62, 76, 119 
Kompletta Marque Deposée (Teekanne) ......................................................................................   192 
KREMNICE .................................................................................................................................   145 
Labuť ..............................................................................................................................................   71 
Liška ...............................................................................................................................................   72 
Lvíček .................................................................................................................................   64, 74, 75 
LYRA .............................................................................................................................................   61 
Made in Czechoslovakia ...............................................................................................................   148 
MERRIE OLDE ENGLAND BRITISH ANCHOR ......................................................................   188 
MÍŠEŇ ..................................................................................................................................   104, 195 
MOSER ........................................................................................................................................   198 
N- ACKERNANN & FRITZE, VOLKSTEDT- RUDOLSTADT ................................................   189 
nade in germany - ERPHILA CZECHOSLOVAKIA(?).................................................................   38 
ROSENTHAL .......................................................................................   109, 110, 111, 112, 113, 114 
ROSENTHAL GERMANY CHIPPENDALE ..............................................................................   101 
ROYAL COPENHAGEN .....................................................................................................   196, 197 
ROYAL DUX .........................................................................................................................   25, 107 
S.Marti & Cie - MEDAILLE DE BRONZE ...................................................................................   40 
SCHÜTZ BLANSKO ...................................................................................................................   190 
SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN FÜR PORZELLANKUNST .......................................   142 
SVK ..............................................................................................................................................   194 
TANNAWA ..................................................................................................................................   102 
UNION Klášterec ...........................................................................................................................   26 
WALTHAM..................................................................................................................................   118 
WMF IKORA ...............................................................................................................................   199 
ZUKOV ..........................................................................................................................................   23 

 

OBSAH 



 
KATALOG 98. AUKCE – BRNO – 26. 2. 2017 

 
 

 
_ 9 _    

 
 
 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
 

LOT 1    
neurčeno    
"Pohled do horského údolí" ...........................................................................................................................................  1 200 Kč  
akvarel, signatura vlevo dole špatně čitelná, špatně čitelná datace 60? (1960), kolem poloviny minulého století. Rámováno, 
paspartováno v textilní paspartě.  

Ve výřezu 28,5 x 40,5 (48,5 x 60,5) cm 
       

       

LOT 2    
Wellner Karel   (1875-1926) 
"Školní ulice v Olomouci" ..................................................................................................................................................  800 Kč  
lept, signováno vpravo dole tužkou K WELLNER, první třetina minulého století.  

Tisková plocha 19 x 9,5 (38 x 28,5) cm 
       

Wellner Karel   
Pedagog, grafik, malíř, ilustrátor, původně studoval inženýrství na pražské technice, přešel pak na Uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze, kde studoval ve všeobecné škole ornamentální a figurální kreslení u Emanuela Krescence Lišky, od roku 
1902 byl profesorem kreslení v Olomouci, právě Olomouc byla častým zdrojem námětů umělcovy tvorby. 

(Toman, abART) 
  (5. března 1875 Unhošť, Kladno - 14. června 1926 Olomouc) 

       

LOT 3    
Silovský Vladimír   (1891-1974) 
"Krajina s vysokým nebem" .............................................................................................................................................  500 Kč  
litografie, signováno vpravo dole tužkou V SILOVSKÝ, kolem poloviny minulého století, paspartováno  

Ve výřezu 26 x 33 (43,5 x 48,5) cm 
       

Silovský Vladimír   
Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studoval architekturu na ČVUT v Praze, dále Uměleckoprůmyslovou školu v Záhřebu 
v bývalé Jugoslávii a ve speciální škole u profesora Švabinského na AVU v Praze, kde také působil pedagogicky jako 
profesor, vedl speciální grafickou školu, v letech 1958-1960 rektor AVU, vystavoval na členských výstavách v Mánesu 
a HOLLARu, dále v Paříži, Římě, Benátkách, Varšavě, Švýcarsku, USA, množství publikací 

(Toman, Slovník Chagall) 
  (11.7.1891 Libáň u Jičína - 26.4.1974 Praha) 

       

LOT 4    
Röhling Vladislav   (1878-1949) 
"Před chrámem sv. Víta" ................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevný lept, signováno vpravo dole tužkou V.RÖHLING, vlevo dole červené autorské razítko a signatura v desce, počátek 20. 
století, rám, pasparta.  

Ve výřezu 29 x 24 (45 x 38) cm 
       

Röhling Vladislav   
Malíř, významný grafik, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška, tvořil zejména obrazy z Prahy a dalších významných 
měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, na Zlínských salonech, v roce 1918 se 
zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v pražském Obecním domě, v roce 1942 Národ svým 
výtvarným umělcům III. v Mánesu. 

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART) 
  (23.5.1878 Praha - 26.3.1949 Praha) 

       

LOT 5    
Doleželová Miloslava   (1922-1993) 
"Milenci".................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevný monotyp, signováno vpravo dole tužkou DOLEŽELOVÁ, rámováno, druhá polovina minulého století.  

Ve výřezu 20,5 x 19,5 (37,5 x 35) cm 
       

Doleželová Miloslava  (Doleželová Míla) 
Mimořádně skvělá kreslířka, manželka výtvarníka Jiřího Mareše, studovala na pražské akademii u Pukla, členka Sdružení 
výtvarných umělců Vysočiny, kromě výstav u nás vystavovala např. 1967 - Miami USA, 1968 - Chicago USA, 1977 - 
Mexico City. Veškerou uměleckou pozůstalost svoji i manželovu odkázala České dominikánské provincii, stálá expozice 
části odkazu je umístěna v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí. 

(Lexikon českých výtvarníků, webové stránky o Míle Doleželové http://oliva.webzdarma.cz/mila/mila.htm, 
registr sbírek výtvarného umění http://www.mzm.cz/promus11) 

  (12.11.1922 Prostějov - 30.12.1993 Telč) 
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LOT 6    
Hůrka Otakar   (1889-1966) 
"Chalupa v zimní krajině"..............................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole OTAKAR HŮRKA, první polovina minulého století, nerámováno. V pravé části drobný 
restaurátorský zásah.  

60 x 75 cm 
       

Hůrka Otakar   
Malíř, grafik, ilustrátor, studia na Krajinářské škole u Aloise Kalvody, studijní cesta ve Francii, 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, Lexikon českých výtvarníků) 
  (10.9.1889 Koloděje, Praha - 21. 7. 1966 Praha) 

       

LOT 7    
Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 
"Práce na poli" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kresba tuší, lavírovaná akvarelem, vlevo dole signováno tužkou VOJT. SEDLÁČEK, vpravo dole modře 21./IX. bez uvedení 
letopočtu, první polovina minulého století. Rámováno, pod sklem.  

38 x 56 (44,5 x 63,5) cm 
       

Sedláček Vojtěch   
Ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Preislera a Švabinského, člen Umělecké besedy, člen skupiny 
SČUG Hollar, člen Čes. akademie., slavný malíř polních prací, výstavy po celé Evropě, od roku 1959 národní umělec, 
bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto významném malíři, za svůj život namaloval velmi 
málo olejů, převážně tvořil temperou, akvarelem a grafikou. 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků) 
  (9.9.1892 Libčany, Hradec Králové - 3.2.1973 Praha) 

       

LOT 8    
Motyčka František   (1877-?) 
"Pohled do letní krajiny" ................................................................................................................................................  2 200 Kč  
olej na kartonu, signováno vlevo dole MOTYČKA, datováno 1936. Vzadu starý papírový štítek "Obchod obrazy, rámy a sklem, 
Dobrý Antonín, Plzeň Götheova ul. 4".  

56 x 66 (71 x 81) cm 
       

Motyčka František   
Malíř samouk, v letech 1898-1901 pracoval v ateliéru prof. Hofmanna ve Vídni, maloval krajiny, květiny, architektury, 
zejména však starou Litomyšl a její okolí. On i jeho syn jsou uvedeni na seznamu malířů Vysočiny (Malíři Vysočiny II, 
podnázev: Dodatek k malému lexikonu z roku 1993, 36 stran, vydání 2000). 

(Toman, abART) 
  (3.12.1877 Budislav, Litomyšl - ?) 

       

LOT 9    
Kočí Josef   (1880-1961) 
"Milčín - průhled do krajiny" ....................................................................................................................................  14 500 Kč  
olej na plátně, vpravo dole signováno J.KOČÍ, datováno Milčín 1924, kvalitní dobový rám. Mistrovská práce, reprezentativní celek. 
Vzadu na rámu tužkou uvedeno Milčín Náměstí I.  

60 x 92 (76 x 106) cm 
       

Kočí Josef   
Malíř, grafik, ilustrátor, studia na pražské akademii u profesora Ženíška, studijní cesty po Itálii, působil v USA, významný 
malíř zastoupený v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze. 

(Slovník Chagall, Toman) 
  (16.7.1880 Praha - 26.3.1961 Praha) 

       

LOT 10    
Beran Aljo   (1907-) 
"Vaření trnek - povidel" ...............................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na dřevěné překližce, signováno vlevo dole, datováno 1947, spolu s rámem monumentální reprezentativní celek. Mistrovská 
práce poukazující na tradiční venkovskou činnost spojenou s linoucí se vůní vařených trnek. 

50 x 120 (71 x 141) cm 
       

Beran Aljo   
Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, architekt, studoval na VUT v Brně obor architektura, poté na UPŠ v Praze u Jaroslava 
Bendy, Karla Špillara a Václava Štecha, podnikl řadu studijních cest po Evropě a Turecku v předválečné době i po roce 
1945, byl docentem a vedoucím Katedry výtvarné výchovy FF Univerzity Palackého v Olomouci, navrhl znak Univerzity 
Palackého, svými grafikami vyzdobil četné bibliofilie, během dlouhých let se účastnil většiny kolektivních výstav 
a výstavních akcí v Olomouci a Ostravě. 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART) 
  (15.4.1907 Podgórze u Krakova, Polsko - 22.10.1990 Olomouc) 
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LOT 11    
Říhovský Karel   (1926-2016) 
"Zrcadlo života" ..................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
akryl, tempera na kartonu s povrchem plátna, signováno vlevo dole ŘÍHOVSKÝ, datováno 1997, vzadu štítek autora s názvem, 
zajímavá práce galerijní hodnoty. Získáno přímo z rodiny autora. 

50 x 46 (57 x 53) cm 
       

Říhovský Karel   
Malíř, grafik, loutkář, scénograf, studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti a na ŠUŘ v Brně u Süssera, 
Langera, Tučného, člen SVUT Ostrava, věnoval se rovněž plakátové tvorbě a ilustraci, významný malíř, v roce 1997 vyšla 
monografie o tomto umělci, množství výstav. Podle návrhu Karla Říhovského byla realizována mozaika "Věda a praxe / 
Škola a věda" ve vstupní hale knihovny VŠB-TU Ostrava. Informace o tomto díle a některých dalších, realizovaných 
v architektuře, jsou uvedeny v databázi "Ostravské sochy" (http://www.ostravskesochy.cz/autor/103-Karel-Rihovsky). 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, http://www.ostravskesochy.cz/) 
  (2.1.1926 Zbrašov, Teplice nad Bečvou - 16.4.2016) 
 

       

LOT 12    
Říhovský Karel   (1926-2016) 
"Terč" .......................................................................................................................................................................................  3 600 Kč  
mistrovský olej - tempera na malířském kartonu, signováno vlevo nahoře ŘÍHOVSKÝ, datováno 1995, vzadu štítek autora s 
názvem, skvělá práce galerijní hodnoty malovaná technikou starých mistrů. Získáno přímo z rodiny autora. 

65 x 50 (70 x 56) cm 
       

Říhovský Karel   
Malíř, grafik, loutkář, scénograf, studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti a na ŠUŘ v Brně u Süssera, 
Langera, Tučného, člen SVUT Ostrava, věnoval se rovněž plakátové tvorbě a ilustraci, významný malíř, v roce 1997 vyšla 
monografie o tomto umělci, množství výstav. 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, http://www.ostravskesochy.cz/) 
  (2.1.1926 Zbrašov, Teplice nad Bečvou - 16.4.2016) 

       

LOT 13    
Martinková - Tomašovská Marie   (1886-1946) 
"Zátiší s jahodami" ............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole M.MARTINKOVÁ, první polovina minulého století. Rámováno, pod sklem. Viditelná 
krakeláž malby.  

30 x 39,5 (39 x 47,5) cm 
       

Martinková - Tomašovská Marie   
Malířka, studovala u Jakuba Schikanedera na UMPRUM v Praze, u profesora Heinricha Knirra na Akademii výtvarných 
umění v Mnichově (Akademie der bildenden Künste) a u Jana Dědiny v Paříži, malovala portréty, žánrové obrázky a zátiší, 
vystavovala v Paříži, Londýně a Praze. 

(Toman, Slovník Chagall) 
  (1.11.1886 Lochenice, Hradec Králové - 1946) 

       

LOT 14    
Fronk Josef   (1953-) 
"Suché květiny" ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole FRONK J, datováno 1985, vzadu papírový štítek Díla.  

50,5 x 40 (59 x 49) cm 
       

Fronk Josef   
Malíř, studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel), dále na Akademii výtvarných 
umění v Praze, člen Českého fondu výtvarných umění (ČFVU). 

(abART, josef.fronk.cz/cz/index.php, cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Fronk) 
  (nar. 14.2.1953 v Brně) 

       

LOT 15    
Lhotka František   (1924-2005) 
"Abstraktní ženy" ...............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský akvarel, signováno vpravo dole LHOTKA, datováno 1973, zajímavá práce české moderny, kvalitní adjustace, rám, 
pasparta, sklo.  

Ve výřezu 28 x 19 (58 x 44) cm 
       

Lhotka František   
"Chvála proměny (Ostrovského, náměstíčko u Ženských domovů) 
Dvě abstraktní pískovcové plastiky z roku 1998 jsou dílem akademického malíře Františka Lhotky (1924 – 2005), žáka 
Františka Tichého a příslušníka z politických důvodů zapovězené pomíjené a téměř neznámé generace umělců. 
Akademický titul mu byl přiznán až v r. 1968. ", publikováno v: Smíchovské sochy, Klub přátel starého Smíchova, vydáno 
dne 30.4.2009, http://www.starysmichov.cz/view.php?cisloclanku=2009040016. 
  (nar. 30.7.1924 - 2005) 
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LOT 16    
Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 
"Suchý strom - svícen. Opus 996" ...............................................................................................................................  1 300 Kč  
originální barevný lept na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou L. JIŘINCOVÁ, číslováno 31/60, práce z roku 1974.  

Tisková plocha 18 x 12 cm, celý list 27 x 19,5 cm, s rámem 34 x 26,5 cm. 
       

Jiřincová Ludmila   
Skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, na keramické škole 
v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav po celém světě, řada ocenění. 

(Toman, Slovník Chagall) 
  (9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha) 

       

LOT 17    
Jelínek Oldřich   (1930-) 
"Problém s kočkou" ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kresba tuší, signováno vlevo dole O.JELÍNEK, sedmdesátá léta minulého století. Paspartováno, rámováno, pod sklem. Mohlo by se 
jednat o návrh knižní ilustrace. 

Ve výřezu 34,5 x 26,5 (52 x 42,5) cm 
       

Jelínek Oldřich   
Grafik, ilustrátor, malíř, studium v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a na Akademii výtvarných umění, člen 
Českého fondu výtvarných umění (ČFVU) a skupiny Litografičanka (divadlo grafiků) - vedle Andrleho, Kulhánka, 
Pešicové, Lhotáka a dalších, zastoupen v Moravské galerii v Brně. Řadu let pracoval s Adolfem Bornem. 

(abART) 
  (nar. 26.2.1930 Košice) 

       

LOT 18    
neurčeno    
"Dívčí akt" ..........................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská kresba modrou tužkou, signováno značkou, datováno 1918, zajímavá práce v dobovém dubovém rámku, rámováno, 
pod sklem.  

40 x 26 (42,5 x 29) cm 
       

       

LOT 19    
Demel Karel   (1942-) 
"Dýchání" ...............................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský galerijní mědiryt tónovaný - hlubotisk, signováno vpravo dole KAREL DEMEL, datováno 1994, vlevo číslováno 
118/130, uprostřed název, velká reprezentativní grafika, kvalitní adjustace. Skvělá práce jednoho z nejvýznamnějších grafiků 
našich i evropských. 

49 x 32,5 cm tisková plocha, 67 x 50 cm celý list, 73 x 55 cm s rámem. 
       

Demel Karel   
Grafik, ilustrátor, kreslíř, žák Sklenáře a Anderleho na VŠUP Praha, člen SČUG Hollar, jeden z nejvýraznějších 
představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav u nás i v zahraničí, zastoupen v řadě 
galerií, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, Smart Museum of Art, Chicago, 
USA. 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 
  (nar. 28.2.1942 v Praze) 

       

LOT 20    
Kristofori Jan   (1931-2004) 
"Mozart" ..............................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní olejová technika na desce s povrchem plátna, vpravo dole signováno, datováno 1973, vzadu štítek Galerie 
Chagall, drobné poškození. Nádherná a náročná práce významného umělce. 

50 x 50 (61,5 x 62) cm 
       

Kristofori Jan   
Malíř, grafik a sochař druhé poloviny 20. století, studoval na Akademii v Miškolci v Maďarsku, v padesátých letech byl 
sedm let vězněn v Jáchymově, více jak sto výstav po celém světě, řada mezinárodních cen, zastoupení v řadě evropských 
i světových galerií. 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 
  (17.10.1931 Mukačevo, Podkarpatská Rus - 23.3.2004 Praha) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 
 
 

LOT 21    
Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
keramika bíle glazovaná, po stranách vmáčklá dovnitř, zdobeno barevným motivem stylizovaných listů bambusu. Ve dně značeno 
tištěnou značkou DITMAR-URBACH, vtlačeně jménem série DARINA a číslem 9952. 60. léta minulého století. Do sbírky 
moderního designu 20. století. 

