
EXKLUZIVNÍ AUKCE
ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO V Ý TVARNÉHO UMĚNÍ

13. 11. 2016 Od 13.30 HOdIN
HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8

Foltýn František, pol. 141

Bauch Jan, pol. 116



Justitz Alfréd, pol. 173

Liesler Josef, pol. 207



EXKLUZIVNÍ AUKCE
ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO

VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
13. 11. 2016 Od 13.30 HOdIN

Hotel HILTON PRAGUE, Pobřežní 1, Praha 8

AUKČNÍ důM

Tel.: +420 224 211 087
Mobil: +420 602 233 723

+420 776 666 659
Fax: +420 224 211 087

e-mail: galerie@g-a-p.cz
neubert@cbox.cz

www.galerieartpraha.cz
Galerie ART Praha, spol. s r. o.
Staroměstské náměstí 20/548

Praha 1



4 AUkčNí v yHLášk A

Aukční vyhláška je určená k vyvěšení 1 měsíc před konáním aukce  
v Galerii Art Praha, dále jejím sídle na Praze 10, a v místě konání aukce v den aukce, 

a zkrácené znění je i v aukčním katalogu a na webových stránkách Galerie. Je též 
součástí aukčního protokolu – viz podpisy stran.

AUKČNÍ VYHLÁŠKA
o konání veřejné dobrovolné společné aukce věcí movitých  

(obrazy, sochy, objekty) nejvyšší nabídce.

I.
Pořadatel aukce, Aukční dům GALERIE ART PRAHA, spol. s r.o., Praha 1, Staro-
městské náměstí 20/548, Ič 48117421, DIč CZ 48117421, se sídlem Praha 10, U Hráze 
6/144, zapsaný v OR MS Praha 1993 č./vl. 16981, oznamuje, že se dne 13. 11. 2016 od 
13.30 hodin, v hotelu Hilton-Prague, na adrese: Pobřežní č. 1/311, Praha 8, bude 
na žádost vlastníků předmětů nabízených v aukci konat dobrovolná veřejná společná 
aukce (Exkluzivní aukce) movitých věcí (uměleckých předmětů).

II.
Aukční předměty (umělecká díla) jsou označeny, popsány a  reprodukovány 
v katalogu aukce, včetně zkrácené aukční vyhlášky, dále včetně jejich příslušenství, 
práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu, vyvolávací ceny, a mini-
málního příhozu, aby účastníci aukce měli možnost si je fyzicky prohlédnout a s nimi 
se seznámit denně od 10.30 do 19.00 hodin, 9 dní před aukcí v prostorách Galerie 
Art Praha, Praha 1, Staroměstské náměstí 20, kde budou fyzicky vystaveny. Předměty 
aukce budou nabízeny v pořadí uvedeném v aukčním katalogu.

III.
Průběh aukce: pořadatel aukce seznámí účastníky aukce s pořadovým číslem nabí-
zeného předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním (vyvolávací cenou). 
Po tomto seznámení pokračuje v aukci licitátor. Zájemci mohou činit příhozy viditel-
ným zvednutím zálohovaného aukčního čísla. Aukce předmětu trvá, pokud zájemci 
činí příhozy. Příhozy určuje licitátor takto:
1/  500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
2/  1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 až 50 000 Kč
3/  2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 až 70 000 Kč
4/  5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 až 100 000 Kč
5/  10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 až 300 000 Kč
6/  20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 kč až 750 000 Kč
7/  50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 kč až 1 500 000 Kč
8/  100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 až 5 000 000 Kč
9/  200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Úpravy příhozu i  pořadí příhozů dle aktuální situace může činit pouze licitátor. 
Samostatná aukce (zpravidla nad 1 milion korun), má pravidla, která jsou uveřejně-
na v katalogu aukce, a znovu je před každou samostatnou aukcí připomene licitátor. 
Účastníkem aukce nesmí být osoba, která způsobila
1/ zmaření aukce, tj. která nezaplatila nabytý umělecký předmět, nebo, 
2/ se pokusila aukci narušit, či dokonce ji narušila chováním odporujícím dobrým 
mravům, aniž by k tomu měla odpovídající soudní rozhodnutí (zákon č. 26/2000 Sb. 
a  aktualizace), 3/ poškodila nebo se pokusila poškodit dobré jméno Aukčního 
domu a jeho pověst.

IV.
Způsoby aukce v nepřítomnosti jsou dva:
1. aukce na limit, tj. aukce v nepřítomnosti do částky, kterou je ochoten zájemce za-
platit maximálně za nabízené dílo zkontrolované pověřeným pracovníkem Aukčního 
domu. Při aukci na limit zájemce musí vyhotovit
– Plnou moc pro Aukční dům Galerii Art Praha k zastoupení při aukci,
– Určit dílo, které za něj má Galerie Art Praha v aukci získat (zakoupit),
– Určit limit (nejvyšší částku za umělecké dílo), za který je zájemce ochoten dílo koupit.

2. aukce po telefonu, tj. aukce v  nepřítomnosti zájemce, ale Aukčním domem 
zprostředkovaná telefonem. Aukci po telefonu je nutné před aukcí dohodnout 
v Galerii Art Praha, Praha 1, Staroměstské nám. 20/548, vyplnit identifikaci zájemce 
a závaznou přihlášku, kde je uveden název díla, katalogové číslo díla, aby nedošlo 
k záměně, telefon, na kterém bude zájemce dosažitelný a plnou moc Aukčnímu domu 
k zastoupení na této aukci. Zájemce se též může informovat na  www. galerieartpraha.cz.
Před vlastní aukcí pak zástupce Aukčního domu poprvé zatelefonuje zájemci a ověří 
si tak funkčnost telefonního čísla.
Při vlastní aukci příslušného díla telefonuje zájemci podruhé, těsně před aukcí jeho 
díla bude mu bezprostředně zprostředkovávat příhozy a  průběh aukce, a  dle jeho 
přání přihazovat částky tak, jak se zájemce rozhodne, aby mohl bezprostředně reago-
vat na pohyb ceny díla, či svou účast ukončit.
Pokud zájemci cokoliv znemožní zůčastnit se aukce telefonu a  nebere te-
lefon, Aukční síň, jako mimořádnou službu zájemci, se bude jeho jménem 
snažit získat dílo do 20 % ceny nad vyvolávací cenu, na jeho účet, a pokud  
předmět získá, stává se nabyvatelem.

V.
Výše odměny pořadatele aukce vybíraná od nabyvatele – Aukční provize činí 20 % 
k nejvyšší dosažené ceně díla na sále v aukci, při platbě platební kartou je 22 %. Aukční 
provize je splatná současně s nejvyšší dosaženou cenou.

VI.
Platba
Nejvyšší dosaženou cenu nelze dodatečně snížit (nelze smlouvat), tuto cenu 
je nabyvatel povinen uhradit pořadateli aukce v hotovosti, či platební kartou 
o nejbližší platební pauze. Platbu převodem v případech, kdy není podle zákona 
povinná, nebo jiným způsobem úhrady, je třeba dopředu dohodnout.

1. Při platbě do 200 000 Kč včetně aukční přirážky, je nabyvatel povinen zaplatit 
ihned!
2. Od 200 000 Kč–500 000 Kč je nabyvatel povinen zaplatit do 14 ti dnů,
3. Při ceně nad 500 000 Kč musí nabyvatel sám určit a podepsat v pokladně termín 
zaplacení díla. Tento termín nesmí být kratší nežli 14 dní, ale nesmí být delší než 
6 týdnů. Neurčí-li si sám nabyvatel takto termín, je povinen zaplatit dílo nejpozději 
do 6 týdnů po konání aukce
4. Při platbě nad 200 000 Kč musí nabyvatel složit zálohu nejméně ve výši 10 %.

Nabyvatel musí stvrdit svým podpisem v pokladně při aukci, že nabídl za příslušné  
dílo nejvyšší cenu dosaženou v aukci a uznat závazný termín, do kdy zaplatí.

veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese naby-
vatel. Nebezpečí škody na předmětu aukce přechází z původního majitele (a navrho-
vatele aukce) na nabyvatele dnem předání předmětu aukce.

Je-li nabyvatel v prodlení s převzetím předmětu aukce, nese nebezpečí ško-
dy na uměleckém díle a odpovědnosti za škodu, on sám.

VII.
Předaukční výstava: výtvarná díla aukce je možno si prohlédnout v  Galerii Art 
Praha, Staroměstské nám. 20/548, 8 dní před konáním aukce a to každý den, od 10.30 
do 19 hodin.
Díla jsou ve stavu, který je popsán v katalogu, nebo na popisce u díla, která upozor-
ňuje na změnu, další expertízu, později zjištěnou vadu atd.
Umělecká díla jsou nabízena ve stavu, odpovídajícímu době jejich vzniku, po-
kud s majitelem nebylo dohodnuto drobné restaurování, či rámování, které by povaze 
díla bylo prospěšné. Pokud by došlo k restaurátorskému zásahu v době držení díla 
Galerií Art Praha, bude dílo vybaveno restaurátorskou zprávou o tomto zákroku. 
Pokud je dílo drobně poškozeno a  majitel nesouhlasí se zásahem akademickým 
restaurátorem, bude poškození díla popsáno v katalogu.
Pokud souhlasí, bude restaurované dílo opatřeno písemnou restaurátorskou zprávou, 
přiloženou k dílu.
Narušení: Účastníci aukce a všichni přítomní na aukci jsou povinni v průběhu 
jejího konání nerušit průběh aukce chováním odporujícím dobrým mravům, 
podle zákona, nebo budou vyvedeni pořadateli.

VIII.
část obrazů a soch je během aukce vystavena v kongresovém sále hotelu Hilton-
-Prague, kde se koná aukce, větší část v Galerii Art Praha, kde je zesílená služba a zbylé 
obrazy vystaveny. Pokud si chce nabyvatel obrazu zaplacený obraz odvézt ihned, 
po upozornění asistentek v místě vchodu do předsálí (prezence) a po předložení do-
kladu o zaplacení, je nabyvatel díla odvezen služebním vozem do Galerie ART PRAHA 
a s vyzvednutým dílem přivezen zpět, zdarma. Fotografie všech obrazů a soch jsou 
promítány v pořadí určeném katalogem, na plátně 3 × 4 m v aukčním sále, včetně 
ceny. 

V aukci získané předměty budou předány novému majiteli na základě dokladu 
o zaplacení ceny během aukce – viz poučení výše již během aukce, nebo nejpozději 
do týdne po zaplacení. Po 14ti dnech, od kterých si nabyvatel zaplacené dílo 
nevyzvedne, bude povinen platit skladné 0,1 % z ceny díla denně. 

Vstupenkou (pro 2 osoby) na tuto dobrovolnou aukci je Aukční katalog. 

Pravost obrazů: Majitelé obrazů a aukčních děl ručí za pravost všech jimi pro-
dávaných děl v plné výši ceny. Všechny obrazy a sochy byly ověřeny našimi 
předními historiky umění, u některých děl je i písemná expertiza: viz. seznam našich 
znalců v katalogu aukce, na které se obracíme za účelem zjištění pravosti díla. Na 
požádání vážných zájemců k expertizám našich znalců oslovíme znalce, kte-
rého si navíc přejí za účelem další expertizy, na náklad zájemců.
Pokud navrhovatel (majitel) zatají pořadateli aukce vadu díla, nebo neví o vadě 
díla, na kterou se přijde až po aukci, odpovědnost v plné výši nese navrhovatel, tj. 
původní majitel, dle zákona.
v Praze dne 13. 9. 2016

Za Galerii ART PRAHA dr. Vladimír Neubert, jednatel společnosti v. r.

Aukční dům Galerie ART PRAHA, spol. s r.o.,
Ič: 48117421, DIč: CZ 48117421,
Galerie: Praha 1, Staroměstské náměstí 20/548, sídlo Praha 10,
U Hráze 6/144, zapsaná u MS v Praze 1993 č/vl. 16981,
telefon: 224211087, e-mail: g.art@volny.cz, neubert@cbox.cz,
webové stránky: www.galerieartpraha.cz



EXKLUZIVNÍ AUKCE
ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO

VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
13. 11. 2016 Od 13.30 HOdIN

Hotel HILTON PRAGUE, Pobřežní 1, Praha 8

GALERIE ART PRAHA, spol. s r. o. pořádá

1. Práce na papíře  položky 1–109

2. Mimořádná nabídka  položky 110–288

3. Významní čeští a slovenští malíři  položky 289–406

Samostatná aukce obrazu v. Bukovac položka 128 15.00 hodin
 F. Foltýn položka 141 15.15 hodin
 A. Slavíček položka 242 16.15 hodin
 v. špála položka 258 16.30 hodin

VÝSTAVA EXPONÁTů

V prostorách Galerie ART PRAHA, Staroměstské náměstí 20/548
od 6. 11. 2016 do 12. 11. 2016, 10.30–19.00 hod., 13. 11. 2016, 10.30–13.00 hod.

Kontakt denně 10.30–19.00 hod.

důLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
1.  Po uzávěrce katalogu budou do aukce přijímána pouze ještě ta výtvarná díla, která mohou nabídku Galerie ART PRAHA obohatit. 

dodatek k tomuto katalogu s jejich seznamem, popisem a cenou bude k dispozici během výstavy.

2.  Všechna výtvarná díla, která jsou v aukci pořádané Galerií ART PRAHA, spol. s r.o., byla konzultována s předními historiky umění 
a restaurátory. Pokud nejsou vypracovány písemné expertizy, galerie nabízí nabyvatelům na jejich přání vypracování znaleckých 
posudků významnými znalci pro dané dílo a autora na jejich náklady.

3.  Reklamace týkající se ceny, jakosti a stavu získaných předmětů, jsou po udělení příklepu vyloučeny. Přestože jsme jeden 
každý obraz, sochu, objekt konzultovali s předními odborníky, souhlasíme, aby v případě odůvodněných pochybností 
o pravosti díla jej nabyvatel mohl do jednoho roku od data konání aukce vrátit.

4.  Vstupenkou na aukci je katalog (pro dvě osoby).

5.  Výstava nabízených uměleckých předmětů – všechny předměty nabízené do aukce budou vystavovány v prostorách Galerie ART 
PRAHA, Staroměstské náměstí 20/548 od 6. 11. 2016 do 12. 11. 2016, od 10:30 do 19:00 hod., 13. 11. 2016 pak od 10:30 do 13:00 hodin.

6.  Nabízené umělecké předměty jsou nabízeny ve stavu, který je adekvátní době vzniku. Některá díla byla na náklady prodavajícího 
ošetřena akademickými restaurátory, drobná poškození odpovídající stáří děl neuvádíme.

7. Nejnižší podání tvoří zpravidla 2/3 skutečné ceny.

8.  Aukční vyhláška o konání veřejné dobrovolné aukce, prováděné samostatnou aukcí ve smyslu zákona č. 26/2000 sb. Pořadatel 
aukce, Galerie ART PRAHA, spol. s r.o., Praha 1, Staroměstské nám. 20/548, Ič 48117421, DIč CZ 48117421, sídlem Praha 10, U Hráze 
6/144 provádí aukci na žádost vlastníka nabízeného předmětu v hotelu HILTON PRAGUE, Praha 8, Pobřežní 1. Aukce se řídí zákonem.

Pokud jsou obrazy nebo rámy drobně poškozeny, odpovídá to době vzniku díla a Galerie ART PRAHA za to neručí.