Výška 33,5 cm 
       

       

LOT 22    
Červená podlahová lampa ...............................................................................................................................................  1 200 Kč  
tělo lampy je tvořeno tenkou kovovou tyčí ukotvenou do kruhové kovové základny, na vrcholu tyče je usazeno plastové stínidlo, 
pod ním objímky pro dvě žárovky, přívodní elektrická šňůra vedena vně podél těla, přelom 60tých a 70tých let minulého století. 
V horní části stínidla jsou paprskovité průřezy, které při rozsvícení vytvářejí krásný světelný efekt. 

NUTNÁ REVIZE ELEKTROINSTALACE, za stávající elektroinstalaci neručíme.  
Pro rozsvěcování a zhášení slouží zatahovací šňůrka visící zpod klobouku. 
Výška 140,5 cm, průměr základny 28,5 cm, průměr stínidla 33 cm 

       

       

LOT 23    
Lustr pětiramenný ..............................................................................................................................................................  4 700 Kč  
korpus chromovaný kov, stínítka sklo medové barvy ve tvaru stojících vřeten, značeno ZUKOV, 250V, 5x 40W, design pod vlivem 
EXPO 58 Brusel, Čechy, kolem roku 1965, neručíme za elektroinstalaci, před použitím nutno provést revizi. Vhodný i do sbírky 
moderního designu. 

Výška 70 cm, průměr 40 cm. 
       

       

LOT 24    
Sklenice ....................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo hyalitové, zdobené geometrickým dekorem v barvě zlaté a stříbrné, ART DECO, kolem roku 1915-1925.  

Výška 11 cm 
       

       

LOT 25    
Plastika "Papoušek kakadu na větvičce s květem" ..............................................................................................  1 200 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno tištěnou značkou a nálepkou z růžové porcelánové hmoty ROYAL DUX, dále vtlačená čísla 
62 a 348 - model, šedesátá léta minulého století.  

Výška 18 cm 
       

       

LOT 26    
Váza ..............................................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu zdobený tištěnými barevnými výjevy ze života v Japonsku, značeno zelenou tištěnou značkou 
UNION, Spojené továrny na porcelán v Klášterci, dvacátá léta minulého století.  

Výška 20 cm 
       

       

LOT 27    
Věšák nástěnný .....................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
dřevo, otočná ramena na klobouky a kabáty, sběratelský kus, drobná poškození ve dřevě, Thonet, neznačeno.  

41 x 48 cm 
       

       

LOT 28    
Sousoší "Dva tygři na lovu" ...........................................................................................................................................  3 500 Kč  
ručně malovaná keramika, mohutné provedení, značeno vtlačeně MADE IN CZECHOSLOVAKIA a čísly 313/II 58, kolem roku 
1950, velmi dobrý stav. Model vyráběla společnost ROYAL DUX od dob první republiky. Toto sousoší se vyskytuje vzácně. 

Výška 21 cm, délka 57 cm. 
       

       

LOT 29    
Maresch Johann   (1821-1914) 
Historizující stojan na květiny s celopovrchovým figurálním vlysem .........................................................  6 900 Kč  
siderolit světlo šedě glazovaný, nádoba a podstava obdélníkového půdorysu jsou propojeny dvěma hranatými nohami, značeno 
vtlačeně 6 JM a vyrytým číslem 2651, JOHANN MARESCH, Ústí nad Labem, druhá polovina 19. století. Velmi vzácně vyskytující 
se sběratelský, muzeální i funkční kus. 

Výška 79,5 cm, nádoba 20,5 x 50 x 24 cm 
       

OBSAH 
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Maresch Johann   
Rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti z Ústí nad Labem, ve druhé polovině 19. století poslanec 
Českého zemského sněmu. Proslulý výrobce SIDEROLITU - malované pálené hlíny. Výrobky byly značeny nejdříve 
písmeny B&M (Baehr und Maresch - Adolf Baehr, společník přibližně od roku 1841 do smrti 1849), přibližně od roku 
1863 byly značeny JM. 
  (11.7.1821 - 1914) 

       

LOT 30    
Velký reprezentativní džbán na vysoké patce ........................................................................................................  5 000 Kč  
majolika barevně glazovaná, po obvodu bohatý plastický rostlinný dekor s motivy vážky a motýla, doplněno výrazným plasticky 
dekorovaným uchem. Značeno vtlačenou značkou BU a vtlačeným číslem 1388, Trnovany, počátek minulého století, ucho lepené. 
BU GESETZLICH GESCHUTZ - značka vtlačená do vyvýšené hmoty, firma Brüder Urbach, Trnovany u Teplic.  

Výška 69 cm 
       

       

LOT 31    
Váza s nepravidelným okrajem ........................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, zdobeno barevným motivem skupiny japonských hodnostářů a květy sakury, doplněno 
zlacením, vespod značeno ručně neurčeným znakem černou barvou, první polovina minulého století. Při spodním okraji nepatrné 
oklepy.  

Výška 26 cm 
       

       

LOT 32    
Bubínek ....................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mosazný rám s napínacími šrouby, rezonanční blána kozinka, přiložen originální kožený popruh a dvojice dřevěných paliček. 
Bubínek uložen v původním papírovém kufříku, který je ve spodní části poškozen.  

Bubínek: průměr cca 31,5 cm, výška 12 cm, 
paličky: délka 38,5 cm,  
kufřík cca 15 x 34 x 35 cm. 

       

       

LOT 33    
Svícen ve tvaru lva nesoucího roh hojnosti .............................................................................................................  2 500 Kč  
patinovaný bronz na mramorovém soklu, svíce se umístí do rohu hojnosti, kolem roku 1930, výborná práce. Luxusní dekorativní 
a užitkový artefakt. 

Celková výška 14 cm, výška soklu 1,5 cm, základna 12 x 12 cm 
       

       

LOT 34    
Lampa stolní pro nepřímé osvětlení ............................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinace poniklovaného kovu, lakovaného dřeva a hnědého skla. Velké kruhové stínítko, dřevěná noha na kruhové základně 
s páčkovým vypínačem. První polovina minulého století. Nutná elektrorevize. ART DECO, skvělý design. 

Výška cca 45 cm, průměr stínítka cca 36 cm 
       

       

LOT 35    
Lampa stolní, polohovatelná, na podstavě 4 žlábky pro odložení psacích potřeb .................................  4 500 Kč  
stínidlo a podstava pochromovaný kov, stojan kovový "husí krk" s vloženým držadlem z černě lakovaného dřeva, otočný 
porcelánový vypínač. Zespodu vtlačená písmena Ö.G, neurčeno. První polovina minulého století, nutná eletrorevize. ART DECO, 
skvělý design. 

Maximální výška cca 71 cm (vzpřímený stav), průměr stínidla 17 cm,  
půdorys podstavy 9 x 15,5 cm, délka krku 29 cm. 

       

       

LOT 36    
Talíř nástěnný ..........................................................................................................................................................................  750 Kč  
majolika, zdobeno ruční malbou tančících Holanďanek, značeno Made in AUSTRIA a D159, minulé století, krásný sběratelský 
kus.  

Průměr 23 cm 
       

       

LOT 37    
Lustr šestiramenný svíčkový ..........................................................................................................................................  6 500 Kč  
mosaz, šest ramen prohnutých směrem vzhůru, zakončených trojicí ozdobných prstenců s vysokými kovovými krytkami objímek. 
Neznačeno, pravděpodobně Střední Evropa, první polovina minulého století. Nutná elektrorevize. Velmi jednoduché 
až minimalistické pojetí, skvělý design. 

Výška cca 80 cm, průměr 57 cm. 
       

       

LOT 38    
Zarážky na knihy "Sedící holandské děvčátko a chlapeček" ..........................................................................  1 800 Kč  
keramika bíle glazovaná, ručně barevně malovaná, značeno tištěně Made in Germany vedle začerněných značek - ERPHILA 
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CZECHOSLOVAKIA(?), pravděpodobně československý výrobek určený pro vývoz do USA, první polovina minulého století. 
Sběratelské a funkční kusy. 

Chlapeček: výška cca 14,5 cm, délka 12 cm, 
děvčátko: výška cca 13,5 cm, délka 12 cm. 

       

       

LOT 39    
nesignováno    
Plastika "Muž v historizujícím oděvu - římský voják"...................................................................................  25 000 Kč  
řezba v měkkém dřevě, barevná polychromie doplněná zlacením, neznačeno. Mistrovská práce kolem poloviny minulého století. 
Z pod šatu vyčnívá ochranná vojenská plátková košile - šupinová zbroj. Vzadu připevněno kovové oko pro zavěšení.  

Výška cca 70 cm, šířka cca 30 cm 
       

       

LOT 40    
Hodiny stolní ve schránce ozdobené bažanty ......................................................................................................  79 000 Kč  
kyvadlové, bicí, značeno vzadu na strojku S.Marti & Cie - MEDAILLE DE BRONZE, číslo 1248, dřevěná schrána s bohatým 
vyřezávaným mysliveckým motivem, druhá polovina 19. století, luxusní práce, vysoce reprezentativní. Mistrovská práce vhodná 
na zámek, do loveckého pokoje i pro sběratele. 

Výška 58 cm, šířka 78 cm 
       

       
 
 
 
 
 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 
 
 

LOT 41    
neurčeno    
"Houby" ..................................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
grafický list, signováno kaligrafickou tištěnou značkou a textem, Asie, paspartováno, přelom 19. a 20. století.  

Ve výřezu 27 x 16,5 (40,5 x 29,5) cm 
       

       

LOT 42    
neurčeno    
"Luční koník na láhvi" .....................................................................................................................................................  2 800 Kč  
grafický list, signováno kaligrafickou tištěnou značkou a textem, Asie, paspartováno, přelom 19. a 20. století.  

Ve výřezu 26,5 x 16,5 (40 x 29) cm 
       

       

LOT 43    
Zábranský Adolf   (1909-1981) 
"Na vandr" .............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel, signováno vpravo dole tužkou, kolem roku 1935, brilantní práce skvělého malíře, kreslíře a ilustrátora  

Ve výřezu 30 x 20 (49 x 38,5) cm 
       

Zábranský Adolf   
Malíř a ilustrátor v Praze, grafik, pedagog, studium na UPŠ u Františka Kysely a na AVU u Willi Nowaka, významný 
malíř, řada výstav a ocenění, např. Mezinárodní cena Hanse Christiana Andersena z roku 1972 za knižní ilustrace. 

(Toman, Lexikon českých výtvarníků) 
  (29.11.1909 Rybí, Nový Jičín - 9.8.1981 Praha) 

       

LOT 44    
Kaiser Jaroslav   (1919-2007) 
"Loďky a rybáři" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
barevná serigrafie, signováno tužkou vpravo dole J KAISER, vlevo číslováno 65/80, nedatováno, luxusní umělecký soudobý rám 
z masivu, zaskleno.  

26 x 35,5 (38,5 x 48) cm 
       

Kaiser Jaroslav   
Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studoval u profesora A. Strnadela na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar, tvořil 
exlibris, hodně vykonal pro obor serigrafie, navrhoval také poštovní známky a novoročenky, zastoupen v Národní galerii 
Praha. 

(Toman, Slovník Chagall, abART) 
  (21.2.1919 Lázně Bělohrad, Jičín - 9.6.2007) 

       

OBSAH 
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LOT 45    
Ferenz    
"Zátiší se slunečnicemi v modré váze" ......................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signatura vpravo nahoře čtena FERENZ, datováno 1939, mistrovské provedení.  

63 x 50,5 (75,5 x 61,5) cm 
       

       

LOT 46    
neurčeno    
"Předjarní krajina s chalupami a postavou" .........................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, mistrovská práce z první poloviny minulého století.  

41 x 50 (55 x 63) cm 
       

       

LOT 47    
Galbavý Rudolf   (1951-) 
"Měsíční levitace" ...............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej-tempera na lepence, signováno vpravo dole R.GALBAVÝ, datováno 2009.  

55 x 42 (74 x 60) cm 
       

Galbavý Rudolf   
Autodidakt, je fascinován průmyslovou a městskou krajinou, kterou podává v idylicky snové poloze, podobně jako Zrzavý 
nachází v surové průmyslové realitě poezii, tohle dokáže jen málo umělců. Několik výstav v regionu, zastoupen 
v soukromých sbírkách. 
  (nar. 1951 Vracov na Jižní Moravě) 

       

LOT 48    
Skrbek Jaroslav   (1888-1954) 
"Katedrála sv. Víta v Praze" .........................................................................................................................................  1 200 Kč  
lept, vpravo dole signováno SKRBEK JAROSLAV a datováno 1912, rámováno, pod sklem, paspartováno.  

Ve výřezu 64 x 48,5 (78 x 60) cm 
       

Skrbek Jaroslav   
Grafik a malíř, profesor kreslení. Studoval v Praze na UMPRUM a na AVU u Pirnera a Švabinského. Specializoval se 
na grafické techniky leptu a litografie, na svých častých studijních cestách doma i v zahraničí vytvořil velké množství 
akvarelů a kreseb. Své první práce vydával v edici "Veraikonu". 

(Toman, abART) 
  (7.1.1888 Poniklá, Semily - 28.12.1954 Praha) 

       

LOT 49    
Sodoma (?)    
"Interiér chrámu" ...............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, čteno SODOMA, kolem roku 1930, velmi kvalitní mistrovská práce. Vzadu na plátně a blind 
rámu razítko Národní Galerie.  

50 x 40 (57,5 x 46,5) cm 
       

       

LOT 50    
Vaculková Ida   (1920-2003) 
"Zátiší s konvicí, nádobím a dýmkou" ...................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní kubistický olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole VACULKOVÁ, nedatováno, luxusní adjustace 
v soudobém širokém rámu z dubového masivu. Jen cena rámu je cca 15 000 Kč. 

31 x 41 (55 x 65) cm 
       

Vaculková Ida   
Malířka, keramička, v letech 1945-1948 studovala na ČVUT v Praze u Cyrila Boudy, Oldřicha Blažíčka, Martina 
Salcmana, členka Sdružení Q Brno. Od počátku čtyřicátých let vystavovala s mladými výtvarníky ve Zlíně, v současné 
době vystavovala např. v I. Novém zlínském saloně, Zlín 1996 či samostatně v Brně 1996, Praze 1998, Uherském Hradišti 
1998. Manžel malíř Vladislav Vaculka. 

(Lexikon českých výtvarníků, abART) 
  (8.3.1920 Uherské Hradiště - 16.10.2003 Uherské Hradiště) 

       

LOT 51    
Vaculková Ida   (1920-2003) 
"Milenci v lese" .................................................................................................................................................................  69 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole VACULKOVÁ, datováno 1946. Mimořádná práce v kubizujícím pojetí, 
patřící mezi nejlepší práce malířky a přínosná i v celkovém kontextu českého moderního umění 20. století 

70 x 54,5 (74,5 x 58,5) cm 
       

Vaculková Ida   
Malířka, keramička, v letech 1945-1948 studovala na ČVUT v Praze u Cyrila Boudy, Oldřicha Blažíčka, Martina 
Salcmana, členka Sdružení Q Brno. Od počátku čtyřicátých let vystavovala s mladými výtvarníky ve Zlíně, v současné 
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době vystavovala např. v I. Novém zlínském saloně, Zlín 1996 či samostatně v Brně 1996, Praze 1998, Uherském Hradišti 
1998. Manžel malíř Vladislav Vaculka. 

(Lexikon českých výtvarníků, abART) 
  (8.3.1920 Uherské Hradiště - 16.10.2003 Uherské Hradiště) 

       

LOT 52    
Vaculka Vladislav   (1914-1977) 
"Paridův soud" .................................................................................................................................................................  89 000 Kč  
vynikající mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo nahoře VACULKA, datace za jménem nečitelná, minulé století, 
rámováno ve střízlivé světlehnědé dřevěné liště, v této kvalitě na trhu ojedinělé. Tato práce patří mezi skvosty české moderní malby 
20. století a rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co Vaculka vytvořil. 

60 x 81 (67 x 87) cm 
       

Vaculka Vladislav   
Malíř, grafik, sochař, tvůrce tapisérií a šperků, keramik, pedagog, studoval v Praze u Jana Ivana Kulce a Roberta 
Lisovského na Ukrajinské akademii a na akademii u Willi Nowaka, Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského. Působil jako 
pedagog na SUPŠ v Uherském Hradišti. Je zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha. Manželka malířka Ida 
Vaculková. 

(Slovník Chagall) 
  (3.1.1914 Jarošov, Uherské Hradiště - 27.9.1977 Uherské Hradiště) 

       

LOT 53    
nesignováno    
"Kachna na vodě"...............................................................................................................................................................  7 500 Kč  
akvarel na tkanině, mistrovská práce, patrně Japonsko, kolem roku 1900, rámováno, zaskleno.  

48 x 77 (53 x 82) cm 
       

       
 

LOT 54    
Švabinský Max   (1873-1962) 
"Proměnění Krista na hoře Tábor" ............................................................................................................................  8 500 Kč  
litografie na žlutém papíře, signováno vpravo dole tužkou M ŠVABINSKÝ a v desce monogramem MŠ, datováno v desce 1956, 
nádherný velký list, rámováno, pod sklem, paspartováno. Dole tužkou dedikace " Slečně Frant. Matyášové K Vánocům 1956 
srdečně a vděčně" 

Ve výřezu 44 x 33 (63 x 45,5) cm 
       

       

LOT 55    
Novotný Jiří   (1919-1992) 
"Krajina v červeném" ....................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský 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   
Sklář, malíř, sochař, keramik, restaurátor, studoval soukromě u malíře Heřmana, pak u Vokálka na Státní keramické škole 
v Praze a u profesorů Laudy a Kratochvíla na UMPRUM, po sametové revoluci byly jeho práce velkým objevem. 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, abART) 
  (15.10.1919 Trhový Štěpánov, Benešov -1992) 

       

LOT 56    
monogramista    
"Městské doky na vodním kanále" ..........................................................................................................................  14 500 Kč  
olej na dřevě, signováno vlevo dole monogramem MJ (?,) výborná profesionální práce z přelomu 19./20. století, patrně Holandsko.  