6 ODBORNí PORADCI GALERIE ART PRAHA

1. HISTORICI UMĚNÍ A SOUdNÍ ZNALCI
PhDr. Jan Assmann
PhDr. katarína Bajcurová, CSc.
PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová
PhDr. Marie Dohnalová
prof. PhDr. František Dvořák, CSc.
PhDr. Jan Dvořák
PhDr. václav Hájek, Ph.D.
Mgr. Olaf Hanel
prof. PhDr. Jiří Hlušička
doc. PhDr. Marie klimešová, Ph.D.
PhDr. Jiří kohoutek
PhDr. Jana kotalíková
PhDr. Peter kováč
PhDr. Jan kříž
Mgr. Josef Lada
prof. PhDr. vojtěch Lahoda, CSc.
PhDr. Olga Macková, CSc.
PhDr. Jiří Machalický
PhDr. Marcela Macharáčková
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PhDr. Iva Mladičová
doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.
PhDr. Mahulena Nešlehová
PhDr. Jana Orlíková
PhDr. Arno Pařík
PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
PhDr. Andrea Rousová
PhDr. Naďa Řeháková
PhDr. karel Srp
doc. PhDr. Jiří šetlík, CSc.
prof. PhDr. Pavel štěpánek, Ph.D.
PhDr. Jiří venera
Mgr. Markéta vinglerová
prof. PhDr. Tomáš vlček, CSc.
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
PhDr. Mgr. Michael Zachař
prof. PhDr. Jaromír Zemina
akad. soch. Olbram Zoubek

2. RESTAURÁTOŘI
akad. mal. Milada Coufalová
akad. mal. Mojmír Hamsík
akad. mal. Tomáš Hejtmánek
akad. mal. Martin Martan
akad. mal. Miroslav koželuh
prof. akad. mal. karel Stretti, vedoucí katedry restaurování AvU, nositel státní ceny jako jediný restaurátor
akad. mal. Alena Waulinová

3. CHEMICKO-TECHNOLOGICKÝ ROZBOR OBRAZů
RNDr. Janka Hradilová
Dorotea Pechová
prof. akad. mal. karel Stretti, vedoucí katedry restaurování AvU, nositel státní ceny jako jediný restaurátor
vysoká škola chemicko-technologická v Praze

4. VYBRANÍ ROdINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI VÝTVARNÍKů
Ing. arch. Olga Hánová
akad. mal. Markéta Jírová
Ing. arch. Martin kotík
František krejčí
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PRÁCE NA PAPÍŘE
POLOŽkA 1–109

Lhoták kamil, pol. 63
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2.

1.

1.
Anderle Jiří, (*1936),  
Mona Vanna Nuda, 1982,  
grafika – varianta s kresbou 1/1, 
61 × 49,5 cm, sign. DU Jiří Anderle 1982

12 000 Kč

2.
Anderle Jiří, (*1936),  
Šťastné žití, kolorovaná grafika – 
kombinovaná technika, 41 × 32,5 cm, 
sign. DU Jiří Anderle

6 000 Kč

Anderleho tvorba se vyznačuje především 
schopností pronikat do myšlenkového 
a výrazového bohatství lidstva. Soustřeďuje 
se na nejhlubší zákoutí našeho společného 
dědictví a z nesčetných vědomých 
a podvědomých představ vytváří umělecká 
díla, v nichž se stýká minulost a přítomnost, 
sen a skutečnost. výsledkem jsou působivé 
metafory o lidském životě a jeho složitém 
spektru morality, povahových rysů 
a zkušeností.
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3. 4.

5.

3.
Bauch Jan, (1898–1995), Francois Villon, 
1965, kombinovaná technika, 18,5 × 14,5 cm, 
sign. PD Jan Bauch 1965; konzultovala 
a pravost potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.

8 000 Kč

4.
Bauch Jan, (1898–1995), Golgota, 1942, 
barevná litografie, 46,5 × 31 cm,  
sign. PD Jan Bauch 42

3 000 Kč

5.
Bauch Jan, (1898–1995), Klaun s růží, 
kombinovaná technika, ve výřezu 
39 × 35 cm, PD špatně čitelná signatura Jan 
Bauch

10 000 Kč

vynikající český malíř, velikán. v první etapě 
se nechával ovlivňovat jemným surrealismem 
a modrým nádechem (30. léta), ve 40. létech 
změnil paletu směrem k dramatičtější 
monumentální tvorbě pražských katedrál 
a symbolicko-biblických motivů. Později vytváří 
cyklus Praha, Řecko a Cirkus. Celoživotně vytváří 
nádherné akty s mimořádným erotickým nábojem.
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6.
Bauch Jan, (1898–1995), Sedící, 
kombinovaná technika, 30 × 23 cm,  
sign. PD Jan Bauch.

8 000 Kč

7.
Bauch Jan, (1898–1995), Stojící akt, 
1970, kombinovaná technika, 30 × 20 cm, 
sign. LD Jan Bauch 1970

8 000 Kč

8.
Beneš Vincenc, (1883–1979),  
Luční kytice, kombinovaná technika, 
29,5 × 21 cm, sign. PD v. Beneš

Jeden ze zakladatelů moderního malířství, 
člen velké Osmy. Původně figuralista a kubista, 
od r. 1917 krajinář. Patří k největším českým 
malířům.

4 000 Kč

6.

8.

7.
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9.

10.

9.
Born Adolf, (1930–2016),  
Holandská idyla, 1993, barevná litografie 
21/70, 50 × 40 cm, sign. PD A Born; 
reprodukováno: monografie A. Born – 
Autobornografie, str. 68

12 000 Kč

10.
Born Adolf, (1930–2016), Adam a Eva, 
barevná litografie 55/70, 37,5 × 32 cm, 
sign. PD A Born, vzadu autorsky signatura, 
název

Získal řadu ocenění za karikaturu, grafiku, 
kresby a za animovaný film, a to na domácích 
i zahraničních festivalech. Proslul animovanými 
filmy známými v mnoha zemích. Zúčastnil 
se desítek samostatných výstav u nás 
i v zahraničí. Jeho osobité pojetí postav 
i kompozice, děje s úsměvným nadhledem 
i surrealisticko-bornovské tvary jsou touhou 
sběratelů umění jakéhokoliv věku.

12 000 Kč
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11.
Born Adolf, (1930–2016), Karneval v Benátkách, 
barevná litografie 25/75, 39 × 55,5 cm,  
sign. PD A Born

15 000 Kč

12.
Born Adolf, (1930–2016), Královna ze Sáby, 
barevná litografie 60/70, 32 × 43 cm,  
sign. PD A Born

11 000 Kč

12.

11.
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14.

13.

13.
Born Adolf, (1930–2016),  
Pozdrav z Jižních Čech, barevná 
litografie 43/70, 48,5 × 64,5 cm,  
sign. PD A Born, vzadu autorsky signatura, 
název

19 000 Kč

14.
Born Adolf, (1930–2016),  
Pozdrav Lucasi Cranachovi, 1991,  
barevná litografie 50/80, 38 × 49 cm,  
sign. PD A Born; reprodukováno: monografie  
A. Born – Autobornografie, str. 48

12 000 Kč
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15.
Born Adolf, (1930–2016), Sultán, 
barevná litografie 29/70, 38 × 27 cm, 
sign. PD A Born

12 000 Kč

16.
Born Adolf, (1930–2016),  
Únos ze Serailu, barevná litografie 
27/55, 39,5 × 25 cm, sign. PD A Born, 
vzadu autorsky signatura, název

9 500 Kč

15.

16.
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17.

18. 19.

17.
Born Adolf, (1930–2016), 
Zuzana v lázni, barevná 
litografie 50/70, 37,5 × 48,5 cm, 
sign. PD A Born

13 000 Kč

18.
Born Adolf, (1930–2016),  
Zimní výlet, barevný lept/ruční papír 
37/50, 23,5 × 17,5 cm, sign. PD A Born, 
vzadu autorsky signatura, název

10 000 Kč

19.
Born Adolf, (1930–2016),  
Vánoce mysliveckého mládence,  
barevná suchá jehla/ruční papír 17/55, 25,5 × 18 cm, 
sign. PD A Born, vzadu autorsky signatura, název

9 000 Kč
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20.
Boštík Václav, (1913–2005),  
Tři a tři body v mlhovině, 1995, 
kolorovaná suchá jehla 2/5, 
11,4 × 8,5 cm, sign. PD Boštík 95; 
konzultovala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.

velmi významný a vyhledávaný malíř 
a grafik. v počátcích brilantní realista, 
přešel do osobité abstrakce s absolutním 
zjednodušením základních stavebních 
prvků i barev.

4 500 Kč

21.
Brož Josef, (1904–1980), Požár, 
1940, kombinovaná technika/karton, 
25 × 39 cm, nesignováno; znalecký 
posudek PhDr. k. Dvořáková; 
vystaveno: výstava UB, Alšova síň, 
1943, kat. č. 40 – vzadu štítek

velmi významný, nyní nepochopitelně 
opomíjený český malíř, mj. pracoval pro 
čs. pavilon na Světové výstavě v New 
yorku, báječný figuralista i krajinář, 
zastoupen v Národní galerii v Praze, 
výstavy doma i v zahraničí.

10 000 Kč

22.
Brunovský Albín, (1935–1997), 
Abrahám a anjeli, 1967, lept, 
II 47/50, 29 × 48,5 cm, sign PD 
A Brunovský 1967; uvedeno: 
monografie k. Brunovská – Albín 
Brunovský kompletné grafické dielo 
1960–1997, str. 79

Patří k nejvýznamnějším postavám 
poválečného slovenského výtvarného 
umění a svojí tvorbou jej také velmi 
ovlivnil. Reagoval na podněty surrealismu 
a historické podoby fantastického umění, 
rozvinul je do zvláštního fantazijně-
imaginativního obrazového světa, které 
staví na brilantní kresbě a představivosti.

11 000 Kč
22.

21.

20.
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23. 24.

25.

23.
Černý Karel, (1910–1960), Zátiší s rumem, 
1944, kresba tuší, ovál v. 33 cm, š. 30 cm, 
sign. PD k černýš 44; konzultoval a pravost 
potvrdil prof. PhDr. T. vlček, CSc.

Jeden z nejvýznamnějších českých malířů. ve 
40. létech byl ceněn J. Chalupeckým jako jeden 
z nejtalentovanějších malířů své generace. Zprvu 
maloval expresivní krajiny a prostředí kaváren, 
později si zamiloval milence, moře, vltavu, noční 
krajiny. Pro jeho dílo je charakteristická pevná 
obrysová linie. k. černý patří k absolutní malířské 
špičce české malby všech dob, svým úžasným až 
geniálním malířským zjednodušením i nádhernou, 
někdy přitlumenou, jindy snivou barevností. Žádná 
významná sbírka obrazů není úplná (u kohokoliv) 
bez díla karla černého.

12 000 Kč

24.
Coubine Othon, (1883–1969),  
Kytice ve džbánu, barevná litografie 
500/201, 45,5 × 37 cm, sign. PD O. kubín; 
PD v kameni O. kubín -; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. J. Machalický

významný český a francouzský malíř, sochař 
a grafik. Byl členem Osmy a jedním ze zakladatelů 
české moderní malby. v roce 1913 odešel do 
Francie. Později přijal francouzské občanství. Patřil 
k předním francouzským malířům. ve své době 
konkuroval i Picassovi. Půvabná byla zejména 
jeho krajinomalba, zátiší, portréty, ale i později 
klasicistní akty.

6 000 Kč

25.
Caura Zámečník Zdeněk,  
(*1949), Tanec, 2010, 
akryl/ruční papír, 
77,5 × 56,5 cm, sign. LD Z. Zam 
2010, vzadu autorsky signatura, 
název, technika, rozměr

15 000 Kč

Osobitý malíř, solitér české moderny, figuralista 
s jedinečným viděním a nadáním pro 
kresebnou linii. Jeho dílo je žádané nejen u nás, 
ale především v zahraničí. v Litoměřicích, kde již 
léta žije, mu byla uspořádána profilová výstava 
v galerii Nikol. vystavuje v zahraničí, zvláště pak 
v Německu, Francii a španělsku. Jeho obrazy 
jsou vyhledávány sběrateli z celého světa.
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28.
demel Karel, (*1942), 
Je libo bonbon?, 
barevný lept 12/70, 
31 × 48 cm, sign. PD 
karel Demel

Grafik a ilustrátor, jeden 
z nejvýznamnějších 
představitelů imaginativního 
realismu 70. a 80. let.

3 000 Kč

26.
dědina Jan, (1870–1955), dívka, 
kolem 1908, kombinovaná 
technika, ve výřezu 45,5 × 29 cm, 
sign. DU J Dědina, původní 
adjustace; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Během pobytu v Paříži se stal 
uznávaným malířem a věnoval se 
zejména ilustracím a tvorbě plakátů.

9 000 Kč

27.
Frolka Antoš, (1877–1935), Zelinář – děda z Tasova,  
kolem 1920, kombinovaná technika, ve výřezu 43,5 × 29 cm, sign. 
LD A. Frolka; konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Osobní žák Joži Uprky, studoval na pražské AvU, v Paříži a v Mnichově. 
Miluje Slovácko a po vzoru svého prvního učitele maluje převážně dívky 
ve slováckých krojích v jasné realitě a se smyslem pro přesný detail, 
slovácké zvyky a typické postavy. Jeho obrazy mají epickou šíři lidového 
vyprávění. vyloučil z nich všechno malé a zbytečné, takže zůstala jen 
harmonie mezi člověkem, krajinou, prací a tradicí.

8 000 Kč

26.

28.

27.



19Práce na PaPíře

29. 30.

31.

29.
Havlíček Karel, (1907–1988), 
Koně s míčem, 1967, grafika – 
kombinovaná technika 17/80, 
29 × 20 cm, sign. PD Havlíček, ve 
štočku H 67; konzultovala a pravost 
potvrdila PhDr. N. Řeháková

Je považován za jednoho 
z nejvýznamnějších představitelů 
hnutí Art Brut ve střední Evropě. Byl 
promovaný právník a policejní ředitel. 
Od roku 1945 se rozhodl věnovat 
umění, především kresbě. Přátelil se 
mimo jiné s karlem Teigem, který 
jej ovlivnil svou surrealistickou teorií 
vnitřního modelu. vystavoval v čechách, 
v Německu i Rakousku.

2 000 Kč

30.
Hořánek Jaroslav, (1925–1995), 
dvojice, 1990, kombinovaná 
technika, 61,5 × 41,5 cm, sign. PD 
Hořánek 90, vzadu autorské razítko, 
popis

Jeden z našich největších grafiků. vytváří 
osobitou podobu věcí, postav a dějů 
i ve vlastním světě imaginace. velice 
ceněná je jeho osobitá forma založená 
na dynamických liniích.

10 000 Kč

31.
Hofman Vlastislav, (1884–1964), Libosad, 1928, kresba 
tužkou, ve výřezu 28,5 × 39 cm, sign. PD vl. Hofman 
1928; konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; 
provenience: získáno ze sbírky významného historika umění

český malíř, grafik a scénograf; známý především svými cykly 
pastelů; často reprodukován.

4 500 Kč
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32.
Hořánek Jaroslav, (1925–1995), 
Nával, 1989, kombinovaná technika, 
46 × 60 cm, sign. PD Hořánek 89

10 000 Kč

33.
Chlupáč Miloslav, (1920–2008), 
Torza, kresba, 29,5 × 42 cm, sign. DU 
Chlupáč M; konzultoval a pravost potvrdil 
syn autora

Byl členem Umělecké besedy. Zastoupen 
ve sbírkách NG v Praze, GvU Litoměřice, 
vG Pardubice a Museum des XX. Jahrhundert 
ve vídni a jinde.