49 x 44,5 (61 x 57) cm 
       

       

LOT 57    
Švabinský Max   (1873-1962) 
"Autoportrét - nejstarší Hollarista" ...........................................................................................................................  2 700 Kč  
litografie, signováno v desce i tužkou, datováno 1960, vzácná práce, kvalitní černý rámek holandského typu.  

14 x 9,5 (18,5 x 14,5) cm 
       

Švabinský Max  (Švabinský Maxmilian) 
Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, 
SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société nationale des Beaux-Arts 
v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie - nejvyšší francouzské státní vyznamenání udělované mimo jiné 
za významný kulturní přínos Francii. V průběhu života používal různé výtvarné techniky – olejomalba, akvarel, pastel, 
kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba, litografie, mezzotinta, lept, suchá jehla, dřevoryt. Navrhoval bankovky, 
poštovní známky, vitráže, gobelíny, byl také autorem ilustrací, plakátů, ex libris. Námětově se věnoval portrétům, 
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krajinomalbě, erotickým scénám. Již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků 
a kreslířů vůbec. 

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, abART) 
  (17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha) 

       

LOT 58    
Hollar Václav   (1607-1677) 
"Člověk a Faun" ...............................................................................................................................................................  17 500 Kč  
rytina ručně kolorovaná, vpravo dole v desce číslo strany, podle soupisu jde o 367. rytinu světově proslulého Václava HOLLARA, 
výborná adjustace, mimořádný sběratelský kus. Tuto rytinu obsahoval již Ezop vydaný Johnem OGILBYEM v Londýně 1665.  

22,2 x 16,7 (46 x 34,5) cm 
       

Hollar Václav   
Český barokní rytec , kreslíř, mědirytec, ilustrátor, grafik, i malíř miniatur. Od roku 1627 působil v dílnách ve Frankfurtu 
nad Mohanem u Matthäuse Meriana, ve Štrasburku, v Kolíně nad Rýnem a v Antverpách. Od roku 1636 působil 
ve službách hraběte Thomase Howarda z Arundelu, s nímž se dostal do Anglie. Za války z Anglie utekl, ale později se 
vrátil. Jeho syn zemřel při morové epidemii, dotkl se ho velký požár Londýna v roce 1666. I když většinu života prožil 
v cizině, zůstal Čechem a dával to najevo. Byl pohřben do společného hrobu pro zvláště nemajetnou chudinu na malém 
hřbitově při kostele sv. Markéty ve Westminsteru. 

(Toman, Wikipedia) 
  (13.7.1607 Praha - 25.3.1677 Londýn) 

       

LOT 59    
Göttlich Miroslav   (1954-) 
"Vzpomínka na kubistické zátiší" ............................................................................................................................  29 000 Kč  
olej-tempera na desce, signováno dole GÖTLICH, datováno 1972, skvělá práce moderního malíře. Toto oválné dílo je z umělcova 
raného období, přesto již nese znaky mistrovské výbavy malíře.  

Ovál 62 x 48 (74,5 x 60) cm 
       

Göttlich Miroslav   
sochař, malíř, grafik, studoval na AVU v Praze sochařství a malbu, zabývá se portrétní plastikou a realizacemi do 
architektury, člen SVUT Jihovýchodní Moravy, vystavoval na autorských a kolektivních výstavách, jeho tvorba je 
zastoupena v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí - USA, Austrálie, Itálie, Francie, Německo, Rakousko. V prosinci 
roku 2004 proběhla rozsáhlá výstava olejomaleb a trojrozměrných koláží - asambláží ve zlínském kulturním institutu 
Alternativa, výstava představila průřez umělcovou tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti. 

(Slovník Chagall, iHned.cz, Lexikon českých výtvarníků) 
  (nar. 8.4.1954 Zlín) 

       

LOT 60    
Svoboda Vladimír   (1871-1955) 
"Zátiší s kohoutem" ........................................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole SVOBODA VLAD, vzadu štítek Spolku výtvarných umělců Marold a datace 1913. Vzhledem 
k dataci jde o skvěle moderně pojatou práci galerijní hodnoty.  

75 x 65 (87,5 x 78) cm 
       

Svoboda Vladimír   
Malíř, pedagog, studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Maxmiliána Pirnera, Vojtěcha Hynaise, Hanuše 
Schwaigera, Felixe Jeneweina, řada výstav a významných zastoupení. 

(abART) 
  (29.11.1871 Soběslav, Tábor - 1955) 

       
 
 
 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 
 

LOT 61    
Zlatý přívěs s tygřím okem ..............................................................................................................................................  3 900 Kč  
žluté zlato, osazeno jedním velkým kamenem vybroušeným do čočkovce, značeno platnou puncovní značkou pro cizí zboží - 
LYRA, druhá polovina 20.století.  

Ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 6,39 g btto, celková výška cca 3,2 cm, šířka cca 1,7 cm,  
velikost kamene cca 1,6 x 1,2 cm 

       

       

LOT 62    
Zlatý prsten s tygřím okem .............................................................................................................................................  3 700 Kč  
žluté a růžové zlato, osazeno jedním velkým kamenem vybroušeným do čočkovce, značeno platnou puncovní značkou Kohout, 
egyptská práce, druhá polovina 20.století, elegantní nadčasový design.  

Ryzost zlata 750/1000 (18K), hmotnost 4,15 g btto, velikost kamene cca 1,3 x 0,9 cm, velikost prstenu 56 
       

OBSAH 
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LOT 63    
Zlatý prsten ............................................................................................................................................................................  6 900 Kč  
růžové zlato, osazeno velkým zabrušovaným syntetickým alexandritem, druhá polovina 20.století  

Ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 10,87 g btto, průměr kamene cca 1,8 cm, velikost prstenu 54-55 
       

       

LOT 64    
Zlatý prsten s korálem .......................................................................................................................................................  2 800 Kč  
žluté a růžové zlato, osazeno přírodním oranžovým korálem, třicátá - čtyřicátá léta 20.století, značeno platnou puncovní značkou 
Lvíček 4.  

Ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 2,53 g btto, průměr kamene cca 0,6 cm, velikost prstenu 52 
       

       

LOT 65    
Zlaté náušnice biedermeier .............................................................................................................................................  3 300 Kč  
kombinace žlutého zlata a stříbra, duté zlato je ve střední části doplněné stříbrným listem, který je částečně zeleně smaltovaný, 
druhá třetina 19. století.  

Ryzost zlata 540/1000 (cca 13K), ryzost stříbra 980/1000, hmotnost 3,72 g btto, výška cca 2,7 cm, šířka cca 1,5 cm 
Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu ČR o ryzosti zlata a stříbra 

       

       

LOT 66    
Náhrdelník s opálky ...........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
obecný kov v barvě červeného zlata, ozdobný řetízek v centrální části doplněn ověsky, řetízky a centrálním přívěskem ve tvaru 
čtyřlístku, ten je osazený čtyřmi prešovskými opálky, přelom 19./20. století. Krásná ukázka staré sbírkové bižuterie. 

Délka 45 cm 
       

       

LOT 67    
Pánský prsten ...........................................................................................................................................................................  650 Kč  
obecný kov - slitina s minimálním množstvím zlata, osazeno jedním zabrušovaným almandinem, po stranách kamene ozdobně 
gravírováno, přelom 19./20.století, rakouskouherská práce.  

Velikost prstenu 60-61, hmotnost 3,15 g btto, výsledná ryzost menší než 250/1000. 
       

       

LOT 68    
Pánský prsten ...........................................................................................................................................................................  650 Kč  
obecný kov - slitina s minimálním množstvím zlata, osazeno jedním kamenem v barvě červeného granátu, po stranách kamene 
ozdobně gravírováno, přelom 19./20.století, rakouskouherská práce, značeno mistrovskou značkou "BS".  

Velikost prstenu 62-63, hmotnost 2,75 g btto, výsledná ryzost 6K - 250/1000. 
       

       

LOT 69    
Zlatý přívěs .............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
žluté a růžové zlato, osazeno jedním syntetickým akvamarínem, značeno platnou puncovní značkou Čejka, druhá polovina 
20.století, značeno mistrovskou značkou "Z-1".  

Ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 3,00 g btto, průměr kamene cca 1 cm, v - cca 2,8 cm, š - cca 2,3 cm 
       

       

LOT 70    
Zlatá brož biedermeier ...................................................................................................................................................  23 000 Kč  
žluté zlato, říční perly, černý smalt, kruhová brož se stylizovaným květem, krásná ukázka zlatnické práce z období biedermeier, 
kolem poloviny 19.století. Luxusní. Brož je na rubové straně doplněná háčkem na zavěšení případné další ozdoby - ozdobného 
ověsku. 

Ryzost zlata 620/1000 (téměř 15 K), hmotnost 13,20 g btto, průměr cca 3,8 cm 
Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu ČR o ryzosti zlata 

       

       

LOT 71    
Zlatý prsten ............................................................................................................................................................................  3 700 Kč  
žluté zlato, osazeno lehce narůžovělým zabrušovaným ametystem, krásná zlatnická práce z počátku 20.století, značeno současnou 
puncovní značkou Labuť Při detailním pohledu jsou viditelné známky poškrábání kamene častým nošením. 

Ryzost zlata 585/1000 (14 K), hmotnost 4,38 g btto, velikost prstenu 61-62. 
       

       

LOT 72    
Zlatý prsten s intaglií .........................................................................................................................................................  3 900 Kč  
růžové zlato, almandin s ručně rytou intaglií - profil mužské hlavy, zlato po stranách hlavy gravírováno, značeno platnou rakousko-
uherskou puncovní značkou Liška, konec 19.století, značeno mistrovskou značkou "AR". Jeden z gravírovaných "štítů" po stranách 
hlavy je nepůvodní ze žlutého zlata, jedná se o starou citlivě provedenou opravu pravděpodobně z první třetiny 20.století. 

Ryzost zlata 580/1000 (14K), hmotnost 4,02 g btto, velikost kamene cca 1,1 x 0,8 cm, 
velikost prstenu 62. 
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LOT 73    
Art deco brož s diamanty .................................................................................................................................................  2 600 Kč  
růžové zlato a platina, 5x diamantová routa, 4x říční perla, značeno platnou rakouskouherskou puncovní značkou AV, jemné art 
deco provedení, počátek 20.století, značeno mistrovskými značkami. Kameny jsou uchyceny v platině. Při detailním pohledu jsou 
viditelné známky poškození mini perel. 

Ryzost zlata 580/1000 (14K), hmotnost 2,65 g btto, délka cca 5,4 cm 
       

       

LOT 74    
Zlatý prsten snubní .............................................................................................................................................................  2 200 Kč  
žluté a růžové zlato, zajímavá zlatnická práce ze třicátých - čtyřicátých let 20.století, pozdější věnování na vnitřní straně: Lidla 
8.8.1953, značeno platnou puncovní značkou Lvíček 4. Párový k následující položce. 

Ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 2,88 g, velikost prstenu 58 
       

       

LOT 75    
Zlatý prsten snubní .............................................................................................................................................................  1 300 Kč  
žluté a růžové zlato, zajímavá zlatnická práce ze třicátých - čtyřicátých let 20.století, pozdější věnování na vnitřní straně: Jiří 
8.8.1953, značeno platnou puncovní značkou Lvíček 4. Párový k předcházející položce. Viditelné známky častého nošení. 

Ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 1,68 g, velikost prstenu 53 
       

       

LOT 76    
Zlatý prsten s diamanty a nefritem .............................................................................................................................  6 400 Kč  
žluté zlato, 6x diamant s jednoduchým / šatonovým brusem, nefrit vybroušený do čočkovce, přelom 20./21. století, značeno platnou 
puncovní značkou Kohout.  

Ryzost zlata 750/1000 (18 K), hmotnost 4,81 g btto, diamanty 6x cca 0,01 ct (celkem cca 0,06 ct),  
velikost zeleného kamene cca 1 x 0,8 cm, velikost prstenu 53. 

       

       

LOT 77    
Bibus František    
Předkládací lopatka............................................................................................................................................................  1 600 Kč  
stříbro, servírovací lopatka na dorty, zákusky, chlebíčky apod., značeno mistrovskou značkou "FB" (František Bibus a syn), 
značeno platnou puncovní značkou Slovenské trojvrší, třicátá léta 20. století, pevné funkční stolní stříbro.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 87,85 g, délka cca 20 cm, šířka cca 7,5 cm 
       

       

LOT 78    
Servírovací souprava ............................................................................................................................................................  900 Kč  
stříbro a obecný kov, celkem tři kusy různých příborů na servírování sýrů, rukojeti jsou ze stříbra, čepele z obecného kovu, kvalitní 
a zajímavá stříbrnická práce, Německo, přelom 19./20. století.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost celkem 100,41 g btto, délky cca 18,5 - 19 cm 
Přiloženo 3x Osvědčení Puncovního úřadu ČR o ryzosti stříbra 

       

       

LOT 79    
Přívěs Madonka "Svatá Maria matko Boží oroduj za nás!" ..........................................................................  3 700 Kč  
růžové zlato, malba na porcelánu, širší oválný zlatý rámeček, nadčasový design, na rubové straně český text, na lícní straně stojící 
Madona v bílém a modrém hábitu na růžovo fialovém pozadí, počátek 20. století. Závěsné ouško nepůvodní.  

Ryzost zlata 585/1000 (14K) a 530/1000 (oválné ouško), hmotnost 3,95 g btto, výška celkem cca 3 cm, šířka cca 1,9 cm 
Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu ČR o ryzosti zlata 

       

       

LOT 80    
Přívěs - otevírací medailon ..............................................................................................................................................  1 700 Kč  
stříbro, uvnitř dvě sklíčka na uchycení fotografií, na přední straně ozdoba: koňská podkova a jezdecký bičík, z obou stran 
celoplošně bohatě zdobeno technikou tula (nielo), přelom 19./20. století.  

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 5,37 g btto, průměr cca 2,5 cm 
Přiloženo Osvědčení Puncovního úřadu ČR o ryzosti stříbra 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 
 

LOT 81    
Wünsche Vilém   (1900-1984) 
"Kocúr v čižmách" .............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, signováno vpravo dole monogramem. Pravděpodobně se jedná o pohádkovou 
ilustraci. Bravurní práce od národního umělce, kvalitní adjustace pod sklem.  

Ve výřezu 15 x 21 (27,5 x 33,5) cm 
       

Wünsche Vilém   
Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní 
rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na 
výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z 
nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu. 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 
  (1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov) 

       

LOT 82    
Wünsche Vilém   (1900-1984) 
"Kocour v botách s kočkou v kuchyni" ....................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, signatura může být překrytá paspartou. Pravděpodobně se jedná o pohádkovou 
ilustraci. Kvalitní adjustace pod sklem, bravurní práce od národního umělce.  

Ve výřezu 15 x 21,5 (27,5 x 33,5) cm 
       

Wünsche Vilém   
Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní 
rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na 
výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z 
nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu. 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 
  (1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov) 

       

LOT 83    
Wünsche Vilém   (1900-1984) 
"Kocour v botách na vandru".......................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, signováno vpravo dole monogramem. Pravděpodobně se jedná o pohádkovou 
ilustraci. Kvalitní adjustace pod sklem, bravurní práce od národního umělce.  

Ve výřezu 15 x 21,5 (27,5 x 33,5) cm 
       

Wünsche Vilém   
Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní 
rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na 
výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z 
nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu. 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 
  (1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov) 

       

LOT 84    
Wünsche Vilém   (1900-1984) 
"Myšky ve stodole" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, signatura může být překrytá paspartou. Pravděpodobně se jedná o pohádkovou 
ilustraci. Kvalitní adjustace pod sklem, bravurní práce do dětského pokoje od národního umělce.  

14,5 x 21,5 (27,5 x 33,5) cm 
       

Wünsche Vilém   
Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní 
rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na 
výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z 
nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu. 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 
  (1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov) 

       

LOT 85    
Beneš Vincenc   (1883-1979) 
"Zátiší se sklenicí, citronem a ovocem" .....................................................................................................................  4 900 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole V.BENEŠ, vlevo dole text "S.V.U Mánes svým členům na rok 1927", členská 
prémie, vzácně zachovalý list, kvalitní adjustace.  

46 x 63 (54,5 x 72) cm 
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Beneš Vincenc   
Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na UMPRUM a AVU u profesorů Dítěte, Lišky, Bukovace a Ottenfelda, člen 
Osmy, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců atd., zastoupen v Národní galerii Praha a ve všech krajských a městských 
galeriích, zastoupen i ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku, výstavy po celém světě, např. 1921 - Paříž, 1922 - 
Řím, 1925 -. Londýn, Vídeň, Hagenbund, v letech 1924, 1926, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936 - Pittsburgh, Saint - 
Louis, Philadelphie, Chicago, Carnegie Institut, 1937 - Paříž, řada vyznamenání, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 
první poloviny 20. století, měl společný ateliér s B. Kubištou, zastoupen i ve sbírkách moderního umění v New Yorku 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART) 
  (22.1.1883 Lišice, pošta Chlumec nad Cidlinou - 27.3.1979 Praha) 

       

LOT 86    
Váchal Josef   (1884-1969) 
"Řemesla a umění" ..........................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno monogramem JV (odpovídá signatuře Josefa Váchala,) kolem roku 1925. V každém 
případě jde o výraznou kvalitní práci zaměřenou na vztah průmyslu a umění. Kloníme se k uvedenému autorství, nejsme schopni 
garantovat. 

70 x 47 (85 x 61,5) cm 
       

Váchal Josef   
Malíř, grafik, řezbář, mystik, ilustrátor, kreslíř, typograf, tvůrce ex libris, spisovatel, významný a svérázný umělec 20. 
století, studium v soukromé krajinářské škole A. Kalvody, člen sdružení SURSUM. 

(Toman, abART) 
  (23.9.1884 Milavče, okres Domažlice - 10.5.1969 Radim, část Studeňany, okres Jičín) 

       

LOT 87    
Mrkvička Otakar   (1898-1957) 
"Před vinárnou" ...............................................................................................................................................................  25 000 Kč  
kresba tuší, signováno vpravo dole O MRKVIČKA, datováno 1928. Rámováno, pod sklem, paspartováno.  

Ve výřezu 30,5 x 20,5 (49 x 38) cm 
       

Mrkvička Otakar   
Malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, novinář, scénograf, studium na UPŠ Praha u Dítěte a Brunnera, dále na akademii 
v Praze u Loukoty. 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 
  (19.12.1898 Příbram - 20.11.1957 Praha) 

       

LOT 88    
Špála Václav   (1885-1946) 
"Zátiší se šesti jablky a dvěma hruškami" ...............................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno v desce V ŠPÁLA a datováno 1939, rámováno v paspartě a pod sklem.  

Ve výřezu 34,5 x 42 (52 x 63,5) cm 
       

Špála Václav   
Malíř, ilustrátor, grafik, pedagog, soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha 
u Lišky, od roku 1913 studia na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel 
Skupiny výtvarných umělců, jeden z předních českých moderních malířů i jeden z největších umělců 20. století v kontextu 
Evropy, od roku1945 národní umělec, vystavoval již od roku 1908, v roce 1918 vystavoval společně s Tvrdošíjnými - s 
Josefem Čapkem, Janem Zrzavým, Vlastislavem Hofmanem, Rudolfem Kremličkou a Otakarem Marvánkem, široké 
zastoupení v Národní galerii, řada monografií, slavný a velmi ceněný malíř 20. století. 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART) 
  (24.8.1885 Žlunice, Jičín - 12.5.1946 Praha) 

       

LOT 89    
Huber E.    
"Pohled na palác Donna Anna in Posilipo" .........................................................................................................  15 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole E.HUBER 189. Vzadu na desce tužkou psaný text : "Ruine des Palastes Donna Anna 
in Posilipo". Malba je na několika místech poškozena. Rámováno v krásném luxusním zlaceném rámu. Na krycím kartonu je 
papírový štítek vídeňského rámařství a rukou psaný text "Ruine des Palastes Donna Anna in Posilipo gem. E. Huber, jinou rukou 
dopsáno 1890. 

21,5 x 37 (41,5 x 57) cm 
       

       

LOT 90    
Brož Josef   (1904-1980) 
"Povodeň 1942" ................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
tempera na kartonu, vlevo dole tužkou signováno BROŽ a datováno 1942, vzadu rukou psané informace o obraze. Mistrovská 
galerijní práce národního umělce.  

47,5 x 65 (64 x 81) cm 
       

Brož Josef   
Malíř, sochař, řezbář, ilustrátor, scénograf, národní umělec, studoval na UMPRUM v Praze u Hofbauera a v Paříži u 
profesora F. Kupky, člen Svazu čs. výtvarných umělců, Skupiny 58, Umělecké Besedy, Svazu českých výtvarných umělců, 
řada monografií, široké zastoupení v Národní galerii Praha, výstavy doma i v zahraničí. 
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(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 
  (13.8.1904 Krásno nad Bečvou - 12.10.1980 Praha) 

       

LOT 91    
nesignováno    
"Zátiší s jahodami v košíku" ..........................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na sololitu, signum nenalezeno, první polovina minulého století.  

22 x 33 (31 x 41,5) cm 
       

       

LOT 92    
Gauguin Paul   (1848-1903) 
"Titre pour Le Sourire" ...................................................................................................................................................  7 500 Kč  
dřevořez, signováno v desce P.G. Soubor desek přivezl do republiky Štefánik, otisky pořizoval v roce 1910 Kobliha (1848-1903).  

12 x 17 (30 x 34) cm 
       

       

LOT 93    
Zobova Marina   (1959-) 
"Milenci".................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
barevný pastel, signováno vpravo dole azbukou ZOBOVA, druhá polovina minulého století, vzadu uvedeny azbukou informace 
o obraze, volný list v poškozené paspartě. Nutno zarámovat nebo umístit do nové pasparty.  

33,5 x 24 (62,5 x 44) cm 
       

Zobova Marina   
Malířka, designérka, studovala design a malířství v Nižním Novgorodu. V letech 1978 - 1983 působila v akademickém 
dramatickém divadle, od roku 1988 se zabývá designem a interiérovou tvorbou. Od roku 1991 žije a tvoří v Praze. 

(Slovník Chagall) 
  (nar. 28.3.1959 Nižní Novgorod, Rusko) 

       

LOT 94    
Švabinský Max   (1873-1962) 
"Bílá kamélie".......................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mezzotinta, signováno vpravo dole tužkou. Práce z roku 1910. Rámováno pod sklem, paspartováno. Poškozeno - patrné skvrny 
způsobené vlhkostí nezasahují do tiskové plochy. Uvedeno v soupise: Max Švabinský Grafické dílo/soupis, Ludvík Páleniček, 
Zuzana Švabinská, Národní galerie Praha, Praha, 1976, str.62, č. 52. 

19 x 14 (48,5 x 39) cm 
       

Švabinský Max  (Švabinský Maxmilian) 
Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, 
SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société nationale des Beaux-Arts 
v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie - nejvyšší francouzské státní vyznamenání udělované mimo jiné 
za významný kulturní přínos Francii. V průběhu života používal různé výtvarné techniky – olejomalba, akvarel, pastel, 
kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba, litografie, mezzotinta, lept, suchá jehla, dřevoryt. Navrhoval bankovky, 
poštovní známky, vitráže, gobelíny, byl také autorem ilustrací, plakátů, ex libris. Námětově se věnoval portrétům, 
krajinomalbě, erotickým scénám. Již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků 
a kreslířů vůbec. 

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, abART) 
  (17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha) 

       

LOT 95    
Vaca Karel   (1919-1989) 
"Pištec" .................................................................................................................................................................................  45 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1967, mistrovská práce výrazné galerijní hodnoty, vysoce hodnotný moderní 
symbolismus skvělého autora.  

55,5 x 90,5 (57,5 x 92,5) cm 
       

Vaca Karel   
Malíř, grafik, návrhář plakátů, ilustrátor, scénograf, studoval na soukromé škole užité grafiky prof. Rottera a na VŠUP 
u prof. Filly, člen skupiny TRASA, zastoupen v Národní galerii Praha, v Národním muzeu v Praze, v galeriích v Ostravě, 
Olomouci, Pardubicích, Litoměřicích, v Havlíčkově Brodě. 

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART) 
  (21.7.1919 Prostějov - 31.3.1989 Praha) 

       

LOT 96    
Novák Ladislav   (1925-1999) 
"Kompozice" ......................................................................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel a froasáž, signováno dole uprostřed autorovou značkou, datováno 1988, rámováno, zaskleno. Práce 
výborného umělce, představitele moderního umění druhé poloviny minulého století, jeho díla dosahují vysokých cen. Tak například 
jeho koláž s akvarelem velikosti 40 x 40 cm byla prodána za 85 000 Kč 

57,5 x 42 (62 x 46,5) cm 
       



 
KATALOG 98. AUKCE – BRNO – 26. 2. 2017 

 
 

 
_ 24 _    

Novák Ladislav   
Výtvarník, básník, překladatel, studoval český jazyk a dějepis na FF UK v Praze, ve výtvarném umění se vzdělával 
soukromě, v tvorbě se u něj prolíná básnická a výtvarná aktivita, zabýval se grafikou, akvarelem, froasáží, kaligrafií, 
autorskou knihou, množství výstav, široký výčet literatury. 

(Slovník Chagall) 
  (4.8.1925 Turnov-28.7.1999 Třebíč) 

       

LOT 97    
Buisson Dino (?)    
"Mořský záliv s kvetoucím pobřežím" ......................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kvalitní rám zlaté barvy, zaskleno.  

21 x 25 (28 x 32) cm 
       

       

LOT 98    
Skála Karel   (1908-2001) 
"Dívčí akt zezadu a psík" ................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský komorní olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole K.SKÁLA, nedatováno. Párová k položce č. 99 

18,5 x 16,5 (25 x 22,5) cm 
       
       

LOT 99    
Skála Karel   (1908-2001) 
"Sedící dívčí akt při oblékání" ......................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský komorní olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo nahoře K.SKÁLA, nedatováno. Párová k položce č. 98 

18,5 x 16,5 (25 x 22,5) cm 
       

Skála Karel   
Malíř, pedagog, studoval na státní grafické škole v Praze, na pražské AVU malbu u Vratislava Nechleby, později 
na základě francouzského stipendia u profesora Souverbieho na Académie des Beaux-Arts v Paříži, řada výstav a ocenění. 

(Toman, Slovník Chagall, abART) 
  (23.10.1908 Praha - 20.8.2001 Praha) 

       

LOT 100    
Jelínek Rudolf   (1880-1950) 
"Život v sednici" ...............................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně - žánrový výjev, signováno vpravo dole R.JELINEK, spolu s rámem reprezentativní celek. Práce 
výborného malíře, rodáka z Brna, který portrétoval i císaře Františka Josefa I. a vyzdobil Kasino v Brně (THIEME-BECKER XVIII, 
500) 

68 x 55 (86 x 73,5) cm 
       

Jelínek Rudolf  (Jelinek Rudolf) 
Malíř, litograf samouk, účetní u krajského soudu v Brně, německá národnost, ve Vídní navštěvoval kurzy krajinářské 
kresby Antona Hlawatschka, člen mimo jiné Deutscher Künstlerverband "Die Juryfreien" (Německý umělecký svaz - " 
Umělci nepodléhající rozhodování poroty") - spolek působící pod patronací Mährischer Kunstverein v Brně. Stoupenec 
romantismu v krajinomalbě i v portrétní tvorbě, maloval Brno a okolí z různých pohledů. 

(Toman, Slovník Chagall, abART, encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=20124) 
  (17.4.1880 Brno - 24.5.1945 Želešice, Brno-venkov) 

       
 
 
 
 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 101 - 120 

 
 

LOT 101    
Mocca šálek s podšálkem ....................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán glazovaný v barvě slonové kosti, zdobeno barevným tiskem listů, plodů a úponků psího vína, vše doplněno zlatou linkou. 
Značeno zelenou tištěnou značkou z roku 1935 ROSENTHAL GERMANY, na podšálku ještě označení modelu CHIPPENDALE.  

Výška šálku 4 cm, průměr podšálku 11,5 cm. 
       

       

LOT 102    
Šálek s podšálkem ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu plasticky žebrovaný, zdobeno vertikálními modrými linkami. Značeno vtlačeně TANNAWA 
(Ždánov), kolem poloviny 19. století, vlasová prasklina ve dně.  

Výška šálku 6,5 cm, průměr podšálku 14,5 cm. 
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LOT 103    
Šálek s podšálkem ................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobeno tyrkysovými pásy, barevnou ruční malbou růžových květů, ozdobných šňůr se střapci, černými 
a hnědými linkami, okraje zlacené. Značeno vtlačeným písmenem D na šálku, vtlačeně DALWITZ na podšálku, 40tá léta 
devatenáctého století. Výška šálku cca 6,5 cm, průměr podšálku 15 cm 
       

       

LOT 104    
Šálek s podšálkem s kobaltovým fondem ..................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobeno bohatým plastickým rokokovým dekorem a částečně setřeným zlacením. Značeno zkříženými 
modrými meči pod polevou se dvěma modrými puntíky mimo značku, MÍŠEŇ, série B - Form. První polovina minulého století.  

Výška šálku 7,5 cm, průměr podšálku 15,5 cm 
       

       

LOT 105    
Šálek s podšálkem ...................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, žebrovaný, zdobeno barevnou ruční malbou kytičky květů a bohatým, částečně setřeným zlacením. 
Na podšálku vtlačená značka F&M - FISCHER & MIEG, BŘEZOVÁ 1853 - 1875. Na podšálku vlasová prasklina.  

Výška šálku 7 cm, průměr podšálku 15 cm 
       

       

LOT 106    
Šálek s podšálkem ................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, šálek na vyšší patce. Po obvodu šálku i podšálku ruční malba a zlacení v kombinaci geometrického 
a rostlinného dekoru. Na obou kouscích vtlačená značka CF - CRISTIAN FISCHER, BŘEZOVÁ 1846 - 1853.  

Výška šálku 6,5 cm, průměr podšálku cca 14,5 cm. 
       

       

LOT 107    
Plastika "Dívka v tanečních" .........................................................................................................................................  1 400 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX MADE IN CZECHOSLOVAKIA z let 1960 - 1978 
a vyrytým číslem série 212. Výška 24 cm. 
       

LOT 108    
Lankáš Julius   (1909-) 
Plastika "Hlava dívky - alegorie dne a noci" .......................................................................................................  12 000 Kč  
komorní práce z bronzu, nesignováno, určeno, zamýšleno patrně jako těžítko na psací stůl, velmi kvalitní a příjemná práce 
významného sochaře, žáka Horejce. Výška 15 cm 
       

Lankáš Julius  (Lankaš Julius O.) 
Sochař, cizelér, působil v Praze, narozen ve Vídni, studoval na UMPRUM v Praze u Horejce a Dvořáka, výstavy 
v Topičově saloně, ve Zlínském salonu atd. 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků) 
  (28.12.1909 Vídeň - 9.9.1991 Praha) 

       

LOT 109    
Himmelstoss Karl   (1878-1967) 
Plastika "Kačer" ....................................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán barevně ručně malovaný, signováno na podstavci K. HIMMELSTOSS, vespod značeno zelenou tištěnou značkou 
ROSENTHAL pro rok 1923 a vtlačeně číslem modelu H 171, návrh modelu z roku 1912.  

Výška 6,5 cm, délka cca 11 cm 
       

       

LOT 110    
Himmelstoss Karl   (1878-1967) 
Plastika "Tučňák" .................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán barevně ručně malovaný, signovaný na podstavci K. HIMMELSTOSS, vespod zelená tištěná značka pro rok 1946 
ROSENTHAL GERMANY KUNSTABTEILUNG SELB HANDGEMALT a vtlačené číslo modelu 397, návrh modelu z roku 1914.  

Výška cca 8,5 cm 
       

Himmelstoss Karl   
Navrhoval plastiky pro porcelánky Hutschenreuther, KPM, Nymphenburg. Pro Rosenthal pracoval v letech 1912 - 1938. 

(www.porzellan-selb.de/karl-himmelstos/) 
  (12. 07.1878 Breslau - 5.3.1967 München) 

       

LOT 111    
Himmelstoss Karl   (1878-1967) 
Plastika "Tučňák" .................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán barevně ručně malovaný, signovaný na podstavci K. HIMMELSTOSS, vespod zelená tištěná značka ROSENTHAL 
GERMANY KUNSTABTEILUNG SELB HANDGEMALT / GERMANY US - Zone, návrh z roku 1914, značka pro rok 1946.  

Výška 8 cm 
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LOT 112    
Himmelstoss Karl   (1878-1967) 
Plastika "Tučňák" .................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán barevně ručně malovaný, signovaný na podstavci K. HIMMELSTOSS, vespod zelená tištěná značka ROSENTHAL 
GERMANY KUNSTABTEILUNG SELB HANDGEMALT / GERMANY US - Zone a vtlačeně 398, návrh z roku 1914, značka 
pro rok 1946.  

Výška 8 cm 
       

LOT 113    
Himmelstoss Karl   (1878-1967) 
Plastika "Tučňák" .................................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán barevně ručně malovaný, signovaný na podstavci K. HIMMELSTOSS, vespod zelená tištěná značka pro rok 1946 
ROSENTHAL GERMANY KUNSTABTEILUNG SELB HANDGEMALT a vtlačené číslo modelu 397, návrh z roku 1914. Lepený 
zobáček.  

Výška 8,5 cm 
       

LOT 114    
Himmelstoss Karl   (1878-1967) 
Plastika "Motýl" ..................................................................................................................................................................  1 750 Kč  
porcelán, barevně ručně malovaný, signováno na podstavci K. HIMMELSTOSS. Značeno zelenou tištěnou značkou ROSENTHAL 
SELB-BAVARIA pro 20tá léta minulého století, modrým písmenem W a vtlačeným číslem modelu 639 z roku 1923.  

Výška 9,5 cm 
       

Himmelstoss Karl   
Navrhoval plastiky pro porcelánky Hutschenreuther, KPM, Nymphenburg. Pro Rosenthal pracoval v letech 1912 - 1938. 

(www.porzellan-selb.de/karl-himmelstos/) 
  (12. 07.1878 Breslau - 5.3.1967 München) 

       

LOT 115    
Prsten dámský ....................................................................................................................................................................  51 000 Kč  
platina, hlava osazena třemi diamanty s kulatým briliantovým brusem, vzácně bílé. Současná zlatnická práce. Prsten dovezen v roce 
2009 z USA, označeno platnou puncovní značkou P-07 pro platinu.  