6 000 Kč

34.
Hudeček František, (1909–1990), 
Hlava, 1947, litografie, 19,5 × 15 cm, 
sign. PD Fr. Hudeček 47, signováno 
v kameni PD Fr. Hudeček 47; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

Byl zakladatelem a vedoucím duchem 
Skupiny 42. ve svém díle se zabýval zejména 
motivy velkoměsta, vztahu člověka a civilizace, 
prostorovými a geometrickými vztahy.

2 500 Kč
34.

33.

32.
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35.

36.

35.
Janeček Ota, (1919–1996), dívka, 
pastel, ve výřezu 34,5 × 21,5 cm,  
sign. LD Ota Janeček; konzultoval 
a pravost potvrdil syn autora

Malíř, grafik, sochař, ilustrátor. Byl členem SvU 
Mánes i SčUG Hollar. Lyrik, snílek, milenec 
životních múz i života. Jeho Trávy vám nikdo 
neprodá, tak jako Ptáčky, krásné Dívky, češky, 
kubánky, či pastely aktů, jeho krajiny při 
západu slunce, Louky, Semínka, ... To vše je 
nedostižné a nedostižitelné. Byl velký básník 
palety, barev a tvarů. Svými díly je zastoupen 
v galeriích po celém světě.

16 000 Kč

36.
Chlupáč Miloslav, (1920–2008), 
Žena, 1988, kombinovaná technika, 
41,5 × 29,5 cm, sign. PD Chlupáč M 1988; 
konzultoval a pravost potvrdil syn autora

6 000 Kč
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37.
Janeček Ota, (1919–1996),  
Bibliofilie Ota Janeček, 1984, text 
na ručním papíře s grafickým listem, 
30,5 × 21,5 cm, signováno, úvodní 
řeč L. Loubala k výstavě O. Janečka 
v Chrudimi; výtisk 12/100

3 900 Kč

38.
Janeček Ota, (1919–1996),  
Hrad Gutštejn, 1985, pastel/ruční papír, 
37,5 × 22 cm, sign. LD Ota Janeček 85.; 
konzultoval a pravost potvrdil syn autora, 
kat. č. 4267; vystaveno: výstava kreseb, 
Londýn – písemné potvrzení

9 000 Kč

39.
Istler Josef, (1919–2000),  
Máchovská hlava, 1989, grafika – 
kombinovaná technika 70/100, 
22 × 14,5 cm, sign. PD Istler 89

Patří mezi největší představitele evropského 
surrealismu a informelu. Je zastoupen v NG 
v Praze, ve všech regionálních galeriích 
v čR a po celém světě, mj. v Londýně, Paříži, 
Berlíně, Amsterodamu, Stockholmu a Ženevě.

7 000 Kč

37.

39.

38.
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40.

41.

40.
Janeček Ota, (1919–1996), Plod, 
pastel, 11,5 × 20 cm, sign. PD Ota 
Janeček; pravost potvrzena synem 
autora, kat. č. 8131

9 000 Kč

41.
Janeček Ota, (1919–1996),  
Ptačí námluvy, grafika – kombinovaná 
technika 17/20, 49,5 × 63,5 cm, sign. PD 
Ota Janeček

6 000 Kč
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Jeden z našich největších malířů, 
tvůrce nové figurace. Geniální 
malíř a veliký expresionista. 
Miloval kontrasty černé a bílé, 
ale byl někdy překvapivě něžný. 
Třeba v Sýkorkách, Milencích, 
šalamounově písni, jindy až 
brutální v Apokalypse nebo 
v živočišném lidském strachu 
ve své Panice. Josef Jíra je 
zatím neuznaný malíř – génius. 
Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, 
MG Brno, AJG Hluboká nad 
vltavou, Galerie hlavního města 
Bratislavy, Mnichově, Berlíně 
a českých krajských galeriích. 
velikán, nadčasový malíř, kterému 
patří 21. století.

42.
Jíra Josef, (1929–2005), Člověk a kůň, 
1977, suchá jehla s monotypem, 
32,5 × 36 cm, sign. PD Josef Jíra 77., 
DU dedikace

3 800 Kč

43.
Jíra Josef, (1929–2005), Člověk a kůň, 
1980, barevná litografie, 29,5 × 34 cm, 
sign. PD Josef Jíra 1980

4 000 Kč

43.

42.
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45.
Jíra Josef, (1929–2005), Masopust, 
1976, kolorovaná suchá jehla, 
27 × 29 cm, sign. vzadu Josef Jíra, 
přeložený papír

7 000 Kč

44.
Jíra Josef, (1929–2005),  
dívka a noc (Růže pro servírku), 
1979, suchá jehla s monotypem 4/10, 
34,5 × 44,5 cm, sign. PD Josef Jíra 79.

5 000 Kč

44.

45.
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46.
Jíra Josef, (1929–2005), Křížová cesta, 1980,  
14× suchá jehla s monotypem, 11 × 7,5 cm  
(celkový rozměr 42 × 84 cm), sign. PD Josef Jíra 80

12 000 Kč

47.
Jíra Josef, (1929–2005), K. J. Erben – Kytice, 1988,  
6x barevná litografie, ve výřezu 14 × 10 cm (celkový 
rozměr 27 × 87 cm), sign. J. Jíra 88, vzadu dedikace; 
vzadu autorsky signatura, název, datace, technika

9 000 Kč

48.
Jíra Josef, (1929–2005), K. J. Erben – Kytice – Poklad, 
1987, grafika – kombinovaná technika 2/4, 51 × 28 cm, 
sign. PD J. Jíra 87, DU dedikace; vzadu dedikace;  
vzadu autorsky signatura, název

9 000 Kč

46.

47.

48.
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49.

50.

49.
Justitz Alfréd, (1879–1934), Krajina, 
akvarel, 32 × 24 cm, sign. PD A Justitz

velikán české malby, prokletý zlým životem. 
Sám vytvářel nádherná cézannovská 
koupání. Přešel ale za svým přítelem Fillou do 
osobitého kubismu, aby se ve 20. létech vrátil 
ke krajině a obrazům krásných žen a aktů. Pak 
následovala jeho druhá fáze kubismu a po ní 
už v roce 1934 v bídě a nemoci umírá.

5 000 Kč

50.
Jiřincová Ludmila, (1912–1994), Loď,  
1954, barevná litografie 10/200, 
37,5 × 28 cm, sign. PD L. Jiřincová 54 

Grafička, malířka, ilustrátorka. První dáma 
české grafiky.

2 200 Kč
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51.
Koblasa Jan, (*1932), 
Abstrakce, 1970, 
kombinovaná technika, 
46,5 × 68,5 cm, sign. PD kJ 70

významný český sochař a malíř, 
který se proslavil především 
v Německu absolutně moderními 
monumenty i komorní plastikou. 
Jako jeden z mála zanechává po 
sobě evropskou stopu.

19 000 Kč

52.
Kolář Jiří, (1914–2002), Malá pocta J.S. 
(Jaroslavu Seifertovi), 1981, koláž, 35 × 29 cm, 
sign. PD Jk 81, oboustranný obraz, vzadu 
autorsky signatura, název, datace; konzultovali 
a pravost potvrdili prof. PhDr. T. vlček, CSc. 
a PhDr. J. Machalický

20 000 Kč

53.
Kolář Jiří, (1914–2002), dáma, 1. pol. 
60. let 20. století, koláž, 19,5 × 13 cm, 
sign. PD Jk, vzadu písemné potvrzení 
pravosti L. Novák; konzultovali a pravost 
potvrdili prof. PhDr. T. vlček, CSc. 
a PhDr. J. Machalický

19 000 Kč

významný člen Skupiny 42. Básník a tvůrce koláží. Potom, co opustil poezii, své vize realizoval koláží 
a podobnými technikami (frotáž, muchláž atd.). vytváří díla, do nichž stylizuje vlastní pocity, dojmy 
a představy i cíle. Nejsou to vystřihovánky, mají elegantní formu, myšlenku i tvar. On sám je vlastně otcem 
tohoto odvětví, je nositelem řady ocenění, zastoupen všude u nás i v zahraničí, vysoce ceněn.

52.

51.

53.
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54.

55.

56.

54.
Kolář Radomír, (1924–1993),  
don Quijote a Sancho Panza, 1990, 
kombinovaná technika, 45 × 50 cm, sign. 
PD R. kolář 90

výrazným znakem jeho tvorby je 
temperamentní projev vycházející jak ze 
schopnosti vyjádřit podstatné a potlačit 
nevýznamné detaily, tak z živé, kultivované 
barevnosti obrazů a z expresivní, pohotové 
kresby. Miloval i koně v pohybu a své Quijoty.

3 000 Kč

55.
Kotík Jan, (1916–2002), V interiéru, 
1944, grafika – kombinovaná technika 
5/15, 16 × 22,5 cm, sign. PD J. kotík 44

člen Skupiny 42. Počáteční tvorba civilistní, 
později přechází k abstraktní osobité tvorbě, 
která je charakteristická. Zajímavá je nejen 
malba, ale i jeho objekty. Léta přednášel 
na akademii v Berlíně, je velice žádaným 
umělcem v Evropě i USA.

2 500 Kč

56.
Kotík Pravoslav, (1889–1970), duha, 
1927, akvarel, 18,5 × 26,5 cm, sign. 
PN P. kotík 27; konzultovala a pravost 
potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.

Malíř a kreslíř, aktualizoval své okamžité 
postřehy téměř na okraj reportážní zkratky, 
charakteristický variabilním rukopisem 
pastózních nánosů, obrysovými liniemi 
postav, sytou barevností. Zastoupen 
ve sbírkách NG v Praze, GHMP a ve 
sbírkách všech regionálních galerií čech 
a Moravy.

8 000 Kč
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57.
Kotík Pravoslav, (1889–1970), Stromy, 
akvarel, 12,5 × 16 cm, sign. LD P. kotík; 
konzultovala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.

8 000 Kč

58.
Kulhánek Oldřich, (1940–2013), 
Tři grácie, 2006, barevná litografie, 
34 × 23,5 cm, sign. DU Oldřich kulhánek 
2006

Jeden z našich nejvýznamnějších grafiků. 
Jeho díla najdeme ve sbírkách NG v Praze, 
SNG v Bratislavě, Centre Georges Pompidou 
v Paříži, ve Washingtonu, v Chicagu a dalších.

8 000 Kč

57.

58.
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59.

60.

59.
Kulhánek Oldřich, (1940–2013), Adam, 
2007, litografie 51/100, 43 × 32,5 cm, 
sign. PD Oldřich kulhánek 2007

5 000 Kč

60.
Kulhánek Oldřich, (1940–2013), Eva, 
2007, litografie 17/100, 43,5 × 32,5 cm, 
sign. PD Oldřich kulhánek 2007

6 000 Kč
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62.
Lhoták Kamil, (1912–1990), 
Odpočinek, 1967, lavírovaná 
kresba tuší, 20 × 27 cm, sign. 
PD kamil Lhoták 1967

Zachytil idylický svět balónů, 
vzducholodí, vysokých kol, 
tricyklů, starých automobilů, 
letadel, lodí nebo ponorek. 
členem Umělecké besedy, 
členem Skupiny 42 a SčUG 
Hollar.

8 000 Kč

61.
Lada Josef, (1887–1957), Na ledě, 
kresba tuší, běloba, ve výřezu 
15,5 × 11,5 cm, sign. PD Jos. 
Lada, vzadu autorské poznámky; 
konzultoval a pravost potvrdil Mgr. 
J. Lada

12 000 Kč

Malíř, kreslíř, ilustrátor. vycházel ze známého vesnického 
prostředí, které přetvářel svým osobitým způsobem 
do půvabných postaviček ponocných, dětí, sněhuláků, 
zim nebo třeba i vodníků. Je jedním z největších malířů 
prostého, ale neotřelého půvabu, který dojímá srdce 
i otrlých sběratelů. vysoce ceněn a vyhledáván sběrateli.

61.

62.



33Práce na PaPíře

63.
Lhoták Kamil, (1912–1990), Ponorka, 1980, 
barevná litografie, 43 × 54 cm, sign. PD kamil 
Lhoták 80, autorský tisk; reprodukováno: monografie 
L. šteffek – k. Lhoták, Grafické dílo, str. 373, č. G 455

18 000 Kč

64.
Lhoták Kamil, (1912–1990), Vodní nádrž, 1979, 
barevná litografie 1/65, 73,5 × 56,7 cm, sign. PD 
kamil Lhoták 79; PD v kameni 79; reprodukováno: 
monografie L. šteffek – k. Lhoták, Grafické dílo, 
str. 369, č. G 449

18 000 Kč

63.

64.
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65.
Liesler Josef, (1912–2005), Myšlenky, 
1993, barevná litografie 5/108, 
48 × 37 cm, sign. PD Liesler 93.

2 000 Kč

66.
Liesler Josef, (1912–2005), Rybí nevěsta,  
1990, barevná litografie 39/160, 
49 × 40,5 cm, sign. PD Liesler 90.

2 500 Kč

Jeden z nejlepších malířů poloviny 20. století. 
Měl zvláštní surrealisticko-lieslerovský styl, 
který osciloval. Ale jen osobitě – od Chagalla 
po Toyen.

65.

66.
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67.

68.

67.
Mucha Alfons, (1860–1939), Studie, kresba tužkou, 
ve výřezu 26,5 × 19 cm, sign. PD Mucha; písemné 
potvrzení doc. PhDr. M. Mžyková, CSc.

vynikající evropský secesní a postsecesní malíř, který ohromil 
Francii v 90. létech 19. stol. nádhernými ženskými kompozicemi 
a úžasnými portréty (Sarah Bernhardt). vytvořil vynikající dílo, 
přesto i v pozdější době zůstávají se středu evropského zájmu 
jeho dívčí a ženské portréty.

28 000 Kč

68.
Muzika František, (1900–1974), dům, 1967, litografie 
13/30, 24 × 18,5 cm, sign. PD F. Muzika 67

velmi ceněný český malíř, ilustrátor, scénograf. kromě studia 
na AvU v Praze, získal stipendium ve Francii. Byl profesorem 
na UMPRUM a na všUP v Praze, členem Devětsilu, SvU Mánes 
a SčUG Hollar. v počátcích tvorby tvořil v duchu dobové sociální 
malby, ve 30. létech pak kubistická zátiší. ve druhé polovině 
30. let se zabýval imaginativní malbou blízkou surrealismu, 
až dospěl k čistě výtvarnému lyrismu, osobitému stylu, kde 
ztvárňoval své představy, prvky organické i neorganické přírody. 
Svým dílem je zastoupen ve významných sbírkách u nás 
i v zahraničí.

5 000 Kč
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69.
Načeradský Jiří, (1939–2014), 
Milenci II, 2000, kombinovaná technika, 
42,5 × 29,5 cm, sign. 2× PD Načeradský

Přední představitel nové figurace 60. let 
navazující na tradici moderní české grotesky. 
Jeho obrazy fascinují diváka mimořádnou 
volností a zároveň osobitostí výtvarného 
projevu. Svá díla prezentoval na stovkách 
výstav u nás i ve světě, např. ve Washingtonu, 
New yorku či Basileji. Jsou zastoupena 
v řadě sbírek, dokonce i v proslulém Centre 
Pompidou v Paříži, kde má sedm svých 
prací. Je jedním z nejžádanějších autorů 
současnosti.

4 000 Kč

70.
Nepraš Karel, (1932–2002),  
dialog – Vybarvená kresba, 1993, 
kombinovaná technika – kresba tuší, 
akvarel, 34,5 × 25 cm, sign. PD karel 
Nepraš 1993

Sochař, kreslíř, ilustrátor. v 60. létech byl 
nejvýraznějším představitelem absurdní 
grotesky. Jeden z nejvýznamnějších 
moderních českých malířů a sochařů.

8 000 Kč

69.

70.
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71.

72.

71.
Nechleba Vratislav, (1885–1965), 
Podobizna muže, kvaš, ve výřezu 
20 × 10 cm, sign. PD v Nechleba; 
konzultovala a pravost potvrdila 
PhDr. N. Blažíčková-Horová

významný portrétista nadaný nevšední 
zručností. Roku 1937 obdržel zlatou medaili 
na Světové výstavě v Paříži. Nositel Národní 
a Mánesovy ceny a titulu zasloužilý umělec.

6 000 Kč

72.
neznámý autor, Koupání, kolem 
1910, kombinovaná technika, ve výřezu 
18,5 × 16 cm, nesignováno, kvalitní 
akademická malba; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

6 000 Kč
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73.
Nowak Willi, (1886–1977), Jaro, akvarel,  
ve výřezu 34 × 21 cm, sign. PD vilém Nowak; 
získáno z rodiny autora

12 000 Kč

74.
Nowak Willi, (1886–1977), děvčátka s třešněmi, 
akvarel, ve výřezu 40 × 26 cm, sign. PD vilém 
Nowak; získáno z rodiny autora

10 000 Kč

75.
Nowak Willi, (1886–1977), dáma v divadelní lóži,  
kolorovaná litografie, 24 × 18 cm, sign. LD vilém 
Nowak, PD v kameni W. N; reprodukováno: 
monografie v. Formánek – vilém Nowak, č. 107

2 000 Kč

vynikající česko-německý malíř, který do roku 1918 
působil v Mnichově, kde je zastoupen ve všech státních 
sbírkách. Později vystavoval v Berlíně a vídni. Stal se 
profesorem na AvU v Praze. Patří mezi zakladatele 
moderního českého malířství, byl členem Osmy. Proslul 
velmi kultivovanou malbou a barevností prodchnutou 
světlem. v jeho díle je patrná syntéza plastičnosti 
s barvou. Je zastoupen v nejvýznamnějších státních 
sbírkách u nás i v Německu.

73.

75.

74.



39Práce na PaPíře

76.

77.

76.
Nowak Willi, (1886–1977), Polabí, 
kresba tužkou, 28 × 35 cm, sign. PD villi 
Nowak

3 000 Kč

77.
Nowak Willi, (1886–1977), Sedící dívka, 
1922, kolorovaná litografie, 33 × 23 cm, 
sign. PD v. Nowak 1922

2 000 Kč
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78.
Procházka Antonín, (1882–1945), dívka, 
lavírovaná kresba tuší, ve výřezu 23 × 17 cm, 
sign. LD AP; konzultovala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.

Jeden z největších českých malířů. Zakladatel velké 
Osmy, zakladatel moderního českého malířství. 
velikán. Jeho cesta je exprese, kubismus i klasicistní 
malba líbezných, krásných dívek, antických scén 
a dějů. Ale stále je velmi osobitý v kontextu Evropy.

8 000 Kč

79.
Panuška Vladislav, (1902–1959),  
Stvořidla u řeky Sázavy, 1926, tempera, 
33 × 24,5 cm, sign. PD vláďa Panuška -, vzadu 
autorský popis; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař; provenience: získáno ze 
sbírky významného historika umění

Studoval malbu u svého otce, krajináře Jaroslava 
Panušky, věnoval se též krajinomalbě, čerpal 
s posázavské přírody.

3 000 Kč

80.
Rada Vlastimil, (1895–1962), 
Na saních, 1959–60, 
kolorovaná litografie, ve 
výřezu 13,5 × 19,5 cm, sign. 
PD vlast. Rada, P.F. 1960; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

Byl členem a předním teoretikem 
Umělecké besedy. Působil také 
jako profesor na AvU. Navazoval 
na tradiční českou krajinomalbu, 
věnoval se také figurální tvorbě.

3 000 Kč

78.

80.

79.
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81.

82.

81.
Reynek Bohuslav, (1882–1971),  
Svatá rodina, suchá jehla, 24,5 × 16 cm, 
sign. PD Reynek; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. J. Machalický

29 000 Kč

82.
Reynek Bohuslav, (1882–1971),  
Zjevení v Galilei, 1968, suchá 
jehla s monotypem, 13,5 × 9,5 cm, 
nesignováno, soupis grafického díle 
B. R. č. 259; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

významný malíř, grafik a básník. ve svých 
prvních pracích se blížil expresionismu 
E. Noldeho, později přešel k biblickým 
příběhům. Hluboká symbolika se prolíná celým 
jeho dílem. v 50. a 60. létech vytvořil grafické 
cykly Job, Don Quijote a sakrální témata. 
Od expesionismu přešel k lyrické abstrakci. 
vyhledáván v celé Evropě.

4 500 Kč



42 Práce na PaPíře

83.
Rožánek Václav, (1913–1994), 
Kompozice, tempera, ve výřezu 
43,5 × 31 cm, sign. DU v Rožánek

Byl ovlivněn tvorbou skupiny Osma ve své 
expresivní podobě. Jeho díla charakterizuje 
zvláštní tvarovost s filozofickým podtextem. 
Zamýšlí se nad člověkem, životem a zvěčňuje 
je svým typicky osobitým malířským 
rukopisem pro příští generace. A dovolte mi 
poznamenat: Tento malíř bude slavný!

7 000 Kč

84.
Saudek Patrik, (*1968), Punčoška, 
kombinovaná technika, ve výřezu 
20 × 13,5 cm, sign. PD Saudek; 
konzultováno a pravost potvrzena 
rodinou autora

Syn káji Saudka. Malíř, grafik. Náměty jsou 
dráždivé akty, portréty a krajiny. v jeho 
provokativních dílech cítíme inspiraci 
komiksové, téměř secesní arabesky jeho otce 
i kontroverzní náměty fotografií jeho strýce.

7 000 Kč

85.
Sedláček Vojtěch, (1892–1973), 
Na poli, 1940, kombinovaná 
technika, ve výřezu 37 × 55,5 cm, 
sign. LD vojtSedláček 40; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

věnoval se výhradně malířské tvorbě, 
grafice a ilustraci. Zachycoval osobitým 
rukopisem všední život venkovských lidí 
a jejich sepětí s přírodou.

13 000 Kč

83.

85.

84.
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86. 87.

88.

86.
Seydl Zdeněk, (1916–1978),  
Úplně malé kachňátko v trávě, kombinovaná 
technika, ve výřezu 28,5 × 19,5 cm, sign. PD Seydl

veliký, naprosto nedoceněný malíř, člen skupiny Sedm 
v říjnu. významný český expresionista s osobitým malířským 
projevem, který je výsostně malířský a přitom milý lidsky 
a teple, tak, jak to nikdo jiný neumí. Jeho díla jsou na trhu 
vzácná a mají je jen největší sběratelé.

10 000 Kč

87.
Suchánek Vladimír, (*1933), Hlava – mušle, barevná 
litografie 27/XXXv, 35 × 25 cm, sign. DU vlad Suchánek

významný český grafik a malíř. Na trhu se téměř nevyskytuje.
3 800 Kč

88.
Sukdolák Pavel, (*1925), Červená lastura, 
barevný lept 15/40, 57 × 47 cm, sign. DU Pavel 
Sukdolák, vytiskl autor

Je malířským básníkem české grafiky a patří k našim 
nejvýznamnějším grafikům. Estetická originalita a vytříbenost 
jeho osobitých grafických listů a pastelů mu přinesly i řadu 
ocenění, např. v roce 1969 zlatou medaili ve Florencii nebo 
stříbrnou medaili 1957 ve vídni. Zatím se prodává ve velmi 
(sběratelsky) příznivých cenách.

2 500 Kč
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89.
Sklenář Zdeněk, (1910–1986),  
dívčí hlava; Hlava, 1969; 1970, barevná 
litografie; grafika – kombinovaná 
technika, 15,5 × 10 cm; 15 × 9,5 cm, 
sign. DU Sklenář 69; DU Sklenář 70, 
dvojobrázek

5 000 Kč

90.
Sklenář Zdeněk, (1910–1986),  
Květiny; Kaligrafie František Muzika, 
1975; 1973, barevná litografie; grafika – 
kombinovaná technika, 30 × 22 cm; 
15 × 22,5 cm, sign. DU Zd. Sklenář 75; 
PD Sklenář 73, DU dedikace; LD dedikace

7 000 Kč

významný český malíř poloviny 20. století, 
přítel k. černého, přítel a spolupracovník 
F. Muziky. Byl profesorem na UMPRUM. 
věnoval se především malbě, ale i grafickému 
dílu a zajímavým ilustracím. Jeho nádherné 
dílo je zpočátku na hranici osobitého 
poetického surrealismu, ve 40. létech jej 
poněkud zaujala osobitým způsobem civilistní 
tvorba Skupiny 42, aby v 50. létech vyzkoušel 
principy východoasijské kaligrafie. Inspiroval 
ho dále rudolfínský manýrismus, dílo 
G. Arcimbolda a secesní umění, v 60. létech 
i ozvuky informelu. vždy však zůstal osobitý, 
svůj a vynikající.

89.

90.
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91.

92.

91.
Stretti-Zamponi Jaromír, (1882–1959), 
Praha – Novotného lávka, 1919, akvatinta, 
23,5 × 29,5 cm, sign. v kameni PD Stretti – 
Zamponi 1919

Jeho malířskou a grafickou tvorbu ovlivnila léta pobytu 
v Paříži. Svá nejlepší díla vytvořil v akvatintě. vynikající 
jsou jeho motivy z Paříže, Benátek, ale i Prahy. Aby se 
odlišil od svého bratra viktora Strettiho přijal druhé 
jméno Zamponi.

3 500 Kč

92.
Šimůnek Karel, (1869–1942), Portrét dámy, 
1933, kolorovaná kresba, 35,5 × 24 cm, sign. 
PD k. šimůnek 1933., PD dedikace; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř, žák prof. M. Pirnera na AvU, vynikal i jako 
scénograf a tvůrce plakátů. Maloval žánrové scény, 
většinou kolorované kresby a akvarely.

6 000 Kč
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93.
Šimák Lev, (1896–1989),  
Jaro na Šumavě, 1936, akvarel, 
30 × 44 cm, sign. PD Lev 36; vystaveno: 
Galerie Art Praha, 1998 – vzadu razítko

velmi významný český malíř, figuralista 
i krajinář. Nejceněnější ve 30. a 40. létech. 
významná je jeho tvorba akvarelů, které 
pojednával stejně závažně jako velký olejový 
obraz.

8 000 Kč

94.
Šimák Lev, (1896–1989),  
Klukovská rvačka, 1947, kombinovaná 
technika – akvarel, tuš, 30 × 44 cm, sign. 
LD Lev 47; vystaveno: Galerie Art Praha, 
1998 – vzadu razítko

5 000 Kč

95.
Špála Václav, (1885–1946), Podzim, 
linořez, 16,5 × 11 cm, sign. PD 
v špála; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

Jeden ze zakladatelů velké Osmy, geniální 
expresionista, který dokázal ve své tvorbě 
využít kontrastů modré, zelené, růžové, 
červené a žluté. ve své době nemá v celé 
Evropě srovnání. Úžasná jsou jeho kubistická 
koupání, později zelené a modré krajinářské 
období, nebo jeho úžasná zátiší s Otavou 
v pozadí. v roce 1923 se definitivně rozešel 
s kubismem a následovalo tak zvané „zelené 
období“, v něm maloval převážně krajiny. 
Další, tak zvané „modré období“, začalo po 
roce 1927 a je z jeho tvorby také nejvíce 
ceněné. v roce 1909 vstoupil do Spolku 
výtvarných umělců Mánes a byl také členem 
Skupiny výtvarných umělců. vystavoval 
také od roku 1918 s Tvrdošíjnými, podílel 
se na aktivitě Osmy. časně po válce se vrací 
k tématu zátiší, zejména kytic. Základem 
barvy je opět dvojzvuk červené a modré 
barvy. v této barevnosti je cítit příbuznost 
s domácím lidovým uměním. Zvláštní kapitola 
jeho tvorby byla kolem roku 1930, kdy 
maloval skoro výhradně modrou barvou, ale 
dovedl zachovat polychromní ráz.

8 000 Kč
95.

94.

93.
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96.
Švabinský Max, (1873–1962),  
Pamětní list, 1929, suchá jehla, 
31 × 23 cm, sign. PD M švabinský.; 
uvedeno: monografie L. Páleníček, 
Z. švabinská – Max švabinský, Grafické 
dílo/soupis, Sgr 236, str. 73; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

vynikající český malíř, portrétista, grafik. 
Nejvýznamnější český umělec začátku 
minulého století, podílel se na vývoji 
charakteru české malby a grafiky, 
spoluzakladatel Hollaru.

5 000 Kč

97.
Tichý František, (1896–1961), 
Žena v oblacích, 1954, kombinovaná 
technika – kresba tužkou, akvarel, 
30 × 21 cm, sign. DU Tichý 54

Geniální malíř, geniální grafik a geniální kreslíř. 
Začínal u prof. Obrovského. Jeho výtvarné dílo 
miluje osudově cirkusové prostředí, ale jeho 
úžasné linie postav, zjednodušení, elegantní 
nenásilná osobitá exprese a zcela nový 
malířský náboj a vidění neviděného, z něj 
vytvořily solitér génia české malby a grafiky.

12 000 Kč
97.

96.
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98.
Trnka Jiří, (1912–1969), Tváře, 
kombinovaná technika, ve výřezu 
22 × 17 cm, sign. LD Trnka, obálka z knihy 
div. her J. Bellingera „čaronoc, čarodějka 
pasovská“ (Melantrich, 1941); konzultoval 
a pravost potvrdil syn autora

12 000 Kč

99.
Trnka Jiří, (1912–1969), Zrcadla, 
1966, barevná litografie, 21 × 14 cm, 
sign. DU Trnka 66, ilustrace (knižní lito) 
z knihy J. Seiferta „Halleyova kometa“ 
(Albatros,1969); konzultoval a pravost 
potvrdil syn autora

4 500 Kč

Byl autorem více než tisíce loutek, stovky 
hraček a ilustrací, desítek scénických výprav, 
sedmi autorských a dvaceti loutkových filmů. 
Zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, českého 
filmového ústavu v Praze, GvU v Ostravě.

99.

98.
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100. 101.

102.

100.
Turek František, (1916–2008), Ráno v Paříži, kombinovaná 
technika/karton, 45 × 31 cm, sign. PD F Turek, vzadu autorsky 
signatura, název; provenience: získáno z rodiny autora

Malíř, krajinář i figuralista. vyniká osobitým viděním i zajímavou 
kompozicí. Jeho dílo zatím není doceněno, ale jeho cena rychle stoupá.

7 000 Kč

101.
Váchal Josef, (1884–1969), Ex libris Ireny Novákové, 1941, 
barevný dřevoryt 5., 15,5 × 9,5 cm, sign. PD J. váchal.; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

vytvářel autorské knihy s dřevorytými ilustracemi a vyřezávaným 
vlastním písmem, které sám vázal. Spoluzakladatel sdružení SURSUM 
(F. kobliha, J. konůpek, J. Zrzavý). Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, 
GHMP a jiných. Byl malířem, kreslířem, grafikem, sochařem i ilustrátorem.