Platina ryzost 900/1000, hmotnost 5,93 g btto. Diamanty s briliantovým brusem: 1x 0,45ct, 2ks celkem 0,3ct.  
Velikost prstenu 53,5. 
Přiložena detailní Zpráva o šperku České gemologické laboratoře v Ostravě od Ing. Jiránka. 

       

       

LOT 116    
Přívěs ovál ..................................................................................................................................................................................  600 Kč  
stříbro, osazeno českými granáty a almandiny, značeno platnou puncovní značkou ZAJÍC a vyraženým písmenem G (Družstvo 
Granát). Druhá polovina dvacátého století.  

Ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 4,20 g btto, délka i s ouškem 3 cm 
       

       

LOT 117    
Hodinky kapesní pánské dvouplášťové Remontoir .............................................................................................  2 200 Kč  
stříbro, ciferník porcelánový, římské číslice, vteřinová ručička u menšího ciferníku. Zadní vnější plášť zdoben drobným rytým 
rostlinným dekorem. Značeno rakouskouherskou puncovní značkou AV (S-32) platnou do roku 1901. Konec 19. století, plně 
funkční. Na vnitřní straně vnějšího pláště je vyražené sériové číslo 3494, na vrchní straně vnitřního pláště text Remontoir Ancre 
ligne droite spiral breguet 15 rubis, na opačné straně staré cizí puncovní značky - německá koruna s půlměsícem, značka používaná 
cca do roku 1909 a švýcarský tetřev, značka z let 1893 - 1934. 

Ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 80,16 btto, průměr ciferníku cca 4 cm. 
       

       

LOT 118    
Hodinky kapesní pánské tříplášťové ..........................................................................................................................  3 100 Kč  
stříbrné, porcelánový ciferník s římskými číslicemi a sekundovým ciferníčkem s ručičkou, značeno WALTHAM, na strojku 
značeno American Waltham Watch 60. Poslední čtvrtina 19. století. Na ciferníku dvě vlasové praskliny. Plně funkční. Na pláštích 
je uvedeno sériové číslo 401490 a text STERLING SILVER WARRANTED STAR W.C.CO. ELGIN.ILL U.S. 
Na strojku je vedle ozdobně rytého označení výrobce také text Safety Pinion a číslo 11614055. 
Vnější plášť zdoben rytým motivem ptáčků a větvičkami třešní. 

Ryzost Ag 925/1000, hmotnost 138,20 g btto. Průměr ciferníku 5,5 cm 
Přiloženo osvědčení Puncovního úřadu ČR o ryzosti stříbra. 

       

       

LOT 119    
Luxusní přívěs - křížek ..................................................................................................................................................  10 000 Kč  
zlato, osazeno diamanty s briliantovým brusem (brilianty) a rubíny, na závěsném kroužku tři diamantové routy, značeno puncovní 
značkou kohout 3 platnou od roku 1920.  

Hmotnost 2,65 g btto, rozměr 3 x 1,7 cm, ryzost zlata 750/1000 (18K), 
diamanty 4x cca 0,06 ct (celkem cca 0,24 ct), rubíny 7x cca 0,11 ct (celkem cca 0,77ct). 
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LOT 120    
Luxusní oválná platinová brož s diamanty .........................................................................................................  150 000 Kč  
zapínání žluté zlato. Brož osazena 85 broušenými diamanty. Centrální diamant - kulatý brus Old Europe, lehce tónovaný, bílý. 
Dalších 56 brus Old Europe dvouřadý a jednořadý, zbývajících 28 jsou téměř kulaté až nepravidelné routy. Luxusní zlatnická práce 
kolem roku 1920. 

Rozměr cca 4 x 2,5 cm. 
Ryzost platiny 900/1000, zlata 585/1000, hmotnost brože 8,20 g btto. 
Diamanty: 1x 0,91 ct, 1x 0,13 ct, 1x 0,12 ct,  
24ks 1,32 ct, 30ks 0,62 ct,  
celkem 57 ks diamantů s briliantovým brusem cca 3,1 ct, 
28ks rout cca 0,10 ct. 
Přiloženo osvědčení Puncovního úřadu ČR o ryzosti použitých kovů. 
Přiložena detailní Zpráva o šperku České gemologické laboratoře v Ostravě od Ing. Jiránka, v českém a anglickém jazyce. 

       

       
 
 
 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 121 - 140 

 
 

LOT 121    
Valčík Aleš   (1976-) 
"Krajina s rozkvetlými vlčími máky" ........................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel, signováno vpravo dole ALEŠ VALČÍK, datováno 2007. Paspartováno, rámováno, pod sklem. Pochází z rozsáhlé umělecké 
sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

Ve výřezu 53,5 x73 (87,5 x 104,5) cm 
       

Valčík Aleš   
Studoval fotografii, malířství studoval u svého otce. Specializuje se na malbu akvarelem, jeho tematický záběr představují 
krajiny, ovocná a květinová zátiší. S otcem malířem Josefem Valčíkem vede ateliér Valčík v Brně. 

(abART, www.valcikgallery.cz/Hauptindex.htm, www.valcikgallery.cz/ales.htm) 
  (nar. 17.4.1976 Kyjov, Hodonín) 

       

LOT 122    
Valčík Aleš   (1976-) 
"V přístavu" ..........................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
akvarel, signováno vpravo dole ALEŠ VALČÍK, datováno 2002. Vzadu papírový štítek "Ateliér originál Valčík" a štítek pardubické 
galerie Gong. Paspartováno, rámováno, pod sklem. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž 
malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

Ve výřezu 52 x 71 (74 x 93) cm 
       

       

LOT 123    
Coufal Jan   (1947-) 
"Historické Brno" ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole, vlevo dole číslováno 67/99. Vzadu papírový štítek prodejny Dílo, na rámu 
kovový evidenční štítek "Interhotel Brno" s číslem 9972. Paspartováno, rámováno, pod sklem. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky 
známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

Ve výřezu 39 x 57 (58,5 x 74,5) cm 
       

LOT 124    
Coufal Jan   (1947-) 
"Moravské náměstí v Brně" ..............................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole, vlevo dole číslováno 116 /187. Paspartováno, rámováno, pod sklem. Pochází 
z rozsáhlé umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

Ve výřezu 40,5 x 60 (56 x 74,5) cm 
       

       

LOT 125    
Coufal Jan   (1947-) 
"Pohled na vinohrad s městem v pozadí" ...................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole, číslováno 35/168. Paspartováno, rámováno, pod sklem. Pochází z rozsáhlé 
umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

40 x 60,5 (54,5 x 75,5) cm 
       

Coufal Jan   
Malíř, grafik, studia na pražské Akademii výtvarných umění u Karla Součka. 

(Slovník Chagall, abART) (nar. 14.3.1947 v Praze) 
       

OBSAH 
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LOT 126    
Valčík Josef   (1953-) 
"Modrobílá abstrakce" .................................................................................................................................................  10 000 Kč  
pastózně nanesený olej na plátně, signováno vpravo dole VALČÍK, datováno 2006. Rámováno v autorském rámu. Pochází 
z rozsáhlé umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

121 x 120 (126 x 125) cm 
       

LOT 127    
Valčík Josef   (1953-) 
"Červenočerná abstrakce" ..........................................................................................................................................  10 000 Kč  
pastózně nanesený olej na plátně, signováno vpravo dole VALČÍK, datováno 2009, nerámováno. Pochází z rozsáhlé umělecké 
sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

120 x 120 cm 
       

LOT 128    
Valčík Josef   (1953-) 
"Abstrakce modro stříbrná" .......................................................................................................................................  12 000 Kč  
pastózně nanesený olej na plátně, signováno vpravo dole VALČÍK, datováno 2005. Rámováno v autorském rámu. Pochází 
z rozsáhlé umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

148 x 147,5 (150 x 149,5) cm 
       

Valčík Josef   
Malíř, fotograf, teoretik umění, studoval dějiny kultury a umění, v malbě i fotografii se zaměřuje zejména na ženský akt, 
vede se synem Ateliér Valčík v Brně. 

(Slovník Chagall, www.valcikgallery.cz/josef.htm) 
  (nar. 16.11.1953 Kyjov) 

       

LOT 129    
Zamazal Josef   (1899-1971) 
"Pohled na hrad Špilberk" .............................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole JOSEF ZAMAZAL, datováno vpravo dole 1955. Rámováno v luxusním masivním rámu. 
Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

96 x 135 (125 x 165) cm 
       

Zamazal Josef   
Malíř, ilustrátor, pedagog, působil v Brně, studia na Pražské akademii u Preislera, Nechleby, Štursy, dále studia 
v Drážďanech, Berlíně a další studijní pobyty, měl vlastní školu malby a kresby, vyučoval figurální kreslení na VUT 
v Brně, člen KVU Aleš. 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART) 
  (20.6.1899 Vsetín - 16.2.1971 Brno) 

       

LOT 130    
Malý František   (1900-1980) 
"Pohled na Brno s dominantou chrámu sv. Petra a Pavla ...............................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole F. MALÝ, datováno 1954. Rámováno v širokém luxusním rámu. Pochází z rozsáhlé umělecké 
sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

72 x 137 (90 x 154) cm 
       

       

LOT 131    
Malý František   (1900-1980) 
"Snídaňové zátiší" ..............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, datováno 1956, vzadu razítko: Prověřeno uměleckou komisí Svazu výtv. umělců v Brně 
čís., připojen podpis tužkou Kubíček. Rámováno v mohutném luxusním rámu pod sklem. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky 
známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

34,5 x 50 (54 x 68) cm 
       

Malý František   
malíř, grafik, textilní výtvarník, scénograf, studoval u F. Kysely a Beneše, pracoval jako umělecký vedoucí textilních dílen 
ve Společnosti uměleckého průmyslu v Bratislavě a jako umělecký vedoucí podniku Detva, pedagogicky externě působil 
na Večerní škole uměleckých řemesel, na ŠUŘ v Bratislavě, v letech 1939-1950 působil na ŠUŘ v Brně. Byl členem 
Umělecké besedy slovenské, Skupiny výtvarných umělců v Brně, brněnského SVU Aleš a SVU Mánes. Jako scénograf 
spolupracoval s divadly v Bratislavě, Brně, Olomouci, Jihlavě, Hradci Králové a Ústí nad Labem. Zastoupen ve sbírkách 
Národní galerie v Bratislavě, Moravské galerie v Brně, Alšovy galerie na Hluboké, GVU v Ostravě a v řadě dalších u nás 
i ve světě, řada výstav, např. 1938 - New York, 1968 - Zagreb, Berlín, 1969 - Mons galerie v Bruselu atd., získal Grand 
Prix v Liege, ocenění v Miláně apod. 

(Toman, Slovník Chagall, abART) 
  (10.3.1900 Litomyšl - 22.6.1980 Brno) 
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LOT 132    
Malý František   (1900-1980) 
"Zátiší se zeleninou a chlebem" ....................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole F.MALÝ, datováno 1951. Vzadu fragment papírového štítku s částí názvu obrazu, na blind 
rámu razítko Svaz československých výtvarných umělců Krajské středisko Brno. Krásný starý rám zdobený plastickým motivem 
kytiček. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

55 x 69,5 (72 x 87) cm 
       

Malý František   
malíř, grafik, textilní výtvarník, scénograf, studoval u F. Kysely a Beneše, pracoval jako umělecký vedoucí textilních dílen 
ve Společnosti uměleckého průmyslu v Bratislavě a jako umělecký vedoucí podniku Detva, pedagogicky externě působil 
na Večerní škole uměleckých řemesel, na ŠUŘ v Bratislavě, v letech 1939-1950 působil na ŠUŘ v Brně. Byl členem 
Umělecké besedy slovenské, Skupiny výtvarných umělců v Brně, brněnského SVU Aleš a SVU Mánes. Jako scénograf 
spolupracoval s divadly v Bratislavě, Brně, Olomouci, Jihlavě, Hradci Králové a Ústí nad Labem. Zastoupen ve sbírkách 
Národní galerie v Bratislavě, Moravské galerie v Brně, Alšovy galerie na Hluboké, GVU v Ostravě a v řadě dalších u nás 
i ve světě, řada výstav, např. 1938 - New York, 1968 - Zagreb, Berlín, 1969 - Mons galerie v Bruselu atd., získal Grand 
Prix v Liege, ocenění v Miláně apod. 

(Toman, Slovník Chagall, abART) 
  (10.3.1900 Litomyšl - 22.6.1980 Brno) 

       

LOT 133    
Valčík Josef   (1953-) 
"Zelenomodrý ženský akt" .............................................................................................................................................  7 000 Kč  
kombinovaná technika - monotyp, tempera, barevný pastel, signováno vpravo dole VALČÍK, datováno 2007, před signaturou 
slepotiskové razítko Ateliér Valčík Galerie Originál. Paspartováno, rámováno, pod sklem. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky 
známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

Ve výřezu 97,5 x 67 (131,5 x 99,5) cm 
       

       

LOT 134    
Valčík Josef   (1953-) 
"Červeno růžovofialový akt" .........................................................................................................................................  7 000 Kč  
kombinovaná technika - monotyp, tempera, barevný pastel, signováno vpravo dole VALČÍK, datováno 2007, před signaturou 
slepotiskové razítko Ateliér Valčík Galerie Originál. Paspartováno, rámováno, pod sklem. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky 
známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

Ve výřezu 97 x 68 (124,5 x 93,5) cm 
       

Valčík Josef   
Malíř, fotograf, teoretik umění, studoval dějiny kultury a umění, v malbě i fotografii se zaměřuje zejména na ženský akt, 
vede se synem Ateliér Valčík v Brně. 

(Slovník Chagall, www.valcikgallery.cz/josef.htm) (nar. 16.11.1953 Kyjov) 
       

LOT 135    
nesignováno    
"Růžové květiny" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na překližce, signum nenalezeno. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je 
nabídnuta v dnešní aukci. 

60 x 60 (69,5 x 69,5) cm 
       

       

LOT 136    
Toman František Sylva    
"Zátiší s košem jablek" .....................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na kartonu, signováno vlevo dole FR.SYLV.TOMAN, první polovina minulého století. Vzadu poznámky a razítka 
pravděpodobně předchozích majitelů. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je 
nabídnuta v dnešní aukci. 

50 x 65 (63 x 76,5) cm 
       

       

LOT 137    
Malý František   (1900-1980) 
"Kávové zátiší" ....................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně, signováno dole uprostřed F.MALÝ, datace čtena 1955. Rámováno v masivním hlubokém zdobeném rámu, 
pod sklem. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

36 x 48,5 (54 x 65,5) cm 
       

       

LOT 138    
Janoušek M.    
"Krajina" ................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
akvarel na kartonu, signováno vlevo dole M.JANOUŠEK. Rámováno, pod sklem. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky známého 
brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

21 x 20,5 (36 x 36) cm 
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LOT 139    
Janoušek M.    
"Podzimní krajina" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
akvarel na kartonu, signováno vpravo dole M.JANOUŠEK. Rámováno, pod sklem. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky známého 
brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta v dnešní aukci. 

20 x 21 ( 36,5 x 36,5) cm 
       

       

LOT 140    
Netík Miroslav   (1920-) 
"Na přehradě" ...................................................................................................................................................................  17 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole M.NETÍK, datováno 1953. Rámováno v krásném rámu plasticky zdobeném, inspirováno 
florálním secesním motivem. Pochází z rozsáhlé umělecké sbírky známého brněnského hotelu Slovan, jejíž malá část je nabídnuta 
v dnešní aukci. 

51 x 89 (69 x 107) cm 
       

Netík Miroslav   
Malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u profesorů Hrbka, Dillingera a Süssera, jako ilustrátor spolupracoval 
s Lidovými novinami, ilustroval dětské knihy, řada výstav. 

(Slovník Chagall) 
  (nar. 5.9.1920 Vamberk, Rychnov nad Kněžnou) 

       
 
 
 
 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 141 - 160 

 
 

LOT 141    
Kment František   (1895-1977) 
Plastika "Dívka s plachetkou" ......................................................................................................................................  4 500 Kč  
nespecifikovaný materiál, povrch patinovaný na bronz a kolorovaný, patrně dřevořezba s barevnou polychromií. Hlava pevně 
uchycena na dřevěném černě natřeném podstavci. Signováno vzadu při dolním okraji F. KMENT, datace čtena 1935. Mistrovský 
UNIKÁT.  

Výška cca 31,5 cm. 
       

Kment František  (Slovník Chagall) 
Řezbář, sochař, pedagog, studoval odbornou školu pro zpracování dřeva v Chrudimi, speciální školu řezbářství prof. 
Zálešáka na UMPRUM v Praze, 1923 byl jmenován profesorem a pověřen správou Státních učebních dílen pro zpracování 
dřeva ve Staré Turé, od roku 1926 působil na Ústřední škole bytového průmyslu v Praze, kde založil řezbářské oddělení. 
  (26.3.1895 Holice - 17.2.1977 Holice) 

       

LOT 142    
Sode Edmund   (1856–1922) 
Velká reprezentativní plastika "Páv stojící na sloupu" ..................................................................................  29 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, na patce sloupu signováno SODE 18, návrh z roku 1918. Značeno vtlačenou značkou 
SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN FÜR PORZELLANKUNST U1168 a siluetou kráčející lišky, Unterweissbach, Německo.  

Výška 65 cm 
       

Sode Edmund   
Německý sochař, návrhář keramiky, pro porcelánku Schwarzburger Werkstätten, Unterweissbach,  navrhl řadu modelů. 
Modeloval především různé ptáky, ale také svícny či dózy. Informace o autorovi nabízí výstavní katalog: Schwarzburger 
Werkstätten für Porzellankunst", Museum der Deutschen Porzellanindustrie, Hohenberg 1993, Seite 264ff. 