2 500 Kč

102.
Vingler František Vincenc, (1911–1981), Kavka, 1963, litografie, 
ve výřezu 33,5 × 25 cm, sign. PD vincenc vingler 63., autorský tisk

Jeho světem se stala zvířátka. Jeho geniální sochařský výraz jim dal něhu, 
důvěru k lidem a líbezné sochařské tvary. Je jedno, zda jde o opičku, 
volavku, kočku či ptáky, polidštil je. A na nás všech bez výjimky je, abychom 
je obdivolali a s nimi vstoupili do autorova světa – ne zvířat, ale zvířátek.

2 500 Kč
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česká výtvarnice, studovala všUP v Praze u prof. Emila 
Filly. Pracovala v oborech malba, kresba, grafika. Tvořila 
a vystavovala až do své smrti. Jitka válová svůj výrazný talent 
uplatňovala ve figurální tvorbě. Její útlé a protáhlé postavy 
jsou zachyceny v pohybu, vypovídají o vztazích, osudech, 
náladách, často v extrémních situacích.

103.
Válová Jitka, (1922–2011), 
Kompozice sester Válových, 
1985, barevný lept, 20,5 × 29,5 cm, 
sign. PD J. válová 85, autorský tisk; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

2 000 Kč

104.
Válová Jitka, (1922–2011), 
Sběrači smutku, 2007, lept, 
akvatinta, 21 × 27,5 cm, sign. 
PD Jitka válová 07, autorský tisk; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

2 000 Kč

104.

103.
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105.

106.

107.

105.
Zrzavý Jan, (1890–1977), Anděl; Loretánské náměstí, 
lept 31/100; lept, 23 × 15 cm; 8 × 11,5 cm (celkový rozměr 
67,5 × 50 cm), sign. PD Jan Zrzavý, ve štočku NU Z J; 
sign. LN J. Z., dvojobrázek; Anděl – soupis F. Dvořák – Grafické 
dílo Jana Zrzavého č. 43; Loretánské náměstí – P. F. 1974

15 000 Kč

106.
Zrzavý Jan, (1890–1977), Tvář, kombinovaná technika – 
kresba uhlem, křídou, ve výřezu 20,4 × 15,3 cm, 
nesignováno, PD přípis; vzadu písemné potvrzení pravosti 
prof. PhDr. F. Dvořák, CSc.; expertiza PhDr. J. Orlíková

40 000 Kč

Jeden z největších českých malířů všech dob. Z počátku vynikající 
figuralista s osobitým pojetím postav, které už nikdo nedokázal 
zopakovat, později vytváří nadýchané, kouzelné krajiny střídavě z Itálie 
nebo z čech. kouzelná a naprosto typická je jeho Bretagne, Benátky 
a via Appia. Stejně úžasné jsou ale i jeho Okrouhlice ze 40. let. Jeho 
dílo je vzácné a majiteli významných sbírek žárlivě střežené.

107.
Wiesner Richard, (1900–1972), dívka, 1943, 
lavírovaná kresba sepií, 39 × 23,5 cm, sign. LD 
R W. 43

velice kvalitní, neprávem opomíjený malíř, autor 
půvabných žen, zátiší i krajin, které dokázal ztvárnit 
s francouzskou noblesou a elegancí. v jeho raném 
díle jsou nádherné a líbezné ženy a dívky, později 
přechází k malířské zkratce, která absolutně dokonale 
vystihuje postavu, krajinu nebo zátiší. Jeho dílo patří 
ke skvostům české malby.

4 000 Kč
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významný pražský fotograf. Jeho 
fotografie jsou vyhledávány zejména 
v zahraničí v Německu a Rakousku. 
Zachycuje svým objektivem zajímavá 
zákoutí a krásu architektury.

108.
Bárta Ivan, (*1966),  
Katedrála svatého Víta II, 2015, barevná 
digitální fotografie/plátno, 50 × 70 cm, 
sign. PD Bárta; provenience: získáno 
z ateliéru autora

3 000 Kč

109.
Bárta Ivan, (*1966),  
Staroměstská mostecká věž, 2016, 
barevná digitální fotografie/plátno, 
75 × 50 cm, sign. PD Bárta; provenience: 
získáno z ateliéru autora

3 000 Kč

108.

109.
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Foltýn František, pol. 141

MIMOŘÁdNÁ NABÍdKA
POLOŽkA 110–288
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110.
Africké umění, Kel vyřezávaný 
s motivem aktu domorodé ženy, 
začátek 20. století, slonovina, v. 54 cm 
(d. 60,5 cm), sloní kel s figurálním 
motivem na dřevěném podstavci; 
provenience: dar jednomu z nejvyšších 
představitelů vlády čSSR

80 000 Kč

111.
Africké umění, Kel vyřezávaný 
s motivem půlaktu domorodé ženy, 
začátek 20. století, slonovina, v. 43,5 cm, 
sloní kel s figurálním motivem na 
dřevěném podstavci; provenience: dar 
jednomu z nejvyšších představitelů vlády 
čSSR

60 000 Kč

110. 111.
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112.
Bauch Jan, (1898–1995), Belveder, 
1955, olej/plátno, 51 × 43 cm, sign. PD 
Jan Bauch 1955.; konzultovala a pravost 
potvrzovala PhDr. R. Michalová, Ph.D.

vynikající český malíř, velikán. v první 
etapě se nechával ovlivňovat jemným 
surrealismem a modrým nádechem 
(30. léta), ve 40. létech změnil paletu směrem 
k dramatičtější monumentální tvorbě 
pražských katedrál a symbolicko-biblických 
motivů. Později vytváří cyklus Praha, Řecko 
a Cirkus. Celoživotně vytváří nádherné akty 
s mimořádným erotickým nábojem.

190 000 Kč

Z expertizy Phdr. R. Michalové, Ph.d.:

Posuzovaný obraz „Belveder“ 
je autentickým, skvěle malířsky 
a koloristicky rozehraným dílem Jana 
Baucha, jednoho z nejvýznamnějších 
českých umělců, jehož citově 
vzrušené, lidsky angažované dílo 
přesáhlo hranice své generace 
a své země. Přemýšlení o vztahu 
umění k životu ho tak přirozeně 
dovedlo k pražskému Letohrádku 
královny Anny neboli Belvederu, 
který je považován za nejčistší 
vlašskou renesanční architekturu 
nacházející se mimo území Itálie. 
Belveder mu symbolizoval jednu 
z dominant dějin, vnímal ho jako 
„vrcholný výkon ducha i jako rouhání 
bohům.“ V tomto díle velkorysého 
rukopisu se autorovi podařilo 
bravurně zachytit živou skladbu 
architektonických hmot v organickém 
splynutí s přírodou. Klidná 
renesanční harmonie letohrádku je 
konfrontována v mimořádně bohaté 
orchestraci kontrastních barevných 
tónů. Posuzovaný obraz „Belveder“ 
svědčí o sugestivní síle malířského 
projevu Jana Baucha, umělce, který 
svou tvorbou výrazným způsobem 
formoval téměř celé dvacáté století.

113.
Bauch Jan, (1898–1995), Olympia, 
1981, olej/plátno, 65 × 50 cm, sign. LN 
Jan Bauch 1981, vzadu autorsky název

85 000 Kč

112.

113.
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114.
Bauch Jan, (1898–1995), Odysseovo setkání s Polyfémem, 1965, 
olej/plátno, 101,5 × 120 cm, sign. PD J. Bauch 1965, vzadu autorsky 
název; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; vystaveno: Rakousko, 
vídeň, kat. č. 31; NSR, kat. č. 9; SNG Bratislava, 1983, kat. č. 110

Odysseovo setkání s Polyfémem je vrcholné dílo Jana Baucha z jeho 
Odysseovského cyklu. Baucha k němu inspirovaly jeho řecké pobyty i velký 
obdiv k Řecku, jako nositeli základů Evropské kultury. v tomto mistrovském 
díle rozehrál svůj malířský temperament a umění do bouře valérů, aby 
zdůraznil Odysseovo drama o jeho hledání domova. Zachytil hrozivou tvář 
Polyféma s jedním okem i ovce, díky kterým se Odysseovi a jeho druhům 
podařilo uniknout z kyklopské jeskyně. Obraz patří k vrcholům Bauchova 
díla 60.–70. let a je ozdobou každé sbírky.

180 000 Kč

115.
Bílek František, (1872–1941), Úžas, bronz, v. 101 cm, sign. na plintě 
F. Bílek, vzadu značka litce Franta Anýž; konzultoval a pravost 
potvrdil doc. PhDr. J. šetlík, CSc.

velmi významný ojedinělý symbolista, mystik a sochař – velikán. Jeho dílo 
je prostoupeno mystickým a mytologickým vnímáním světa. Léta prožitá 
ve Francii a Itálii dávají jeho plastikám evropský rozměr. vypjatá obraznost 
zůstává charakteristickou pro celou jeho tvorbu, mistrně zobrazuje vnitřní 
napětí postav a dějů. vychází ze staré tradice lidského života. Známé jsou 
i jeho kresby. Účastnil se mnoha výstav ve Francii a Itálii. každý zná nad 
pražským klárovem šperk českého umění – Bílkovu vilu, která je vyzdobena 
jeho překrásnými plastikami.

180 000 Kč

114.

115.
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116. – detail obr.
Z expertizy Phdr. R. Michalové, Ph.d.:

Posuzovaný obraz „Přístav“ je autentickým, špičkovým a mimořádně vzácným dílem 
Jana Baucha, jednoho z nejvýznamnějších českých umělců, jehož tvorba snese srovnání 
i s největšími jmény moderního expresionismu jako Georges Rouault či Oskar Kokoschka. 
Posuzované dílo lze vnímat jako jeden z vrcholů autorova „poetistického“ období (1928–36), 
kdy Jan Bauch vytvářel imaginativní krajiny v okouzlujících blankytných tónech a obraz 
koncipoval jako „báseň kvetoucích barev.“ Janu Bauchovi učarovalo v letech 1928-1932 spojení 
krajiny u vody s motivem zátiší pojímané jako konkretizace vzpomínek vázaných k prožité 
a částečně vysněné skutečnosti. V posuzovaném obraze se abstrahované ovocné zátiší 
a květiny ve váze, umístěné v předním plánu, spojují se symboly, charakterizující atmosféru 
přístavu – loďkami, kotvou a modrou vodní hladinou. Autor maximálně využil specifika 
techniky a soustředil se na geometricky vázanou formu. Plochy uzavřené výrazným obrysem 
zaznívají intenzivním barevným kontrapunktem. Jedná se o mimořádně vzácné dílo, ponořené 
do poetistické atmosféry konce 20. a počátku 30. let. 

116.
Bauch Jan, (1898–1995), Přístav, 1930–31, 
olej, tempera/karton, 66,5 × 68,5 cm, sign. 
PD Jan Bauch 1930., vzadu přípis; návrh 
vitráže; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; 
reprodukováno: monografie R. Michalová, 
P. kováč – Jan Bauch, str. 84 – 85, č. 7

550 000 Kč

116.
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117.
Boettinger Hugo, (1880–1934),  
Večerní fantazie – Capricio, 1922, 
olej/plátno, 55 × 72 cm, sign. PD 
H. Boettinger 1922, vzadu název; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

50 000 Kč

118.
Boettinger Hugo, (1880–1934), 
dvojakt, 1933, olej/dřevěná deska, 
49,5 × 38,5 cm, sign. PD Hugo Boettinger 
1933, vzadu přípis; konzultoval a pravost 
potvrdli PhDr. Mgr. M. Zachař

45 000 Kč

významný, symbolismem ovlivněný malíř, 
který se proslavil zejména svými portréty, 
karikaturami a noblesně malovanými 
ženskými akty. krása nahého těla byla hlavním 
tématem umělcovy tvorby.

117.

118.
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120.
Berdych Jakub, (*1953), Hroch, 2016, plastika 
z taveného skla, v. 13 cm, š. 31 cm, sign. dole 
vzadu Jakub Berdych 2016; provenience: 
získáno z rodiny autora; vystaveno: Jakub 
a Já, BWA Wroclaw – Galerie Szkla i Ceramiki, 
2011 – reprodukováno: katalog, str. 25

Designér, sklář a pedagog. vyučuje na katedře 
designu v ateliéru skla na Technické univerzitě 
v Liberci.

14 000 Kč

119.
Bouda Cyril, (1901–1984), Vesnička v údolí, 
kolem 1950, tempera, 50 × 69,5 cm, sign. LD 
C. Bouda, PD slepotiskové razítko; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Fascinující ilustrátor, který obsáhl všechny žánry. 
výborný malíř s nevšedními kompozičními 
schopnostmi a mistrovským rukopisem. Jmenován 
Národním umělcem. velmi žádaný autor 
jedinečných kvalit.

10 000 Kč

119.

120.
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121.
Boštík Václav, (1913–2005), Světlo, 
1994, pastel/karton, 50 × 47 cm 
(ve výřezu 56,5 × 51,5 cm), sign. DU 
Boštík ’94; expertiza PhDr. k. Srp

velmi významný a vyhledávaný malíř a grafik. 
v počátcích brilantní realista, přešel do osobité 
abstrakce s absolutním zjednodušením 
základních stavebních prvků i barev. 

125 000 Kč

Z expertizy Phdr. K. Srpa: 

Jde o autentické dílo Václava Boštíka. Pastel pochází z autorova 
závěrečného období, kdy jeho tvorba vrcholila. Lze jej zařadit k jedněm 
z nejdotaženějších, jež tehdy vytvořil. Zabývá se jeho novým motivem, 
který před Boštíkem důrazněji vystoupil kolem poloviny osmdesátých let, 
jímž byl čtverec uvnitř světelného kruhu. Na pastelu Boštík výrazně rozehrál 
všechny výrazové jemnosti, s nimiž na pozdních pastelech pracoval, týkající 
se nehmotnosti a světelnosti. Krajně meditativní poselství, přeplněné 
skrytými významy, propojujícími kosmogonické symboly s křesťanskou 
ikonografií, na vztah čtverce, vytvořeného ze žlutých rýhujících se linií, 
a světelného kruhu, dosáhlo na tomto pastelu vypjatého emotivního 
účinku. Pastel představuje dokonalou ukázku Boštíkova díla. Je dokladem, 
že Boštík ani v devadesátých letech, kdy se jeho práce uzavírala, neustrnul, 
ale naopak, že jeho pohled dozrál a dospěl ke svým uměleckým vrcholům.

121.
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122.

122.
Brechler Vojtěch (Adalbert), 
(1826–1890), Lesní údolí, 1850, 
olej/plátno, 65 × 60,5 cm, sign. PD A. 
Brechler 1850.; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

90 000 Kč

123.
Brechler Vojtěch (Adalbert),  
(1826–1890), U rybárny, polovina  
19. století, olej/plátno, 31 × 38 cm,  
sign. PD AB; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

30 000 Kč

významný český malíř, krajinář. Studoval 
u A. Mánesa a Maxe Haushofera. vynikající 
interpret maďarské krajiny (pusty), byl oblíben 
u rakouského císaře. Měl zálibu v malbě 
lesních a parkových zátiší a koutů. Malba 
je realisticko – romantická. Jeho oleje jsou 
v USA a řadu jich koupil i císař Ferdinand 
v. Monogram AB bývá někdy zaměňován 
s Aloisem Bubákem (vojtěch a Adalbert jsou 
česká a německá verze téhož křestního jména 
a byly užívány souběžně).

123.
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124.
Brichcín Roman, (*1958), dvě hlavy, 
2010, olej/plátno, 65 × 75 cm, sign. 
DU Brichcín, vzadu autorsky signatura, 
název, datace, technika rozměr; vzadu 
dedikace

55 000 Kč

125.
Brichcín Roman, (*1958),  
Pocta Avishai Cohenovi, 2015–16,  
olej/plátno, 105 × 125 cm, sign. DU 
Brichcín, vzadu autorsky signatura, název, 
datace, technika, rozměr

95 000 Kč

Jeden z největších žijících malířů 
s obrovským nábojem i nadáním. Jeho 
rukopis je surrealisticko-expresivní, se 
skvělou barevností. Jeho umělecké dílo je 
ceněno u nás i v zahraničí. Je vyhledáván 
hlavně v Německu.

124.

125.
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126.

127.

126.
Brichcín Roman, (*1958), Infinitum, 
2015, olej/plátno, 140 × 110 cm, sign. DU 
Brichcín, vzadu autorsky signatura, název, 
datace, technika, rozměr

85 000 Kč

127.
dědina Jan, (1870–1955),  
dívka s růží ve vlasech, kombinovaná 
technika, kvaš, ve výřezu 45,5 × 25,5 cm, 
sign. PD Jan Dědina Paříž; konzultovala 
a pravost potvrdila PhDr. N. Blažíčková-
Horová

Během pobytu v Paříži se stal uznávaným 
malířem a věnoval se zejména ilustracím 
a tvorbě plakátů.

10 000 Kč
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SAMOSTATNÁ AUKCE
poučení na str. 4
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vynikající chorvatský a evropský malíř, profesor na AvU 
v Praze. Studoval na École des Beaux-Arts. Namaloval mimo 
jiné slavnostní oponu Národního divadla v Záhřebu. Působil 
v Anglii a ve vídni. Od r. 1903 pobýval v Praze. Jeho žákem 
byli mimo jiné Emil Filla, Bohumil kubišta, Bedřich Feigl, 
Gustav Porš. Původně byl realista, impresionista, pointilista, 
vynikající figuralista i krajinář. v Paříži proslul svými líbeznými 
akty, motivy běžných lidí i několika církevními náměty. vynikl 
využitím světla v malbě, prosvětlenou barevností i měkkým 
vykreslováním. v Paříži tíhl k impresionismu, v Pražské etapě 
se pak postupně příklonil k pointilismu. vynikající malíř 
evropského dosahu i pedagog.

Z expertizy prof. Phdr. T. Vlčka, CSc.:

Předmětem posudku je obraz, olej 
na plátně 54 × 42 cm zobrazující 
mladou dívku při praní prádla. Obraz 
není signován. Posudek potvrzuje, 
že se jedná o dílo chorvatského 
malíře, profesora Pražské akademie 
Vlaho Bukovace (1855–1922) z roku 
1906, dílo publikované pod názvy: 
Její sukýnka, Pradlena, Pondělí. 
O pravosti díla svědčí mistrovské 
provedení malby rukopisem 
jemných přechodů mezi děleným 
a splývavými tahy štětce. Malby, 
jejíž vyobrazení je založené na 
prostupování barvy a valéru. 
Pravost díla na zadní straně obrazu 
potvrzena přípisem dcery Vlaho 
Bukovace z roku 1942. Obraz 
publikován: Kružič Uchytil, Vlaho 
Bukovac, Zagreb, 2005, str. 406, 
číslo katalogu 843, dále v katalogu 
Posmrtné výstavy Vlaho Bukovace, 
Praha 1925, č. katalogu 89.

128.
Bukovac Vlaho, (1855–1922),  
Její sukýnka (Pradlena; V pondělí), 1909, 
olej/plátno, 54 × 42 cm, nesignováno, vzadu 
písemné potvrzení pravosti dcery autora z r. 1942; 
expertiza prof. PhDr. T. vlček, CSc.; expertiza 
PhDr. N. Blažíčková-Horová; potvrzení o originalitě 
obrazu PhDr. Mgr. M. Zachař; uvedeno: v. kružič 
Uchytil – vlaho Bukovac, Zagreb, 2005 soupis díla 
str. 406, č. 843; původně získáno z pozůstalosti 
autora; vystaveno: Posmrtná výstava prof. vlaho 
Bukovace, Praha, 1925, kat. č. 89; reprodukováno: 
2× na pohlednicích

1 500 000 Kč

128. – detail obr.

128. – zadní strana obr.
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129.
Burian Zdeněk, (1905–1981),  
Bez názvu, 1927, kvaš, 37,5 × 56 cm, 
sign. PD Z. Burian 27;  
konzultoval a pravost potvrdil  
prof. PhDr. T. vlček, CSc.

významný ilustrátor beletrie. Jeden 
z největších malířů zvířat, prehistorie 
i chlapských postav indiánů k. Maye 
a dobrodružství, které dotvářelo mládí 
každého muže.

25 000 Kč

130.
Go Raitr Jan, (*1960), Stydlivý kůň, 2016, 
olej/dřevěná deska, 56,5 × 60,5 cm, sign. 
PD Jan R. Go, vzadu autorsky signatura, 
název, datace, rozměr; provenience: 
získáno z rodiny autora

Malíř osobitého vidění, zajímavého malířského 
výrazu, který dosahuje maximálního účinku 
lyrickým zjednodušením. Zajímavý figuralista, 
na českém trhu je vzácně, je vyhledáván 
zahraničními sběrateli. Jeho díla vlastní mj. 
ex-prezident Itálie Francesco Cossiga, starosta 
Říma Francessco Rutelli, Bruce Willis, Brian de 
Palma, Arnold Rifkin. Dále zastoupen v Evropě, 
Austrálii, Jižní Americe a USA. Oceněn mj.: 
2007 Europen medal of Franz kafka, 2007 
Europen prize for fine Arts by the Europen 
Union of Arts.

24 000 Kč

129.

130.
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131.

132.

131.
dvorský Bohumír, (1902–1976), 
Krajina, kolem 1950, olej/plátno, 
81 × 115 cm, sign. PD Boh Dvorský.; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

významný český krajinář, koloristicky osobitý, 
nedoceněný postimpresionista. Tvořil zejména 
krajiny s hanáckými a slováckými motivy, 
kytice.

65 000 Kč

132.
dvorský Bohumír, (1902–1976), Kytice, 
kolem 1965, olej/deska, 80 × 60 cm,  
sign. LD Boh Dvorský; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

40 000 Kč
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133.
Famíra Emanuel, (1900–1970), 
Jitřní Praha ze Strahova, 1954, 
olej/plátno, 50 × 116 cm, sign. PD 
Famíra 54; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř, sochař. Zaměřoval se na tématiku 
průmyslové i čisté krajiny a portrétování. 
velmi vyhledávaný malíř.

25 000 Kč

134.
dvorský Bohumír, (1902–1976), 
Kytice, 50. léta 20. století, olej/plátno, 
82 × 65 cm, sign. PD Boh Dvorský.; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

50 000 Kč

133.

134.
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135.

136.

135.
Feďkovič Nikolaj, (*1945), Vychádzka, 
olej/dřevěná deska, 26 × 37,7 cm, 
sign. PD Nikolaj Feďkovič; expertiza 
PhDr. Ľ. Podušel, CSc.

velmi kvalitní slovenský malíř, žijící od r. 1989 
v Německu. Je imaginární figuralista, tvůrce 
žánrové malby, věnuje se i kaligrafii a objektům. 
často klade realistické a abstraktní prvky vedle 
sebe. Převážně se však věnuje staromistrovské 
malbě kladením vrstev lazur na plátno 
s polokřídovou úpravou.

140 000 Kč

136.
Filla Emil, (1882–1953), Stojící žena, 
bronz, v. 70,5 cm, sign. na plintě Emil 
Filla 35, na plintě značka litce k. Barták 
Praha XI; konzultoval a pravost potvrdil 
doc. PhDr. J. šetlík, CSc.

Malíř, grafik, výtvarný teoretik. Studoval AvU 
v Praze u prof. Thieleho a Bukovace. člen Osmy, 
SvU Mánes a iniciátor Skupiny výtvarných umělců. 
Profesorem všUP pro monumentální malbu. 
v začátcích na něj působil vliv E. Muncha, poté 
estetika P. Picassa. Stal se vyznavačem kubismu. 
ve 30. létech jej ovlivnily expresivní a imaginativní 
tendence, později směřoval k velké obrazové 
kompozici. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, 
všech regionálních galeriích a všech ostatních 
státních galeriích v Evropě. Jeden z největších 
malířů všech dob.

110 000 Kč
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137.
Fremund Richard, (1928–1969),  
Zátiší s rybou – Rybí oko, 1953, 
olej/plátno, 42 × 49,5 cm, sign. PD 
Fremund 53; konzultoval a pravost 
potvrdil prof. PhDr. J. Zemina

Skvělý český malíř, grafik, scénický výtvarník. 
Byl jedním z čelních představitelů skupiny 
Máj, výborným koloristou, měl cit pro formu. 
věnoval se malbě figurální a proslul portrétní 
tvorbou, maloval však také krajiny a vesničky 
svým nenapodobitelným stylem, který je 
mezi expresí, kubismem a nezařaditelným 
osobitým kouzlem. vynikající, vzácně na trhu 
se vyskytující malíř.

48 000 Kč

138.
Flache Julius, (1892–1967), 
Tri ženy (Koniec sveta), olej/plátno, 
53,5 × 44,5 cm, nesignováno; expertiza 
PhDr. Ľ. Podušel, CSc.

kvalitní slovenský malíř. Dokonalosti dosáhl 
ve figurální malbě a aktu. S překvapivou 
jednoduchostí dosahuje bytostně malířského 
a zajímavě erotického náboje. vyhledáván 
a ceněn více v čechách.

20 000 Kč

137.

138.
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139.

140.

139.
Grus Jaroslav, (1891–1983),  
domky u cesty, 1968, olej/plátno, 
59 × 83 cm, sign. PD J. Grus; vystaveno: 
Galerie U sv. Jakuba, Nový Bydžov – 
Metličany, 2014 – vzadu razítko

23 000 Kč

140.
Grus Jaroslav, (1891–1983), 
Kvetoucí stromy, 30. léta 20. století, 
olej/plátno, 45,5 × 55,5 cm, sign. PD 
J. Grus; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

12 000 Kč

členem SvU Mánes, zakládající člen 
Skupiny 58. v začátcích tvorby byl ovlivněn 
impresionismem. Rozhodující vliv měla cesta 
do Francie. Po krátké epizodě neoklasicismu 
a sociálního umění dospěl k vlastnímu pojetí 
fauvismu, kde hlavní roli hrály barevné 
plochy a linie.
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SAMOSTATNÁ AUKCE
poučení na str. 4

141. – detail obr.

Z expertizy prof. Phdr. J. Hlušičky, autora monografie:

desetiletý pobyt F. Foltýna v Paříži byl mezník, kterým se přiklonil k tvorbě 
nefigurativní. Nové tvůrčí nazírání ho sblížilo s představiteli Pařížské umělecké 
školy tak, že se stal zakládajícím členem avantgardních skupin Cercle et Carré 
a Abstraction-Création, kteří oceňovali jeho osobitý přístup k problematice 
evropské abstrakce a osobitý lyrický akcent. Po návratu domů rozvíjel její 
principy, jak o tom svědčí tato «Abstraktní kompozice», reprezentující 
začátek orfistického období. Jasným důkazem je celkové pojetí založené na 
kultivovaném řešení soustředné skladby, jejíž nehluboký prostor je budován 
na principu relací teplých a chladných segmentů a na citlivé harmonizaci 
kontrastní chromatiky. dominance křivek a duktus štětce vnášejí náznak 
klidného plynulého pohybu a umocňují jeho malířskou poezii. V monografii 
F. Foltýn 2006, jsem tuto skupinu vzácných děl prezentoval pod č.115, 123, 125 atd.
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142. 
Gutfreund Otto, (1889–1927), Podobizna otce, bronz II/Iv, 
40 × 32 cm, nesignováno, reliéf; LD značka slévárny Zukov II/Iv; 
expertiza prof. PhDr. J. šetlík, CSc.

v počátečním období tvořil pod vlivem francouzských sochařů, záhy 
ovlivněn kubismem, jehož prvky aplikoval na expresivně založených 
námětech. Jako jeden z prvních v Evropě realizoval picassovské pojetí soch.

150 000 Kč

143. 
Hána Jan, (1927–1994), Torzo (malé), 
1962, bronz, v. 60 cm, sign. dole Jan Hána; 
reprodukováno: monografie Sochařské dílo 
Jan Hána, str. 24, č. 24

Léta byl profesorem AvU. Mistr sochařské 
zkratky a zjednodušené formy při zachování 
krásy modelu. Dokonalosti dosáhl v zobrazení 
ženského těla, kdy jeho plastiky nelze srovnat 
s nikým – formou, elegancí, mistrovstvím 
i erotickým nábojem. Zastoupen v Monte 
Carlu, New yorku, Chicagu, Nice, Německu 
a Japonsku.

117 000 Kč

142. 143.

Z expertizy doc. Phdr. J. Šetlíka, CSc.:

Gutfreundova Podobizna otce, provedená reliéfně, nese již 
příznačné znaky sochařova příklonu ke kubismu. Vznikla v roce 
1912. Původně ji sochař provedl v sádře (41 x 28,5 cm, neznačena, 
dnes v Národní galerii, NG P 4897) Pozoruhodnou hodnotou 
díla je souznění vyhraňující se kubistické analýzy tvaru s rysy 
psychologické interpretace tváře. Předložený odlitek byl odlit 
pravděpodobně podle výchozí sádry, kterou umělec svěřil svému 
příteli Karlu Antonovičovi (1870-1950). Srovnáním s výchozí 
sádrou jde o citlivě a dobře provedený odlitek. 
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144.

145.

144. 
Hladík František, (1887–1944),  
dívky na paloučku, kolem 1940, olej/plátno, 
40,5 × 40,5 cm, sign. PD F. Hladík; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Autor něžně romantických krajin a portrétů.
7 000 Kč

145. 
Hlavsa Lutobor, (1924–2015),  
dívka s květinou, kombinovaná technika,  
ve výřezu 31 × 21 cm, sign. PD L. Hlavsa

Narozen v Praze, v rodině malíře pražských motivů 
Stanislava Hlavsy. Byl soukromým žákem Františka 
Tichého. Zpočátku tvořil surrealistické kompozice 
založené na pozitivní kresbě dle skutečnosti. Později 
přešel k abstraktní malbě silného strukturálního 
zaměření blížící se až ke koncepci informelu. 
Je zastoupen ve sbírkách u nás, v Německu, 
švýcarsku, USA a jinde.

8 000 Kč
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146. 
Holan Karel, (1893–1953), Přístav, kolem 
1940, olej/plátno, 61 × 81 cm, sign. PD 
k. Holan -; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

velmi významný malíř. v celé jeho tvorbě byla 
barva základním výrazovým prostředkem 
a nositelem atmosféry. Miloval zimu a pražská 
zákoutí, nejvíce pak karlův most. Cena jeho díla 
neustále roste. Je reprezentativní a zcela solitérní. 
vynikající investice i pohlazení duše.

65 000 Kč

147. 
Hložník Vincent, (1919–1997), Myšlienka, 
1975, olej/karton, 70 × 49 cm, sign. PD v. H., 
vzadu přípis; konzultovala a pravost potvrdila 
PhDr. N. Řeháková

Hlavním zdrojem jeho inspirace se stala slovenská 
krajina, figurální malba a stylizovaná zátiší. Jeho 
styl osciloval mezi expresí a realismem. Soustředil 
se na vztahy mezi plochami a objemy. Mistrně 
pracuje s barevnými valéry, mnohdy používá 
i drobné fauvistické nuance. Jeho rukopis je 
charakteristický a nezaměnitelný. vyjadřuje svůj 
vztah k životu a člověku.

35 000 Kč

146.

147.
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148.