(https://www.the-saleroom.com/en-us/auction-catalogues/eva-aldag/catalogue-id-aldag10001/lot-f8a48c65-
1b16-4a7b-9591-a4a400f30bbd) 

  (1856 Thüringen – 1922 Thüringen) 
       

LOT 143    
Stojánek na zápalky s odkládací miskou na použité zápalky ..........................................................................  1 800 Kč  
kombinace mosazi a mědi, kolem roku 1900, výrazné secesní provedení.  

Výška 15 cm 
       

       

LOT 144    
Krásná čajová panenka ....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
hlava a tělo z porcelánu bíle glazovaného a ručně malovaného, připevněno k drátěné konstrukci potažené hnědou textilií - sukní 
s bohatými volány. Kolem roku 1880. Rafinovaný prostředek zpomalující chladnutí čaje. Sbírkový a muzeální kus.  

Výška 35 cm, průměr 25,5 cm 
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LOT 145    
Vázička .....................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
keramika barevně glazovaná, zdobená stylizovaným rostlinným a geometrickým motivem. Značeno Czechoslovakia nad C 
a půlkolem s loukotěmi, čísly 6. a 36.3, vše vtlačeno, KREMNICE, období první republiky. Sbírkový a muzeální kus.  

Výška 13 cm. 
       

       

LOT 146    
Lustr trojramenný - výjimečně dlouhý .....................................................................................................................  9 500 Kč  
tělo se třemi obloukovitými rameny z pochromovaného kovu, chromování místy částečně setřelé, koule mléčné sklo, čtyřicátá léta 
minulého století, NUTNÁ REVIZE ELEKTROINSTALACE, za stávající elektroinstalaci neručíme. Skvělý design ART DECO. 
Ideální pro místnosti s velmi vysokým stropem, nicméně v případě potřeby lze upravit a centrální tyč zkrátit. 

Délka 132 cm, průměr koule 18 cm. 
       

       

LOT 147    
Odkládací miska - plastika sedícího muže ...................................................................................................................  500 Kč  
keramika barevně glazovaná, značeno černou tištěnou značkou AUSTRIA, první polovina minulého století.  

Výška cca 11,5 cm, délka 13,5 cm. 
       

       

LOT 148    
Plastika "Dvě ryby a krab" ...............................................................................................................................................  900 Kč  
pálená hlína barevně glazovaná, značeno vtlačeně Made in Czechoslovakia a čísly 2 10 50. Výrazné Art Deco provedení.  

Výška cca 23,5 cm. 
       

       

LOT 149    
Oppl Vladimír   (1953-) 
Pamětní medaile "Hlavni město Praha" ......................................................................................................................  700 Kč  
stříbro, signováno, značeno ČM (Česká Mincovna), číslováno vyrytým číslem 14, náklad 100 ks, emise 2004. Přiložen certifikát. 
Averz zdoben motivem velkého znaku hlavního města Prahy, platný od roku 1991 a revers motivem renesančního okna 
Staroměstské radnice se znakem Starého města pražského a nápisem "Praga caput regni", rytecké úpravy provedl Lubomír Lietava. 

Ryzost 999/1000, hmotnost 42,36 gramů, průměr 5 cm. 
Certifikát 

       

Oppl Vladimír   
Sochař, studoval keramiku na SUPŠ v Bechyni a užité sochařství ve speciálním ateliéru Jana Kavana a Josefa 
Malejovského na VŠUP v Praze, od konce 70. let se převážně věnuje medailérské tvorbě a drobné plastice, pracuje 
převážně v kovu. 

(Slovník Chagall) 
  (nar. 19.1.1953 Ústí nad Labem) 

       

LOT 150    
Tichý Luděk   (1925-2014) 
Plastika "Robot - RUR" ................................................................................................................................................  65 000 Kč  
malované dřevo a kov, druhá polovina minulého století, mistrovská galerijní plastika, monumentální práce vycházející z kubismu, 
náročná a ojedinělá práce. Zakoupeno na výstavě autora v Galerii Vincence Kramáře 1998. 

Výška 82 cm, šířka 50 cm, hloubka 30 cm. 
       

Tichý Luděk   
Sochař, malíř, grafik, kreslíř, studoval u Jaroslava Švába na SPŠ grafické v Praze a na AVU v Praze, orientoval se 
na sochařskou práci ve dřevě, převažovaly sakrální náměty, řada výstav u nás i v zahraničí, dlouhý výčet v Lexiconu, 
zastoupen v Národní galerii Praha, v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, http://www.citarny.cz/index.php/aktualne/aktualne-knihy-
literatura-vzdelavani/5303-ludek-tichy-sochar) 

  (3.7.1925 Praha - 3.12.2014) 
       

LOT 151    
Tichý Luděk   (1925-2014) 
Plastika "Étoile" ...............................................................................................................................................................  65 000 Kč  
malované dřevo a kov, druhá polovina minulého století, mistrovská galerijní plastika, monumentální práce vycházející z kubismu, 
náročná a ojedinělá práce. Zakoupeno na výstavě autora v Galerii Vincence Kramáře 1998. 

Celková výška cca 64,5 cm, šířka cca 50 cm, hloubka cca 32 cm. 
       

Tichý Luděk   
Sochař, malíř, grafik, kreslíř, studoval u Jaroslava Švába na SPŠ grafické v Praze a na AVU v Praze, orientoval se 
na sochařskou práci ve dřevě, převažovaly sakrální náměty, řada výstav u nás i v zahraničí, dlouhý výčet v Lexiconu, 
zastoupen v Národní galerii Praha, v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, http://www.citarny.cz/index.php/aktualne/aktualne-knihy-
literatura-vzdelavani/5303-ludek-tichy-sochar) 

  (3.7.1925 Praha - 3.12.2014) 
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LOT 152    
Kopí ...........................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kovový listový hrot doplněn trnem, dřevěná tyčová násada zdobena kovovými hřeby s hlavami ve tvaru pyramid, na kopí upevněny 
textilní třásně určené pro zadržování stékající krve či vody, patrně 19. století. Několik kovových hřebů schází. Kopí přivezl dědeček 
současné majitelky v době před 2. světovou válkou z Indie. 

Délka 164,5 cm 
       

       

LOT 153    
Kopí s drobným prořezávaným dekorem u paty listového hrotu..................................................................  1 200 Kč  
kombinace kovu a dřeva. Dřevěná tyčová násada je zdobena kovovými hřeby s hlavami ve tvaru pyramid, na kopí upevněny textilní 
třásně určené pro zadržování stékající krve či vody, patrně 19. století. Několik kovových hřebů schází. Kopí přivezl dědeček 
současné majitelky v době před 2. světovou válkou z Indie. 

Délka 174,5 cm. 
       

       

LOT 154    
Sekerka bojová jednobřitá ..............................................................................................................................................  2 000 Kč  
celoželezná, hlava sekery zdobena jemným dekorem, patrně přelom 19. a 20. století, zřejmě sloužila k dekoraci. Sekerku přivezl 
dědeček současné majitelky v době před 2. světovou válkou z Indie. 

Celková délka 59 cm 
       

       

LOT 155    
Sekerka bojová s jednobřitým listem .........................................................................................................................  2 000 Kč  
celoželezná, ve tvaru stylizovaného květu lilie je na opačné straně hlavice trn opatřený břitem, sekera je bohatě zdobena rytým 
figurálním motivem - slon, tygr, ptáci, 19. století, možná i přelom 18. a 19. století, sbírkový kus. Sekerku přivezl dědeček současné 
majitelky v době před 2. světovou válkou z Indie. 

Délka 47 cm, šířka 18 cm 
       

       

LOT 156    
Sekerka bojová s jednobřitým listem .........................................................................................................................  2 000 Kč  
celoželezná, ve tvaru stylizovaného květu lilie je na opačné straně hlavice trn opatřený břitem, sekera je bohatě zdobena rytým 
figurálním motivem - sloni, ozbrojený bojovník, 19. století, možná i přelom 18. a 19. století, sbírkový kus. Sekerku přivezl dědeček 
současné majitelky v době před 2. světovou válkou z Indie 

Délka 47 cm, šířka 19,5 cm 
       

       

LOT 157    
Kazeta polstrovaná .............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
dřevo, nožky kostěné, stylizovaný rostlinný dekor, intarzie na bočních stěnách a víku, na víku intarzovaný monogram JH, uvnitř 
polstrování světlomodrým saténem s vyšívaným monogramem AS, počátek minulého století. Klíček přiložen, zámek nefunkční.  

12 x 28 x 20 cm 
       

       

LOT 158    
Těžítko "Letadélko"...........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
kombinace mosazi a obecného kovu. První polovina minulého století, luxusní provedení.  

Výška 8 cm, rozpětí křídel 14,5 cm, základna 5,5 x 5 cm. 
       

       

LOT 159    
Hummel Maria Innocentia   (1909-1946) 
Plastika hummelovka "Malá husopaska" ................................................................................................................  2 500 Kč  
keramika barevně malovaná, na podstavci signováno vtlačeně M.I.H. - Maria Innocentia Hummel, vespod tištěná a vtlačená značka 
pro roky 1935 - 1949 KORUNA NAD MONOGRAMEM WG a vtlačené číslo 47. W. Goebel Porzellanfabrik, Oeslau bei 
COBURG. Nepatrné oklepy. Sbírkový kus. 

Výška 13 cm 
       

Hummel Maria Innocentia   
známá německá řádová sestra a malířka, autorka kreseb, podle nichž se vyráběly figurky značené M.I.Hummel u firmy 
PORZELLANFABRIK Oeslau u. Wilhelmsfeld, Německo. 

(wikipedia) 
  (21.5.1909 - 6.11.1946) 

       

LOT 160    
Plastika "Pasáček vepříků" ...............................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán barevně ručně malovaný, vespod značeno vtlačeným číslem 9713. První polovina minulého století.  

Výška 11 cm. 
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OBRAZOVÁ ČÁST  položky 161 - 180 

 
 

LOT 161    
Petrovan Bedřich   (1908-1986) 
"Krajina" ................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
barevný pastel, signováno vpravo dole PETROVAN, datováno 1979. V horní části papír drobně pokrčen, rámováno, zaskleno.  

44 x 62 (50 x 67) cm 
       

       

LOT 162    
Petrovan Bedřich   (1908-1986) 
"Krajina" ................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
barevný pastel, signováno vpravo dole PETROVAN, sedmdesátá léta minulého století, rámováno, zaskleno.  

44 x 62 (50 x 67) cm 
       

Petrovan Bedřich   
Grafik, malíř, výtvarník, fotograf, pedagog, ilustrátor, studium na pražské akademii u Willi Nowaka a Jakuba Obrovského, 
od roku 1939 trvale působil v Brně, byl členem SVUM Aleš a Bloku výtvarných umělců moravskoslezských v Brně, 
zastoupen i ve sbírkách Národní galerie Praha. 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, abART) 
  (30. 12. 1908 Krakovec, okr. Prostějov - 24.2.1986 Brno) 

       

LOT 163    
Sláma Bohumil   (1913-1983) 
"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevné křídy, signováno vlevo dole SLÁMA, vročení čteno 1977. Rámováno, pod sklem, paspartováno.  

Ve výřezu 43 x 43,5 (61 x 61,5) cm 
       

Sláma Bohumil   
Malíř, studoval na Škole umění ve Zlíně, pracoval jako  výtvarník - aranžér, ve volné tvorbě se věnoval krajinomalbě 
a malbě zátiší s figurální symbolikou s jakoby zasněným nádechem. 

(Slovník Chagall) 
  (24.1.1913 Repechy u Protivanova - 29.1.1983 Brno) 

       

LOT 164    
Strnadel Antonín   (1910-1975) 
"Čarodějnice letící nad roubenkami mezi stromy" .............................................................................................  4 900 Kč  
barevný monotyp, signováno vpravo dole tužkou A.STRNADEL, vzadu uvedeno Z pozůstalosti A. Strnadela. Rámováno, 
pod sklem, paspartováno  

Ve výřezu 35 x 47 (57 x 66,5) 
       

Strnadel Antonín   
Malíř, grafik a ilustrátor, profesor na VŠUP v Praze, studoval na UMPRUM v Praze u prof. Bendy a na akademii u prof. 
Švabinského, věnoval se rovněž typografii, animovanému filmu, návrhu poštovních známek, absolvoval výstavy doma 
i v zahraničí, obsazoval mimo jiné Zlínské salony, již v roce 1937 obdržel Zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění 
a techniky v Paříži. 

(Toman, Lexikon českých výtvarníků) 
  (10.5.1910 Trojanovice pod Radhoštěm -  31.10.1975 Praha) 

       

LOT 165    
Voneš Ludvík   (1910-1978) 
"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevné pastely, signováno vpravo dole VONEŠ, padesátá léta minulého století. Rámováno, pod sklem, paspartováno.  

Ve výřezu 43 x 20,5 (61,5 x 39,5) cm 
       

Voneš Ludvík   
Malíř, grafik, studoval v Praze na UMPRUM a u profesora T.F. Šimona na AVU, v letech 1947-1948 studoval u profesora 
J. Dupase na École des Beaux Arts a École des Arts Décoratifs v Paříži, ve své tvorbě se zaměřil většinou na krajinu, 
figurální kompozice a grafiku. 

(Slovník Chagall, http://www.brno-gallery.cz/vones.html) 
  (6.8.1910 Třebíč - 24.11.1978 Brno) 

       

LOT 166    
Wenig Josef   (1885-1939) 
"Poutník v krajině s osamoceným stromem" .........................................................................................................  2 900 Kč  
akvarel, signováno vpravo dole J WENIG, datováno 1908. Rámováno, pod sklem, paspartováno.  

Ve výřezu 12,5 x 16,5 (34,5 x 37,5) cm 
       

Wenig Josef   
Malíř, scénograf, ilustrátor pohádkových knih, grafik, studium na Uměleckoprůmyslové škole u Emanuela Krescence 
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Lišky (19.4.1852 Mikulovice, Znojmo - 18.1.1903 Praha), později studoval na Akademii v Praze, působil jako scénograf 
pro Národní divadlo v Praze a pro divadlo na Vinohradech, ilustroval knihy svého bratra Adolfa. 

(Toman abART) 
  (12.2.1885 Staňkov, Domažlice - 8.9.1939 Praha) 

       

LOT 167    
Zamazal Josef   (1899-1971) 
"Horský motiv" ....................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole JOSEF ZAMAZAL, datováno vpravo dole 1948. Vzadu na blind rámu dva papírové štítky, 
jeden s údaji o obraze a druhý informující o vystavení obrazu na souborné výstavě v Brně od 24.III. do 16.IV.1950, čís. kat 24.  

63 x 75 (70,5 x 81,5) cm 
       

Zamazal Josef   
Malíř, ilustrátor, pedagog, působil v Brně, studia na Pražské akademii u Preislera, Nechleby, Štursy, dále studia 
v Drážďanech, Berlíně a další studijní pobyty, měl vlastní školu malby a kresby, vyučoval figurální kreslení na VUT 
v Brně, člen KVU Aleš. 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART) 
  (20.6.1899 Vsetín - 16.2.1971 Brno) 

       

LOT 168    
Boehm Gustav   (1885-1974) 
"Na ulici starého města" ..................................................................................................................................................  5 900 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš na kartonu, signováno vlevo dole GUSTAV BOEHM, datováno 1911, rámováno 
v jednoduchém černém dřevěném rámu, pod sklem.  

45,5 x 64,5 (53 x 73) cm 
       

Boehm Gustav   
Malíř, grafik židovské národnosti, od roku 1908 opakovaně žil a tvořil ve Francii, v letech 1914-1919 byl jako rakouský 
občan vězněn, v letech 1919-1938 měl trvalý pobyt v Brně, v roce 1938 získal francouzské státní občanství.  
Byl členem spolků:  
- Vereinigung der deutschen bildenden Künstler Mährens und Schlesiens "Scholle" - Sdružení německých výtvarných 
umělců na Moravě a ve Slezsku "Rodná zem",  
- Concordia - Verein der deutschen bildenden Künstler in Böhmen - Concordia - Spolek německých výtvarných umělců 
v Čechách,  
- Deutscher Künstlerverband "Die Juryfreien" - Německý umělecký svaz "Umění bez poroty",  
- Vereinigung deutchmährischer bildenden Künstler - Sdružení německomoravských výtvarných umělců, 
- Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens - Sdružení výtvarných umělců ve Vídni. 

(abART) 
  (22.6.1885 Jindřichův Hradec - 18.10.1974 Agen, Francie) 

       

LOT 169    
Parma Leopold   (1891-1968) 
"Pohled na kostelík v lese pod horami" ....................................................................................................................  1 900 Kč  
barevný dřevoryt, signováno vpravo dole v desce monogramem LP, vlevo dole tužkou signováno L.PARMA a datováno 1934.  

41 x 48,5 (68,5 x 75) cm 
       

Parma Leopold   
Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na učitelském ústavu v Příboře, působil pedagogicky na různých školách 
ve Frenštátě pod Radhoštěm, ve Frýdlantu nad Ostravicí atd., člen sdružení Koliba a MSVU v Ostravě, řada výstav se 
zaměřením na propagaci krás Beskyd. 

(Toman, Slovník Chagall) 
  (30.9.1891 Tichá, Frenštát - 30.9.1968 Brno) 

       

LOT 170    
Zlamal Wilhelm   (1915-1995) 
"Ležící dívčí akt" ..............................................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 37 (1937). Mistrovská práce, obraz s rámem tvoří působivý celek.  

68 x 79,5 (79 x 89,5) cm 
       

Zlamal Wilhelm   
Český malíř německé národnosti, grafik, vystudoval dvouletý malířský kurz v Berlíně, dále studoval na Akademii 
výtvarných umění v Praze u Maxe Švabinského, Josefa Loukoty, Franze Thieleho a u Hermanna Kaspara na Akademii 
výtvarných umění v Mnichově, počátkem čtyřicátých let obrátil svou pozornost od portrétu a figury ke krajinomalbě 
s náměty rodného města a okolí. 