149.

149. 
Holan Karel, (1893–1953), Zima, 
40. léta 20. století, olej/plátno, 
50 × 73 cm, sign PD k – Holan; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

65 000 Kč

148. 
Holan Karel, (1893–1953), Zima, 
1952, olej/plátno, 48 × 57 cm, 
sign. PD k – Holan – 52; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

38 000 Kč
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150. 
Holub Josef, (1870–1957), Podřipský kraj, 1944, 
olej/dřevěná deska, 30 × 39 cm, sign. PD J. Holub 
1944., vzadu autorsky signatura, název, datace – štítek; 
konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Holub je mimořádně kvalitní krajinář, vycházející z plenérové 
malby Mařákovy, patřil mezi jeho nejlepší pokračovatele. 
Zasvětil celý život okolí kralup nad vltavou, je básník krajiny.

20 000 Kč

151. 
Chramosta Cyril, (1908–1990), Tábor, kolem 
1955, olej/dřevěná deska, 29 × 34,5 cm, sign. 
PD Chramosta; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Žák Oldřicha Blažíčka. Jihočech. Malíř snivých 
krajin a zákoutí. Jeho krajiny jsou něžné, obestřené 
stříbřitým oparem.

8 000 Kč

150.

151.
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152.

153.

152. 
Hudeček Antonín, (1872–1941), 
V lese, kolem 1910, olej/plátno, 
90 × 121 cm, sign. LD A. Hudeček; 
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař

160 000 Kč

153. 
Hudeček Antonín, (1872–1941), Horská údolí, 
1929, olejová tempera/karton, 29 × 45,5 cm, sign. 
LD Ant. Hudeček 1929; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

15 000 Kč

Malíř, významný český krajinář. Jeho dílo bylo přínosem českému secesnímu symbolismu, dále však nejvíce 
impresionismu, kdy ve svých nejlepších létech překonává i A. Slavíčka. Byl snivým lyrikem, malířem tichých večerů.
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154. 
Holý Miloslav, (1897–1974), 
Krajina se stromy, 1934, 
olej/plátno, 40,5 × 51 cm, sign. 
PD M. Holý 34., vzadu č. 514; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

35 000 Kč

155. 
Holý Miloslav, (1897–1974), 
Před chalupou, 1945, olej/plátno, 
50,5 × 65 cm, sign. PD M. Holý 45, 
vzadu č. 1220; vzadu krytý defekt; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

35 000 Kč

významný český malíř, profesor AvU. Byl členem skupiny 
HO-HO-kO-kO. Zprvu figuralista, věnoval se sociální malbě, 
od 30. let se věnoval krajinomalbě. Při cestě do Paříže 
inspirován Bonnardem, od kterého osobitě povýšil barvu na 
tvůrčí element. Ceněné a skvělé je jeho modré období 30. let, 
pak nastupuje zelené období. Jeho obrazy jsou snivé, lyrické, 
tajemné. v 60. a dalších létech již klasicky krajinářský, stále však 
s osobitým výrazem a barevností. Sběratelsky významný autor.

155.

154.
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157.

156.

157. 
Hudeček František, (1909–1990),  
Kompozice – Kruh, 1943, olej/deska,  
14 × 21 cm, sign. PD Fr. Hudeček 43;  
expertiza prof. PhDr. T. vlček, CSc.

Byl zakladatelem a vedoucím duchem Skupiny 42. ve 
svém díle se zabýval zejména motivy velkoměsta, vztahu 
člověka a civilizace, prostorovými a geometrickými vztahy.

50 000 Kč

156. 
Janeček Ota, 
(1919–1996), Flóry, 1961, 
olej, písek/překližka, 
44,5 × 59,5 cm, sign. 
LD O. Janeček 1961; 
konzultoval a pravost 
potvrdil syn autora, 
kat. č. 8998

80 000 Kč

Malíř, grafik, sochař, ilustrátor. Byl členem SvU 
Mánes i SčUG Hollar. Lyrik, snílek, milenec 
životních múz i života. Jeho Trávy vám nikdo 
neprodá, tak jako Ptáčky, krásné Dívky, češky, 
kubánky, či pastely aktů, jeho krajiny při západu 
slunce, Louky, Semínka, ... To vše je nedostižné 
a nedostižitelné. Byl velký básník palety, barev 
a tvarů. Svými díly je zastoupen v galeriích 
po celém světě.



82 MiMořádná nabídk a

158. 
Janeček Ota, (1919–1996), Akt, 1943, 
olej/plátno, 52 × 34 cm, sign. vzadu 
Janeček 43, vzadu autorsky přípis: 
str. 15. – kat. č. autora; konzultoval 
a pravost potvrdil syn autora, kat. č. 8999; 
expertiza PhDr. J. Machalický

250 000 Kč

Z expertizy Phdr. J. Machalického:

Ota Janeček patří k umělcům, jejichž tvorba dozrávala ve čtyřicátých 
letech. Vyšel tehdy především z odkazu kubismu, který byl u nás stále 
živý a jehož tvarosloví osobitě rozvinul, podobně jako někteří další 
umělci jeho generace. Jeho tvorba se od počátků vyznačuje brilantním 
zvládnutím technických prostředků, ať jde o malbu, kresbu nebo 
sochu. Akt z roku 1943, se vyznačuje zjednodušenými tvary přesně 
podřízenými celku, působí velmi přesvědčivě. Bravurní malířský 
projev svědčí o tom, že jde o Janečkovo originální dílo ze sběratelsky 
ceněného válečného období. Navíc potvrdil jeho pravost i umělcův syn 
Ing. Tomáš Janeček a přidělil mu výše uvedené číslo katalogu.

158.
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159.

160.

159. 
Janeček Ota, (1919–1996),  
Snová krajina, 1985, olej/plátno, 
73 × 54 cm, sign. PD Ota Janeček 85; 
konzultoval a pravost potvrdil syn autora, 
kat. č. 3668

68 000 Kč

160. 
Janeček Ota, (1919–1996), Vegetace, 
1973 – 74, olej/plátno, 69 × 54,5 cm, 
sign. PD O. Janeček; konzultoval a pravost 
potvrdil syn autora, kat. č. 9045

90 000 Kč
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161. 
Jasusch Anton, (1882–1965), Brezový háj, olej/plátno, 55 × 70 cm, sign. PD 
Jasusch, původní stav; vzadu kryté defekty; expertiza PhDr. Ľ. Podušel, CSc.

významný malíř, studia v Budapešti, Mnichově a Paříži. Patří k nejvýznamnějším 
moderním Slovenským umělcům. Patřil k předním představitelům košické 
avantgardy. v jeho raných dílech je zajímavý vztah plochy a linie, přirozená barevnost 
a postimpresionistická východiska. Současně dochází ke kombinaci secesního pojetí 
malby, plošného dekorativizmu a imprese. Na počátku 20. let vytvořil vlastní symbolický 
a expresivní způsob vyjádření svých vizí v typické vířivé kompozici. v pozdějším období 
pak nachází rytmus, barevnost a monumentalizaci, ale i tradiční plenérismus.

95 000 Kč

162. 
Janeček Ota, (1919–1996),  
Západ slunce, 1973, olej/plátno, 
karton, 21 × 29 cm, sign. LD Janeček, 
vzadu autorsky signatura, název, 
datace; pravost konzultoval a pravost 
potvrdil syn autora, č. kat. 4793

29 000 Kč

161.

162.
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163.

164.

163. 
Jilemnická Ellen, (*1946), Meditace, 
2009, bronz, v. 37 cm, sign. na plintě 
E. Jil 2009; provenience: získáno z rodiny 
autora

52 000 Kč

164. 
Jilemnická Ellen, (*1946), Melancholie, 
2009, bronz, v. 42 cm, sign. na plintě 
E. Jil 2009; provenience: získáno z rodiny 
autora

58 000 Kč

Uměleckým těžištěm Jilemnické je volná 
plastika, mnohdy s expresivními výrazy 
fragmentů lidských těl a věcí všedních dní.



86 MiMořádná nabídk a

165. 
Jíra Josef, (1929–2005), Kvarteto, 1973, 
olej/plátno, 81 × 100 cm, sign. LD J. Jíra 73

350 000 Kč

166. 
Jíra Josef, (1929–2005), Barborky, 1998, 
olej/plátno, 30 × 25 cm, sign. PD J Jíra 98, 
vzadu autorsky signatura, název, datace, 
rozměr

35 000 Kč

Jeden z našich největších malířů, tvůrce nové 
figurace. Geniální malíř a veliký expresionista. 
Miloval kontrasty černé a bílé, ale byl někdy 
překvapivě něžný. Třeba v Sýkorkách, 
Milencích, šalamounově písni, jindy až brutální 
v Apokalypse nebo v živočišném lidském 
strachu ve své Panice. Josef Jíra je zatím 
neuznaný malíř – génius. Zastoupen ve sbírkách 
NG v Praze, MG Brno, AJG Hluboká nad vltavou, 
Galerie hlavního města Bratislavy, Mnichově, 
Berlíně a českých krajských galeriích. velikán, 
nadčasový malíř, kterému patří 21. století.

165.

166.
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167.

168.

169.

167. 
Jíra Josef, (1929–2005),  
Moje svatá Trojice, 1999, kolorovaná 
grafická deska/dřevo, 40 × 34 cm 
(60 × 50 cm), sign. PD J. Jíra 99

130 000 Kč

168. 
Jíra Josef, (1929–2005),  
Rybáři – dánsko, kombinovaná 
technika, ve výřezu 43 × 52,5 cm,  
sign. PD J. Jíra; provenience: získáno 
z rodiny autora

50 000 Kč

169. 
Jíra Josef, (1929–2005), Strand Ostsee, 
2001, kombinovaná technika, ve výřezu 
43 × 52,5 cm, sign. PD J. Jíra 2001; 
provenience: získáno z rodiny autora

50 000 Kč
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170. 
Jíra Josef, (1929–2005), Úzkost, 
1979–80, olej/deska, 120 × 135 cm, 
sign. PD J Jíra 79 – 80, vzadu přípis;  
konzultovala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová Ph.D.; provenience: 
získáno z rodiny autora

550 000 Kč

170.

170. – detail obr.
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171.

172.

171. 
Jiroudek František, (1914–1991), Zátiší,  
olej/plátno, 50,5 × 65,5 cm, sign. PD Jiroudek,  
vzadu autorsky signatura, název

vynikající krajinář, vyznávající drama krajiny a akordy barev. 
člen skupiny Sedm v říjnu, profesor a rektor AvU v Praze. 
Je významně zastoupen v Národní galerii (16 olejů), dále 
v Ermitáži, Národní galerii v Dánsku, kanadě a Japonsku.

25 000 Kč

172. 
Jírová Markéta, (*1957), Pouť, 2015, olej/plátno, 
70 × 80 cm, sign. LD M. Jírová 15, vzadu autorsky signatura, 
název, datace, technika, rozměr; provenience: získáno 
z rodiny autora

Malířka zvláštního lyricko-expresivního vnímání, nádherné 
barevnosti a skrytého erotického náboje. Její obrazy jsou ozdobou 
vyspělých sbírek a nutí nás přemýšlet a cítit v erupcích.

45 000 Kč
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173. 
Justitz Alfréd, (1879–1934),  
Zátiší s ovocem, 1932, olej,  
písek/plátno, 50 × 71 cm, sign. PD A Justitz 
1932; expertiza prof. PhDr. T. vlček, CSc.; 
chemicko-technologický průzkum  
Ing. M. Pech; nedestruktivní restaurátorský 
průzkum ak. mal. rest. M. Martan

velikán české malby, prokletý zlým životem. 
Sám vytvářel nádherná cézannovská koupání. 
Přešel ale za svým přítelem Fillou do osobitého 
kubismu, aby se ve 20. létech vrátil ke krajině 
a obrazům krásných žen a aktů. Pak následovala 
jeho druhá fáze kubismu a po ní už v roce 1934 
v bídě a nemoci umírá.

350 000 Kč

173.

173. – detail obr.
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174.

175.

174. 
Kalvoda Alois, (1875–1934), 
U lávky, kolem 1920,  
olej/plátno, 55 × 65,5 cm,  
sign. PD Al-kalvoda -; 
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař

130 000 Kč

175. 
Kalvoda Alois, (1875–1934), 
Květinové zátiší, 1895–97,  
olej/plátno, 20 × 60 cm, sign. PD 
Al-kalvoda-, vzadu kryté defekty; 
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař

25 000 Kč

velký český krajinář. Jeho dílo dýchá pohodou – kouzelné vesničky, plůtky, louky, 
s osobitým kalvodovským géniem. Nebo úžasné říčky a potoky se stromy sklánějícími 
se k hladině s mysteriozním detaiIem – drobnopisem listů a větví v celku krajiny.
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176. 
Kamenský Lukáš, (*1985),  
Koupání (Zrození Venuše), 2016,  
akryl/plátno, 85 × 90 cm, sign. LD L. kam, 
vzadu autorsky signatura, název, datace; 
provenience: získáno z ateliéru autora

15 000 Kč

P. Šeda

Snový obraz vyvedený jemnými 
valéry převážně teplých tónů 
barev připomíná svým motivem 
klasický malířský námět zrození 
Venuše. Římská bohyně byla podle 
mýtů zrozena z mořské pěny. Tato 
legenda sloužila za inspiraci mnoha 
vynikajícím umělcům. Za všechny 
stačí připomenout Zrození Venuše 
od renesančního mistra Sandra 
Botticelliho. Kamenského Venuše je 
však současným obrazem 21. století. 
Kánon těla odpovídá dnešním 
představám ideálních proporcí 
a divák se stává přímým svědkem 
mystického zrození. To podtrhuje 
i expresivní pojetí malby. Sledujeme 
metafyzický proces kosmických 
sil, jehož výsledkem je zrození 
archetypálního symbolu lásky 
a krásy. 

177. 
Kamenský Lukáš, (*1985), Přítelkyně, 
2016, akryl/plátno, 80 × 85,5 cm, sign. 
DU L. kam, vzadu autorsky signatura, 
název, datace; provenience: získáno 
z ateliéru autora

15 000 Kč

Tento autor je člověk nadaný nejen 
výtvarným talentem a citem, ale také 
hlubokým filozofickým smyslem. Řada jeho 
děl zobrazuje pradávnou tezi o propojení 
makrokosmu vesmíru a mikrokosmu člověka. 
Obé je identické, či to jsou spojité entity, 
obklopené neviditelným Duchem. „To, co je 
nahoře, je i dole“, „nitro člověka obsáhne celý 
vesmír“, tvrdí od středověku až po dnešek 
alchymisté, kabalisté, chasídé a další mystici 
až po Carla Gustava Junga. Autorovy obrazové 
vize připomínají skutečně průniky vesmíru do 
nitra člověka.

176.

177.
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178.

179.

178. 
Kaván František, (1866–1941),  
Krajina s chalupami – Na Rváčově, kolem 1920,  
olej/karton, 40 × 53 cm, sign. PD kaván; pravost díla 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; vystaveno: Oslavy 75 let 
Mistra F. kavána, Hlinsko č. 140 – vzadu neúplný štítek

50 000 Kč

179. 
Kaván František, (1866–1941), 
Podzim, kolem 1920, olej/karton, 
21,5 × 31,5 cm, sign. PD kaván; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

32 000 Kč

velmi významný český krajinář. Patrně největší mařákovec. ve svém díle dohnal a předehnal francouzské krajináře.
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180. 
Kaván František, (1866–1941), Z rána, 
1902–04 (po r. 1900), olej/karton, 24 × 30 cm, 
sign. LD kaván, vzadu potvrzení pravosti 
a expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař; bude 
uveden v soupisu díla F. k.