(Slovník Chagall) 
  (10.10.1915 Šternberk - 22.12.1995 Šternberk, Olomouc) 

       

LOT 171    
Frydrych Jaroslav (?)    
"Předjaří" ...............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole FRYDRYCH, druhá polovina minulého století, rámováno, pod sklem.  

23,5 x 29 (36 x 42) cm 
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LOT 172    
Dvořák Bohuslav   (1867-1951) 
"Krajina s obilným lánem u lesa" ...............................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na kartonu, signováno nečitelně vpravo dole, první polovina minulého století.  

23 x 29 (33,5 x 39,5) cm 
       

Dvořák Bohuslav   
Malíř, ilustrátor, žák Julia Mařáka, kterému pomáhal s nástěnnými malbami v Národním muzeu, v Tomanovi je o tomto 
zcela výjimečném malíři uveden rozsáhlý text. 

(Toman, abART) 
  (30.12.1867 Praha - 16.2.1951 Levínská Olešnice, Semily) 

       

LOT 173    
nesignováno    
"T.G. Masaryk na výstavě " ..........................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na dřevěné desce, nesignováno, vzadu tužkou rukou psaný název obrazu a text: "Sdružení výtvarníků Purkyně Praha Příkopy", 
první polovina minulého století.  

37 x 25,5 (49 x 38) cm 
       

       

LOT 174    
Bílý Miloš   (1905-1959) 
"Krajina" ................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vlevo dole MILOŠ BÍLÝ, datováno 1941, mistrovská práce.  

43 x 38 (50 x 45) cm 
       

Bílý Miloš   
malíř české krajiny a pracovních motivů z prostředí železáren, rodák z Plzně, studia na pražské akademii u prof. 
Nejedlého, dále Academie d.B. ARTS v Paříži u prof. Kupky, ve dvacátých a třicátých letech cestoval po exotických 
krajích, dojmy z cest zpracoval i literárně, 1927 souborná výstava v Paříži, kde dle Tomanova slovníku představena žeň 
z cest po Africe a Asii, v roce 1947 se usadil v Mariánských Lázních, potom v Karlových Varech, zastoupen v galerijních 
sbírkách v Karlových Varech 

(Toman, Slovník Chagall) 
       

LOT 175    
Frydrych Jaroslav (?)    
"Úvoz" ......................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vlevo dole FRYDRYCH. Rámováno v širokém profilovaném dřevěném rámu, který zároveň slouží jako 
tajná schránka. Obraz tvoří horní odklápěcí desku této kazety.  

29,5 x 23,5 (43,5 x 38) cm 
       

       

LOT 176    
Bubeníček Ota   (1871-1962) 
"Tři borovice v krajině" .....................................................................................................................................................  500 Kč  
kresba tuší, kolorovaná akvarelem, signováno vlevo dole monogramem O.B., první polovina minulého století. Rámováno, pod 
sklem, paspartováno.  

10 x 13 (25,5 x 29) cm 
       

Bubeníček Ota   
Malíř, loutkář, maloval krajiny z Valašska, Tater a Krkonoš, studia na pražské akademii u Mařáka a Slavíčka, dále 
v Mnichově a Paříži, výstavy v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen v Národní galerii 
Praha, GHMP, VČG Pardubice, MU Olomouc, AJG Hluboká. Jeden z nejznámějších představitelů Mařákovy krajinářské 
školy. 

(Toman, Slovník Chagall, abART) 
  (31.10.1871 Uhříněves, Praha - 10.9.1962 Mladá Vožice, Tábor) 

       

LOT 177    
Havlíček J.    
"Krajina s podmračeným nebem" .................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole J.HAVLÍČEK, vročení 09.  

29 x 33,5 (37,5 x 41,5) cm 
       

       

LOT 178    
Pitrmann Alois   (1911-1986) 
"Hřensko" ..............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš na kartonu, signováno vpravo dole tužkou, dále uveden název a datace 25.2.1981. 
Rámováno, pod sklem, paspartováno.  

Ve výřezu 62 x 42 (78,5 x 57,5) cm 
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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) 
  (21.8.1911 Louny - 23.5.1986 Praha) 

       

LOT 179    
Kubátek Miroslav   (1933-) 
"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole M.KUBÁTEK, datováno 2004.  

20 x 27 (25,5 x 32,5) cm 
       

Kubátek Miroslav   
Keramik, studoval kresbu a malbu u profesora M. Štolfy a dějiny umění u dr. P. Holého na Osvětové škole v Brně, řada 
výstav a realizací. 

(Slovník Chagall) 
  (nar. 25.9.1933 Ostrava) 

       

LOT 180    
Vaculka Vladislav   (1914-1977) 
"Pohled na městečko s věží" ...........................................................................................................................................  9 000 Kč  
pastózně nanášený olej na plátno, signováno vpravo dole V.VACULKA. Kolem poloviny minulého století.  

39 x 46 (50,5 x 58,5) cm 
       

Vaculka Vladislav   
Malíř, grafik, sochař, tvůrce tapisérií a šperků, keramik, pedagog, studoval v Praze u Jana Ivana Kulce a Roberta 
Lisovského na Ukrajinské akademii a na akademii u Willi Nowaka, Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského. Působil jako 
pedagog na SUPŠ v Uherském Hradišti. Je zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha. Manželka malířka Ida 
Vaculková. 

(Slovník Chagall) 
  (3.1.1914 Jarošov, Uherské Hradiště - 27.9.1977 Uherské Hradiště) 

       
 
 
 

 NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 181 - 200 

 
 

LOT 181    
Luxusní karafa se zátkou .................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo olovnaté, křišťálové, vše, včetně vysoké ozdobné zátky, mimořádně bohatě broušené do řady vertikálních i horizontálních 
ploch a hran, krásný reprezentativní kus českého skla z minulého století, výborný stav.  

Výška se zátkou 27 cm, šířka 15 cm 
       

       

LOT 182    
Dóza na bonbony, s víkem, ve tvaru sedícího krocana ..........................................................................................  450 Kč  
majolika ručně malovaná pod glazurou, signováno monogramem V.R, datováno 1978, výborný stav.  

Výška 14 cm, šířka 14 cm, hloubka 13 cm 
       

       

LOT 183    
Opatrný Karel   (1881-1961) 
"Hlava dívky" .......................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
originální sochařská pálená hlína, patinovaná a ručně malovaná, při dolním okraji signováno OPATRNÝ, kolem roku 1910, uvnitř 
autorovou rukou vyryto do hlíny "ORIGINÁLNÍ HLÍNA", krásné secesní provedení. Originální práce vynikajícího sochaře s řadou 
realizací na výborných místech včetně Národního divadla. 

Výška 20 cm, základna 15 x 13 cm 
       

Opatrný Karel   
Sochař, studoval v přípravce AVU v Praze, pak u profesora S. Suchardy na UMPRUM v Praze, zabýval se všemi druhy 
sochařských prací, byl členem Jednoty umělců výtvarných v Praze, s nimiž vystavoval. 

(Toman, Slovník Chagall) 
  (1.8.1981 Praha - 24.10.1961 Praha) 

       

LOT 184    
Rous František   (1872-1936) 
"Vodník - Kytice K.J. Erbena" ....................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský originální bronzový závěsný reliéf, signováno vpravo dole F.ROUS, kolem roku 1910, výborný odlitek. Skvělá práce 

OBSAH 
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vynikajícího umělce, v bronzovém provedení velmi vzácné. 
57,5 x 16 cm 

       

Rous František   
Sochař, narozen v Žamberku, pochází ze staré umělecké rodiny řezbářské, podnikl řadu studijních cest po Evropě, ve 
Vídni byl žákem profesorů Hellmera a Tilgnera. 

(Toman) 
  (25.11.1872 Žamberk-26.7.1936 Praha) 

       

LOT 185    
Hlava Pavel   (1924-2003) 
Luxusní váza ve tvaru nepravidelného šestistěnu ................................................................................................  7 500 Kč  
sklo modrofialové barvy s hnědou aurou, zdobeno vertikálním brusem, nesignováno, leptaná značka EXBOR 
CZECHOSLOVAKIA, druhá polovina minulého století, výborný stav. Jedna z nejkrásnějších váz Pavla Hlavy. 

Výška 22,5 cm, šířka 13 cm, hloubka 5,5 cm. 
       

Hlava Pavel   
Sklářský výtvarník, studoval na VŠUM v Praze u profesora Štipla, vyučoval i na Royal Colledge of Art v Londýně, obdržel 
Bavorskou státní cenu se zlatou medailí na Internationale Handwerksmesse v Mnichově v roce 1971, 1974 - Premio 
Internationale Vicenza, Itálie, 1988 - Zlatá medaile Kanazawa 88, 1989 - Brno, zlatá medaile za design. 

(Slovník Chagall) 
  (25.6.1924 Semily - 22.2.2003 Praha) 

       

LOT 186    
Nádobka na smetanu "Kravička" ..................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán bílé glazovaný, neznačeno, druhá polovina minulého století. Otvor na vytékání smetany je umístěn v hlavě mezi pysky. 

Výška 10,5 cm, délka 19,5 cm 
       

       

LOT 187    
Květináč ...................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
keramika glazovaná v barvě slonové kosti a antracitu. Po celém obvodu zdobeno plastickým motivem draka průběžně se 
vynořujícího z mraků. Značeno špatně čitelné tištěné D 1523, vyryté 7019 a psané 60, kolem poloviny minulého století.  

Výška 21 cm, průměr cca 28 cm. 
       

       

LOT 188    
Dvanáctiosobní čajový servis s modrotiskovým dekorem s motivem anglického venkova ................  4 500 Kč  
anglická kamenina bíle glazovaná, značeno MERRIE OLDE ENGLAND BRITISH ANCHOR ENGLAND EST. 1884 
IRONSTONE, na šálcích vtlačeně MADE IN ENGLAND. 20. století. Jeden šálek má jiný dekor než ostatní.  

1x konvice, výška 23,5 cm,  
1x cukřenka, výška 10,5 cm,  
1x mléčenka, výška 8 cm,  
12x šálek, výška 6 cm,  
12x podšálek, průměr 12,5 cm. 

       

       

LOT 189    
Plastika "Rytíř se zlatou přilbou" ...............................................................................................................................  2 000 Kč  
porcelán barevně ručně malovaný a zlacený, značeno modře pod polevou "N" pod korunou, ACKERNANN & FRITZE, 
VOLKSTEDT- RUDOLSTADT, NEPRAVÁ NEAPOL. První polovina minulého století.  

Výška 23 cm 
       

       

LOT 190    
Koláčová souprava .............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
majolika barevně glazovaná, bohatý plastický dekor, vespod značeno vtlačenou značkou SCHÜTZ BLANSKO, kolem roku 1900. 
Na jednom dezertním talířku při okraji oklepy, na druhém výrobní vada. Předkládací talíř zdoben motýlem na pozadí vinných listů 
a hroznů, na servírovacích talířích jsou motýli na pozadí dubových listů. 

V sestavě 
1x předkládací talíř, průměr 26 cm,  
6x dezertní talířek, průměr 16 cm. 

       

       

LOT 191    
Skalický Karel   (1867-1945) 
Velký luxusní nástěnný talíř ...........................................................................................................................................  2 500 Kč  
keramika bíle glazovaná, zdobená bohatým motivem barevných rostlinných kruhových pásů s převládající modrou barvou, ve 
středu žlutý ptáček na větvičce. Značeno modrými písmeny K.S.V. - Karel Skalický, Vyškov. Před rokem 1945. Na trhu vzácně. 

Výška 4 cm, průměr 34,5 cm 
       

Skalický Karel   
Keramik, poslední vyškovský toufar  
(http://www.muzeum-vyskovska.cz/wp-content/uploads/Vy%C5%A1kovsk%C3%A9-zlidov%C4%9Bl%C3%A9-



 
KATALOG 98. AUKCE – BRNO – 26. 2. 2017 

 
 

 
_ 38 _    

faj%C3%A1nse-a-jejich-v%C3%BDzdobn%C3%A9-motivy.pdf). 
(abART) 

  (8.1.1867 Vyškov - 3.6.1945 Vyškov) 
       

LOT 192    
Šestiosobní čajová a desertní souprava .....................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobeno linkami v cihlové červeni uplatněné i na víčku konvice a ouškách, vespod červeně tištěno 
Kompletta Marque Deposée (Teekanne), odhad druhá třetina 20. století. Celkem 25 kusů, na jednom talířku vlasová prasklina 
a oklep.  

V sestavě:  
1x konvice,  
6x šálek s podšálkem,  
6x malý desertní talířek, 
6x větší desertní talířek. 
Výška konvice 15 cm, výška šálku 5 cm,  
průměr podšálku 14 cm,  
průměry desertních talířků 15,5 cm, resp. 19,5 cm. 

       

       

LOT 193    
Nástěnný talíř .....................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
keramika šedomodře glazovaná, zdobená bohatým stylizovaným rostlinným motivem, Habáni (?), přelom 17./18. století, 
v minulosti poškozeno a restaurováno, stav úměrný stáří. Vzadu kovová montáž k zavěšení talíře na stěnu. Muzeální kousek. 

Výška 5,5 cm, průměr 34 cm 
       

       

LOT 194    
Stojánek na fotografie ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinace bakelitu a čirého bezbarvého plastu, značeno SVK v kruhu, kolem poloviny minulého století. Pro demonstraci vložena 
portrétní fotografie z ateliéru LANGHANS, není součástí nabídky. 

Podstavec - bakelitová základna 3,5 x 10 x 3,5 výška celého stojánku 10,5 cm 
       

       

LOT 195    
Desertní talířek ........................................................................................................................................................................  290 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevnou ruční malbou květin a zlatou linkou při okraji, značeno modrými zkříženými meči 
pod polevou, MÍŠEŇ, značka přerušena dvěma vrypy, nižší jakost. První polovina minulého století.  

Průměr 17,5 cm 
       

       

LOT 196    
Sörensen Jens Flemming    
Kulovitá váza - mísa "GLOBE" ......................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán, vnější plášť bílý matný, neglazovaný, vnitřek glazovaný bíle, značeno ROYAL COPENHAGEN, signováno. Originální 
papírová etue. Vynikající design, ze sbírky moderního designu 20. století. 

Výška 11,5 cm 
       

Sörensen Jens Flemming   
Dánský výtvarník, Vlastní stránky viz http://www.jf-sorensen.com/paginas/links/links.html 

       

LOT 197    
Sörensen Jens Flemming    
Kulovitá váza - mísa "GLOBE" ......................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán, vnější plášť bílý, matný, neglazovaný, vnitřek glazovaný bíle, značeno ROYAL COPENHAGEN, signováno. Originální 
papírová etue. Vynikající design, ze sbírky moderního designu 20. století. 

Výška 14 cm 
       

Sörensen Jens Flemming   
Dánský výtvarník, Vlastní stránky viz http://www.jf-sorensen.com/paginas/links/links.html 

       

LOT 198    
Sada pěti kompotových misek MOSER ....................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo žluté, ručně foukané, tři misky značené částečně sloupnutým papírovým štítkem MOSER, druhá polovina minulého století.  

Výška 6 cm, průměr10 cm 
       

       

LOT 199    
Dózička s víčkem - cukřenka .............................................................................................................................................  480 Kč  
postříbřená mosaz, uvnitř vložka - sklenička z čirého bezbarvého skla, značeno WMF IKORA, Württembergische 
Metallwarenfabrik, Německo, druhá čtvrtina minulého století. ART DECO. WMF - Württembergische Metallwarenfabrik - továrna 
na výrobu stolního nádobí, založená v roce 1853. 

Výška skleněné vložky 7 cm, průměr 7 cm, celková výška dózičky s víčkem 13,5 cm. 
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LOT 200    
Krsková Halaska Eva   (1933-) 
Moderní mistrovská tapiserie .....................................................................................................................................  59 000 Kč  
technika „malování vlnou“, signováno monogramem EK přímo v tapiserii, vytvořeno počátkem 90tých let pro současné majitele 
na základě doporučení jejich architekta Jana Formana, synovce Miloše Formana. Dle slov autorky jde o velmi pracnou techniku, 
kde každý kus je originál. Současný majitel údajně zaplatil za tento artefakt přes 100 000 Kč. 

204 x 216 cm 
       

Krsková Halaska Eva   
Sochařka, textilní výtvarnice, od roku 1968 žije ve Švédsku. Spolu se svým prvním manželem vytvořila řadu venkovních 
realizací, které jsou rozmístěny zejména ve Stockholmu, v sochařské tvorbě pokračovala i po manželově smrti. Rovněž 
techniku, pro niž přijali označení "malování vlnou", vyvinula spolu s manželem Milanem Halaskou po příchodu 
do Švédska. Jejich syn Martin Halaska v ní pokračuje. 

(Poznámky z rozhovoru s autorkou, únor 2017.) 
  (nar. 13.3.1933 Bratislava) 

       
 
 
 
 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 201 - 220 

 
LOT 201    
Beneš    
"Domy mezi stromy" .........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vlevo dole, čteno BENEŠ, minulé století.  

30,5 x 40 (45 x 54,5) cm 
       

       

LOT 202    
Chatrný Dalibor   (1925-2012) 
"Vyšehrad" ...............................................................................................................................................................................  900 Kč  
litografie, signováno vpravo dole tužkou D.CHATRNÝ, datováno 1953, vlevo dole uveden název díla a technika. Rámováno 
v jednoduchém bílém profilovaném rámu, pod sklem.  

Tisková plocha 25 x 32,5 (34 x 45) cm 
       

Chatrný Dalibor   
Malíř, grafik, tvůrce objektů, konceptuální umělec, narozen v Brně, studoval na pedagogické Fakultě UK v Praze u M. 
Salcmana a C. Boudy, ČVUT a AVU v Praze u V. Silovského, více jak třicet let pracoval jako pedagog mj. na střední 
uměleckoprůmyslové škole v Brně, na AVU Praha, JAMU v Brně, mimořádně silné zastoupení v galeriích, včetně Národní 
galerie v Praze, kolem sta výstav doslova po celém světě. 

(Slovník Chagall, abART) 
  (28.8.1925 Brno - 5.7.2012 Rajhrad, Brno-venkov) 

       

LOT 203    
Nemastil Zdeněk   (1879-1942) 
"Chalupy v zimním podvečeru" ...................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno vpravo dole NEMASTIL, datováno 1930 (?), v horní části obrazu dvě menší rýhy  
cca 3,5 a 5,5 cm.  

50,5 x 65 (63,5 x 78) cm 
       

Nemastil Zdeněk   
Malíř a krajinář v Praze, studoval u Vacátka a Šetelíka, nejčastěji maloval motivy z Volyně, kde na podzim 1923 uspořádal 
svou soubornou výstavu. 

(Toman, abART) 
  (8.2.1879 Zásmuky, Kolín - 24.2.1942 Praha) 

       

LOT 204    
Ehrenhaft Ludvík   (1872-1955) 
"Žena v kroji v zimním sadu" .......................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole EHRENHAFT, datováno 1931.  

23 x 37,5 (33,5 x 48) cm 
       

Ehrenhaft Ludvík   
Malíř ve Veselí nad Moravou, studium na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni, u Joži Uprky a na Soukromé malířské 
škole Heinricha Knirra v Mnichově, absolvoval studijní cesty do Německa, Holandska, Francie a Itálie, náměty čerpal 
především v rodném kraji, ale i na Slovensku v okolí Košic, Bratislavy, Skalice, Nízkých Tater, spolupořádal uměleckou 
výstavu v Hodoníně 1902, vystavoval také na vídeňské "Secessi." 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART) 
  (9.7.1872 Veselí nad Moravou - 6.3.1955 Veselí nad Moravou) 

OBSAH 
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LOT 205    
Horázsdovitz K (R ?)    
"Zima - krmení koní v ruské trojce" ..........................................................................................................................  1 200 Kč  
zajímavý olej na plátně, signováno vpravo dole latinkou, neurčeno, čteno HORÁZSDOVITZ K (R ?), vlevo dřevěnka s vývěsním 
štítem psaným azbukou, první polovina minulého století. Snad zastavení u občerstvovací stanice. Téma a styl malby, použití latinky 
i azbuky ukazují na práci zatím neznámého ruského legionáře. 

35,5 x 50,5 (42,5 x 57,5) cm 
       

       

LOT 206    
Dobeš Ludva   (1898-1979) 
"Pohled do zasněženého údolí" .....................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vlevo dole DOBEŠ, kolem poloviny minulého století, ručně řezaný rám.  

49 x 69 (67 x 87) cm. 
       

Dobeš Ludva  (Dobeš Ludvík) 
Brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajinář, folklóru, lidských figurek, také 
malíř skla a keramiky. 

(Toman, Slovník Chagall) 
  (17. 10. 1914 Morkůvky, Klobouky u Brna - 25.9.1979) 

       

LOT 207    
Horyna Bohumil   (1910-1972) 
"Vysokohorská krajina s jezerem" .............................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole B HORYNA, kolem poloviny minulého století.  

49,5 x 69,5 (63 x 83) cm 
       

Horyna Bohumil  (Berghauer Gottlieb, Berghauer - Horyna Bohumil) 
Malíř, ilustrátor, autodidakt, maloval krajiny, figurální obrazy i podobizny. Podepisoval se také Berghauer Gottlieb. 

(Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 
  (23. 1. 1910 Rosice u Brna - 26. 4. 1972 Bosonohy, okr. Brno-venkov) 

       

LOT 208    
Moravec Alois   (1899-1987) 
"U napajedla" .......................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na překližce, signováno vpravo dole ALOIS MORAVEC 57, vzadu autorovou rukou název díla, datace 1957 a název 
malovaného místa Střelské Hoštice v Pošumaví. Výborná práce galerijní hodnoty, luxusní rám, velmi působivý celek. Vzadu dále 
autorský papírový štítek s razítkem ČESKÉHO FONDU VÝTVARNÝCH UMĚNÍ UNAP ÚSTŘEDNÍ PRODEJNA A NÁKUPNA. 

31,5 x 49,5 (46 x 63,5) cm 
       

Moravec Alois   
skvělý malíř, grafik, spisovatel, pedagog, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii 
v grafické speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, zlatá medaile ze světové výstavy 
v Paříži 1937, cena České akademie věd a umění 1949, zasloužilý umělec, velká řada výstav, jen literatura o tomto 
významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec. 

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART) 
  (5.1.1899 Chyšky, Písek - 6.3.1987 Praha) 

       

LOT 209    
Wachsman Alois   (1898-1942) 
"Portrét s perlovým náhrdelníkem" ........................................................................................................................  12 000 Kč  
kresba tužkou, signováno vpravo dole W a datováno V.31, vlevo dole pozůstalostní razítko Aloise Wachsmana s evidenčním číslem 
417. Rámováno, paspartováno, pod sklem. Sběratelsky zajímavá mistrovská kresba. 

Ve výřezu 20 x 12 (47,4 x 38) cm 
       

Wachsman Alois   
Scénograf, malíř, architekt, ilustrátor, studium na Českém vysokém učení technickém v Praze u Antonína Engela a Josefa 
Fanty a na pražské Akademii výtvarných umění u Josefa Gočára, člen SVU Mánes, Uměleckého svazu Devětsil a dalších. 
Vynikající český modernista, zejména z období kubismu. Dlouho tvořil v Paříži. Patřil mezi avantgardu moderního umění 
v první třetině 20. století. 

(Toman) 
  (14.5.1898 Praha - 16.5.1942 Jičín) 

       

LOT 210    
Vyleťalová Olga   (1944-) 
"Zlato a drahé kameny" ...............................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole VYLEŤALOVÁ, datováno 1991, vzadu na plátně informace o obraze.  

81,5 x 65 (85 x 69) cm 
       

Vyleťalová Olga  (Vyleťalová Olga) 
Malířka, grafička, studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (SUPŠ) a na Vysoké škole 
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uměleckoprůmyslová (VŠUP) u Karla Svolinského tamtéž, dále soukromě u A. Kybala, ve volné tvorbě se věnovala 
filmovému plakátu, knižní grafice, malbě, řada výstav, zastoupena v GMU v Hradci Králové, GMU v Roudnici 
nad Labem, MG v Brně, v Národním filmovém ústavu v Praze a jinde, široký výčet literatury. 

(Slovník Chagall) 
  (nar. 8.8.1944 v Hradci Králové) 

       

LOT 211    
Beneš Vlast    
"Cesta mezi domy" .............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno vpravo dole VLAST BENEŠ, datováno 1960, rámováno, paspartováno.  

Ve výřezu 38,5 x 48,5 (52,5 x 62,5) cm 
       

       

LOT 212    
neurčeno    
"Spící krasavice s růží" .................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno nečitelně vlevo dole, kolem roku 1830, v pozadí za drapérií jsou naznačeny postavy, 
nerámováno. Malba v levé části lehce poškozena. Kvalitní sběratelský obraz. 

50 x 65 cm 
       

       

LOT 213    
monogramista HR    
"Dívka v zeleném" ..............................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole monogramem HR, datováno 1930, kvalitní rám zlaté barvy.  

40 x 26 (48,5 x 35,5) cm 
       

       

LOT 214    
Nosek Jiří   (1924-) 
"Kytice tulipánů ve džbáně" ..........................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na překližce, signováno vpravo dole JIŘÍ NOSEK, datováno 1957, "orámováno" papírovou paspartou, zaskleno.  

Ve výřezu 62,5 x 47,5 (95,5 x 73) cm 
       

Nosek Jiří   
Malíř, grafik, designér, narozen ve Svätém Juru u Bratislavy, studoval na Státní grafické škole a ve speciálce dekorativní 
malby, hračky, loutky a výstavnictví u profesora J. Nováka a ve speciálním ateliéru kresleného a loutkového filmu 
u profesora A. Hoffmeistera na VŠUP. 

(Toman, Slovník Chagall) 
  (nar.  25.4.1924 Svätý Jur, Pezinok, u  Bratislavy) 

       

LOT 215    
Hlávka Ladislav   (1899-?) 
"VIII. Všesokolský slet v Praze 1926" ....................................................................................................................  65 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole L.HLÁVKA, datováno 1926. Vzadu na plátně uveden název obrazu, datace, jméno autora 
a informace "Praha ze sletiště". Mimořádná práce galerijní a dokumentační hodnoty, spolu s uměleckým rámem jde 
o reprezentativní solitér. 

55 x 110,5 (74,5 x 128,5) cm 
       

Hlávka Ladislav   
Malíř, grafik, studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění u Vratislava Nechleby 
a Maxe Švabinského, věnoval se figurální tvorbě a krajinářství, vystavoval mj. v pražské Rubešově galerii a v Syndikátu 
výtvarných umělců Praha, v roce 1932 vystavoval dvacet čtyři krajin z francouzské Riviéry. 

(Toman, Slovník Chagall) 
  (15.6.1899 Praha - ?) 

       

LOT 216    
Engelmüller Ferdinand   (1867-1924) 
Párové obrazy "Pasoucí se ovečky mezi stromy" a "Stromy u polní cesty" ............................................  1 900 Kč  
lept, na obou signováno v desce i tužkou F.ENGELMÜLLER, datováno v desce 1905. Vzadu papírové štítky továrny A. Šponara 
na zlatolišty a pozlacování. Rámováno v pěkných dobových dřevěných rámečcích.  

Tisková plocha 16 x 22,5 (48,5 x 42,5) cm,  
tisková plocha 15,5 x 22 (48,5 x 42,5)cm. 

       

Engelmüller Ferdinand   
Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, pražská akademie u profesora Julia Mařáka, člen Mánesa, významný 
představitel Mařákovy krajinářské školy, později sám založil školu, která vychovala řadu malířů - Nejedlého, Šetelíka 
a další, široké zastoupení v Národní galerii Praha. 

(Toman, abART) 
  (22.12.1867 Praha - 29.9.1924 Praha) 
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LOT 217    
Uprka Janek (?)   (1900-1975) 
"Pohybové studie muže v kroji" ...................................................................................................................................  1 500 Kč  
kresba perem, signováno Uprka, datováno 1965, na dvou spojených listech skicáku, poškozeno a pomačkáno  

44 x 49 (53,5 x 73,5) cm 
       

Uprka Janek (?)  (Uprka Jan) 
Malíř, syn Joži Uprky, studoval na Akademii v Praze a v soukromé škole svého otce v Hroznové Lhotě 

(Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART) 
  (17.5.1900 v Hroznové Lhotě - 1. 1. 1975) 

       

LOT 218    
Sivko Václav   (1923-1974) 
"Kytice" ......................................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou V.SIVKO, datováno 1971, číslováno 55/200 dole uprostřed pod tiskovou plochou 
slepotiskové razítko Lyra Pragensis, kvalitní umělecká adjustace v plátěném olepu.  

Tisková plocha 17,5 x 11 (59 x 46) cm 
       

Sivko Václav   
Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studoval u profesora Tröstera na UMPRUM v Praze, člen: Umělecká beseda, SČUG 
Hollar, byl zaměstnán u Josefa Sudka jako asistent, pracoval v redakci Mladá fronta Dnes, v pražském nakladatelství 
ALBATROS, v letech 1946-1956 podnikl cesty do Francie, Holandska, Bulharska, Vietnamu, SSSR, v Lexiconu dlouhý 
výčet výstav a ocenění, zastoupen ve sbírkách galerií v Bratislavě a Pardubicích. 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků) 
  (29.6.1923 Praha - 11.3.1974 Praha) 

       

LOT 219    
Pešicová Jaroslava   (1935-2015) 
"Z Andersenových pohádek".........................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevná grafika, signováno vpravo dole JAROSLAVA PEŠICOVÁ, datováno 1981, autorský tisk, umělecká adjustace.  

23 x 16 (59 x 46) cm 
       

Pešicová Jaroslava   
Grafička, malířka, ilustrátorka, výtvarnice, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu u Dillingera, Tondla, na AVU 
u Sychry, Holého, členka skupiny ETAPA - další členové: Brýdlová, Burin, Grim, Gruber, Honcová, Kiml, Klimeš, 
Kocmanová, Koliha, Kouba, Obrátil, Pacík, Ronovský, Slavíček, Synáček, členka SČUG Hollar, SVU MÁNES, 
zastoupena v Národní galerii Praha, National Gallery of Art, Washington, USA a v dalších galeriích, výstavy po celém 
světě, např. v Rakousku, Belgii, Francii, Jugoslávii, jenom výčet literatury o ní zabírá více než celostránkový sloupec 
ve Slovníku Chagall. 

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART) 
  (30.12.1935 Praha - 30.8.2015 Praha) 

       

LOT 220    
nesignováno    
"Zima v městečku" ..........................................................................................................................................................  16 500 Kč  
olej na plátně, signatura nenalezena, skvělá práce galerijní úrovně v duchu naivního vidění reality, rám černá holandská lišta. 
Malba má úroveň veduty a může být ozdobou jakékoliv sbírky. Kolem roku 1890.  

28 x 38 (41 x 48,5) cm 
       

       

LOT 221    
Müller Leopold Carl   (1834-1892) 
"Portrét mladého muže s knírem" ...........................................................................................................................  47 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole LEOP C MÜLLER, vzadu na blind rámu rukou psané jméno autora a další nepřečtené jméno. 
Ozdobný rám v minulosti opravovaný. Mistrovská a galerijní práce.  

37 x 30 (54 x 44,5) cm 
       

Müller Leopold Carl   
Rakouský malíř, pedagog, studoval na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) ve Vídni, kde byl 
od roku 1878 profesorem a později krátce rektorem. Absolvoval studijní pobyty v Uhrách a Itálii, působil jako grafik 
ve Francii, několikrát navštívil Egypt. Mezi jeho nejznámější díla patří Trh v Káhiře z roku 1878.  Je uváděn ve světových 
katalozích, průměrná cena jeho obrazu se pohybuje přes 600.000 Kč. V roce 1993 byl jeho obraz "Campement arabe" 
74x121 prodán za 385.000 francouzských franků. 

(abART) 
  (9.10.1834 Drážďany - 4.8.1892 Vídeň) 

       

LOT 222    
Šimon Tavík František   (1877-1942) 
"Týnský chrám v Praze" .................................................................................................................................................  2 200 Kč  
lept, signováno dole uprostřed v desce monogramem TFŠ, vpravo dole tužkou T.F.ŠIMON, vlevo dole vodotiskové autorské razítko 
TFŠ a rukou psané číslo 102. V soupise grafických prací Arthura Dvořáka pod číslem 343, lept z roku 1921. Rámováno, 
paspartováno.  
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Tisková plocha 31,5 x 26,5 (60 x 47,5) cm 
       

Šimon Tavík František   
Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, 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. 
Pseudonym Tavík zřejmě pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková). 

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com) 
  (13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha) 

       

LOT 223    
Muzika František   (1900-1974) 
"Zřícenina" .........................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
pastelová tužka na papíře, signováno vpravo dole F.MUZIKA, datováno 1958. Rámováno v původním rámu zdobeném plastickým 
akantovým dekorem. Velká mistrovská vysoce reprezentativní práce významného českého malíře. Toto dílo reprezentuje jeho 
tvorbu druhé poloviny padesátých let, kdy se Muzika ponořil do osobitého organického universa přírodních mikrostruktur 
a fantaskních architektur. Na námi nabízenou kresbu navázal ve svém obrazu Elsinor XI z roku 1971. 

61 x 43 (77 x 59) cm 
       

Muzika František   
Malíř, ilustrátor, knižní grafik, scénograf, 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) 
  (26.6.1900 Praha - 1.11.1974 Praha) 

       

LOT 224    
Dryák Ladislav   (1930-) 
"Cirkus na Hukvaldech" .................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, nesignováno, 1959. Obraz publikován v aukčním prospektu z výstavy Ladislav Dryák Z TVORBY 
malba, grafika, socha, kterou uspořádala Velká galerie těšínského divadla ve dnech 27.8 - 15.9. 2016. Nerámováno. Na blind rámu 
papírový štítek G.&R. KARAFIAT Brünn Masaryk str. BUCHHANDLUNG. 

80 x 120 cm 
K nahlédnutí přiložen katalog výstavy LADISLAV DRYÁK Z TVORBY malba, grafika, socha, kterou uspořádala Velká galerie 
těšínského divadla ve dnech 27.8 - 15.9. 2016. 

       

Dryák Ladislav   
Malíř, grafik, sochař. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník 
divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let minulého století (1964) musel z divadla odejít z důvodu svých nepoddajných  
protikomunistických postojů, což mělo za následek spoustu osobních i pracovních omezení. Krátkou dobu pracoval jako 
svobodný umělec. Poté, až do roku 1969, působil jako grafik v Kovoně Karviná. Jeho angažmá v boji za prosazení 
myšlenek Pražského jara vedlo k nucené emigraci do Spolkové republiky Německo. Usadil se v Solingenu, kde 
v nelehkých podmínkách přistěhovalce začal budovat svůj ateliér, v němž tvořil a sporadicky tvoří dodnes. 

(Prospekt autorské výstavy "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha, Velká galerie Těšínského 
divadla, 27.8. - 15.9.2016") 

  (Nar. 12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek) 
       
 
 
 
 