35 000 Kč

181. 
Kirnig Alois, (1840–1911),  
Zámeček v Podbořanech, 1892,  
olej/plátno, karton, 32,5 × 46,5 cm, sign. 
LD A. kirnig 1892; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

28 000 Kč

Pražský malíř a krajinář. 
ve 14 letech byl žákem malíře 
Lepié. kreslil zejména architektury 
českých měst, cestoval po 
Německu a Itálii. v Praze si otevřel 
soukromou školu krajinářskou.

180.

181.
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182.

183.

182. 
Kiml Václav, (1928–2001), Zimní, 
1985, vosková technika/plátno, deska, 
32 × 28,5 cm, sign. PD v. kiml, autorský 
rám; vzadu písemné potvrzení pravosti 
z rodiny autora; provenience: získáno 
z rodiny autora

70 000 Kč

183. 
Kiml Václav, (1928–2001), 
Setkání u křížku, 70. léta, vosková 
technika/plátno, deska, 48 × 37 cm, sign. 
PD v.  kiml, vzadu písemné potvrzení 
pravosti z rodiny autora; provenience: 
získáno z rodiny autora

80 000 Kč

velký český malíř s osobitým viděním 
a malířským výrazem. Nelze ho zaměnit 
pro jeho půvabné typické malířské znaky 
a barevnost. Moderně, neobvykle a překvapivě 
výstižně nám ukazuje zcela novým způsobem 
krajinu, i děj života. Podivuhodně transformuje 
reálnou krajinu, postavy, či děj svým světem 
vidění, snění a pocitu, abstrahuje ji na vše 
podstatné co chce říci, na krásné či smutné, 
na vše důležité. Jeho paleta je paletou malíře 
velikána. Je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, 
a ve sbírkách těch největších sběratelů. 
v budoucnu jeho ceny zdesetinásobí. Tento 
obraz patří k tomu nejlepšímu, co Mistr 
vytvořil. Je něžný a lyrický, zajímavě barevný, 
kompozičně dokonalý.
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184.

185.

185. 
Lebeda Otakar, (1877–1901), Podvečer, 
1891–93, olej/plátno, 37,5 × 30,5 cm, 
sign. LD O. Lebeda; expertiza 
PhDr. Mgr. M. Zachař

významný a osobitý český krajinář. Podnikl 
studijní cesty do Itálie a Paříže.Tvořil krajiny 
melancholických nálad, deštivých dnů, 
harmonických barev.

110 000 Kč

Z expertizy Phdr. Mgr. M. Zachaře:

Otakar Lebeda byl nesmírně talentovaný 
malíř. Motivy říčních krajin, navigací, 
odlehlých koutů za městem souzněly 
s mladičkým Lebedou. Tento obraz stojí 
na začátku cesty k emblematickému 
arcidílu Na řece (1895), oleji ve sbírkách 
Národní galerie. Předchází dle mého 
soudu i většímu oleji ve stříbrošedém 
hávu, datovanému 1892 a prodávanému 
v antiku paní Raušerové na Národní třídě 
někdy roku 1993. Jde o velmi kvalitní 
lebedovskou práci z let 1891 až 1893.

184. 
Knüpfer Beneš, (1844–1910), Nymfa, 
kolem 1900, olej/plátno,  
29 × 47,5 cm, sign. PD B. knüpfer; 
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová

Maloval maríny, obrazy s mytologickou 
tematikou. Byl členem vídeňské secese. 
Jeden z velikánů romantických českých 
i evropských malířů a vůbec jeden 
z největších malířů moře. Jedná se o krásnou 
staromistrovskou práci galerijní hodnoty.

220 000 Kč
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186.

187.

186. 
Kocián Roman Quido, (1908–1971), 
V nový život, 1949, olej/plátno, 
65,5 × 75 cm, sign. PD Quido R. kocian–1949, 
vzadu autorsky signatura, název, datace; 
autorský štítek; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

S oblibou se věnoval figurálním kompozicím, 
grafice a malbě pražských zákoutí. v jeho díle se 
odvíjejí ucelené příběhy, s typickým výtvarným 
projevem. Byl účastníkem mnoha výstav, 
s úspěchem vystavoval mj. v Paříži na Světové 
výstavě.

20 000 Kč

187. 
Kodet Kristian, (*1948), Vzpomínka, 2011, 
olej/plátno, karton, 26 × 21 cm, sign. PD 
kristián kodet 2011, vzadu štítek

Malíř a grafik. Jeho tvorba je imaginativní, 
poetická, vyznačující se záhadnou barevností. 
Svými díly je zastoupen ve sbírkách a galeriích 
měst po celé Evropě, zvláště pak v Bruselu, Paříži, 
Ženevě, ale např. i v New yorku, Los Angeles 
a dalších.

18 000 Kč
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188. 
Kolář Jiří, (1914–2002),  
Rembrandt a dívka, proláž, 17 × 34 cm, 
sign. PD Jk, významný člen Skupiny 42

Básník a tvůrce koláží. Potom, co opustil 
poezii, své vize realizoval koláží a podobnými 
technikami (frotáž, muchláž atd.). vytváří 
díla, do níchž stylizuje vlastní pocity, dojmy 
a představy i cíle. Nejsou to vystřihovánky, 
mají elegantní formu, myšlenku i tvar. On sám 
je vlastně otcem tohoto odvětví, je nositelem 
řady ocenění, zastoupen všude u nás 
i v zahraničí, vysoce ceněn.

29 000 Kč

189. 
Kokolia Vladimír, (*1956),  
Portrét Marie Machalové, 1983,  
olej/deska, 44,5 × 34,5, sign. vzadu  
vl. kokolia, vzadu autorsky signatura, 
datace

Malíř a grafik, profesor na AvU v Praze. Jeho 
tvorba je různorodá. Je krajinář, figuralista, ale 
věnuje se i čisté abstrakci. Důležitá je pro něj 
myšlenka a vlastní sdělení, které formuluje 
nejvhodnějšími malířskými prostředky. Snaží 
se proniknout do podstaty světa i člověka 
a jeho úlohy v něm. vysmívá se pošetilosti, 
malosti a neschopnosti přijmout cokoliv co 
překračuje jeho rámec. Dospívá k závěru, že 
člověk a jeho podstata se v průběhu staletí 
nezmění. Je právem považován za jednoho 
z největších českých žijících malířů.

25 000 Kč

188.

189.
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190. 
Kopf Maxim, (1892–1958), Tahiti, 
olej/karton, 33 × 41 cm, sign. LD M. kopf; 
expertiza prof. PhDr. T. vlček, CSc.

významný český a evropský malíř, v čR 
neprávem opomíjený. Jsou za ním úspěchy 
a významná ocenění ve vídni, v Paříži 
i v New yorku. Jeho mantra byla kultivovaná 
exprese s barvou i světlem. Byl manžel Mary 
Durasové. v 30. letech odjel na Tahiti, kde 
maloval domorodce a krásné exotické dívky. 
Léta bydlel a tvořil v Paříži. vystavoval mj. 
na Salonu nezávislých, v roce 1927 se stal 
předsedou Prager Secession. Od 30. let už 
trvale žil v Paříži, v roce 1941 po internaci 
se usadil v New yorku. každé jeho dílo je 
znovuobjeveným skvostem.

120 000 Kč

190.

190. – detail obr.
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191.

192.

191. 
Komárek Vladimír, (1928–2002), 
dva poháry, 1990, olej/plátno, 
65 × 90 cm, sign. PD v. komárek 90

Od expresivity přešel k výraznému 
lyrismu. Jemná barevnost bez ostrých 
přechodů a pouze náznak tvaru 
dávají jeho obrazům neskutečnou 
duchovní sílu a atmosféru. Patří 
k ceněným, vyhledávaným 
a kupovaným autorům.

55 000 Kč

192. 
Kotrba Emil, (1912–1983), Matka s hříbětem, 1974, olej/plátno, 
40 × 51 cm, sign. PD Emil kotrba 1974, vzadu autorsky signatura, 
datace; konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; 
provenience: získáno z rodiny autora

v 60. – 70. letech byl považován za nejlepšího světového malíře koní. Byl 
také aktivním jezdcem a trenérem koní. vytvořil světově proslulou kolekci 
života koní. vystavoval v celé Evropě. Své svěřence maloval realisticky 
s minuciosními detaily. Zachytil je ve všech polohách, všech pohybech i ve 
věku od hříběte po závěr. vytvořil z koně symbol, kterým oslavil harmonii 
přírody a života. Jeho dílo je vyhledávané v celé Evropě.

17 000 Kč
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193.

194.

193. 
Kristofori Jan, (1931–2003), Oheň, 
1993, kombinovaná technika – tvrzená 
sádra, olej/deska, 100 × 100 cm,  
sign. LD kristofori 93

výtvarnou inspiraci nacházel v hudbě. 
Zastoupen v soukromých sbírkách několika 
prezidentů – václav Havel, Flavio Cotti, 
George Bush a nositelů Nobelových cen.

38 000 Kč

194. 
Lamr Aleš, (*1943), Stély v šedém II, 
1982, akryl/plátno, 155 × 118 cm,  
sign. NU Lamr 82, vzadu autorsky 
signatura, název, datace; provenience: 
získáno z ateliéru autora

významný český umělec. Jeho práce 
charakterizuje výrazné tvarosloví. Je 
zastoupen ve sbírkách po celém světě, např. 
v Museé d‘Art Moderne de la ville de Paris 
nebo National Museum of Fine Arts, Buenos 
Aires. Byla mu udělena řada ocenění, mj. 
3. cena Premió Juan Miró, Barcelona v roce 
1985. Malíř v. Havla. Zhotovil malířskou 
výzdobu hotelu Four Seasons.

140 000 Kč
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195. 
Kundera Rudolf, (1911–2005), Commedia dell’arte, olej/plátno, 
67,5 × 94,5 cm, sign. LD Rudolf kundera; konzultovala a pravost 
potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.

velice kvalitní česko – francouzský malíř. Bratr básníka Ludvíka a spisovatele 
Milana. Emigroval do Francie v roce 1939, kde žil, maloval i zemřel v roce 
2009. Působil jako malíř a pedagog v čechách, kde i vystavoval v letech 
1947, 1957, 1995. Proslavil se svými portréty, krajinami, i figurálními 
scénami a přístavy. významný malíř zastoupený ve světových galeriích.

68 000 Kč

196. 
Langer Karel, (1878–1947), Krajina, kolem 1915, 
olej/papír, karton, 25 × 33 cm, sign. PD, LD k. Langer; 
konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Obraz je plný svěžesti a světla díky měkkým, svítivým 
barvám i půvabným postavám dívek na mořském pobřeží. 
v krásné kompozici a v dokonalé perspektivě zachytil 
i krásu přímořské krajiny a moře samotného. významné 
dílo galerijní hodnoty.

28 000 Kč

196.

195.
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197.

198.

197. 
Langer Karel, (1878–1947), 
Moře, kolem 1915, olej/karton, 
49 × 65 cm, sign. LD k. Langer; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

18 000 Kč

198. 
Langer Karel, (1878–1947), 
Oblaka, kolem 1910, olej/karton, 
69,5 × 81 cm, nesignováno; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

45 000 Kč
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199. 
Laske Oskar, (1874–1951),  
der Krautmarkt in Brünn (Bylinkářský trh v Brně),  
olej/plátno, 61 × 52,5 cm, sign. PD O Laske, vzadu 
dobové přípisy a štítky; konzultoval a pravost 
potvrdil prof. PhDr. J. Zemina

Oskar Laske se narodil na Ukrajině, otec byl čech, 
architekt. vystudoval Akademii umění ve vídni. Byl členem 
vídeňské secese. Hojně cestoval po Evropě, mimo jiné 
na Moravu, kde namaloval několik obrazů. Stěžejním pro 
něj jsou však kompozice tvořené s obrovskou fantazií 
zabíhající až do kritického sarkasmu. v jeho dílech jsou 
karikované postavičky všech lidských stavů, korespondující 
se soudobou sociálně vyhrocenou malbou v Německu 
po válce. Jeho úžasná fantazijní složka malby (jdoucí 
až k symbolismu minulého století) mu zajišťuje vysoké 
postavení v moderní rakouské malbě.

170 000 Kč

199.

199. – detail obr.
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200.

201.

200. 
Lhoták Kamil, (1912–1990), Paní Kamila, 
1950, kolorovaná suchá jehla, 25,5 × 22,5 cm, 
sign. PD kamil Lhoták 1950, autorský tisk 18; 
reprodukováno: monografie L. šteffek – 
k. Lhoták, Grafické dílo, str. 194, č. G 268

6 000 Kč

201. 
Lhoták Kamil, (1912–1990),  
Anička skřítek a Slaměný Hubert; ABC, 
1975; 1972, barevná litografie 111/200; 
litografie 128/200, 33 × 23,5 cm; 9 × 10 cm 
(celkový rozměr 68 × 49,5 cm), sign. PD 
kamil Lhoták 1975; sign. PD kamil Lhoták 72, 
dvojobrázek; reprodukováno: monografie 
L. šteffek – k. Lhoták, Grafické dílo, str. 346, 
č. G 426 a str. 329, č. G 408

10 000 Kč

Zachytil idylický svět balónů, vzducholodí, 
vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, 
lodí nebo ponorek. členem Umělecké besedy, 
členem Skupiny 42 a SčUG Hollar.
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202. 
Lhoták Kamil, (1912–1990), Povoz, 
1945, kombinovaná technika, 
18 × 25,5 cm, sign. PD kamil Lhoták 45

9 000 Kč

203. 
Lidický Karel, (1900–1976), dívka, 
patinovaná sádra, v. 90 cm, sign. dole 
na plintě Lidický, původní autorský 
model; reprodukováno: monografie 
J. Rataj – k. Lidický, č. 48, 49; 
D. šindelář – k. Lidický, edice Prameny, 
č. 25; autorský odlitek

Profesor AvU se v počátku své tvorby hlásil 
k okouzlení sensualitou. Akt patří k jeho 
významnějším dílům. Jasně pojednal 
stavbu formy, nadčasově vyzdvihl půvab 
dívčího těla. Patří k nejvýznamnějším 
autorům českého klasického portrétu. 
vychází z francouzských a italských 
neorealistů. ve svém díle popřel 
impresivní pojetí postav, obvyklé do jeho 
doby. vynikající jsou jeho postavy žen, 
nesoustřeďuje se ale jen na krásu linií, ale 
sleduje myšlenku, výraz. Jeden z největších 
českých sochařů.

25 000 Kč

202.

203.
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204.

205.

Z expertizy Phdr. Mgr. M. Zachaře:

Adolf Liebscher patřil do umělecky 
nadané a rozvětvené rodiny, jejíž 
působnost dalece přesáhla obor 
olejomalby či závěsných obrazů. 
Konečně sám Adolf, bratr známého 
krajináře Karla Liebschera, byl 
zdatným komerčním dekoratérem, 
autorem četných sgrafit, 
nástěnných a nástropních maleb, 
jakož i autorem návrhu opony 
v divadle v Lublani. A právě cesty 
na jih, do dalmácie a Itálie, mu daly 
příležitost odpočinout si od alegorií 
a historických námětů a rozvinout 
motivy marín, krajin jižní pohody 
a reportážní lehkosti. I styl malby 
se v nich proměnil směrem k větší 
živosti, koloristické opulenci 
a nabyl rázu až kosmopolitní 
světáckosti. Liebscherovy malby 
z cest vynikají výbornou malířskou 
kulturou a jsou dosud nedoceněny.

204. 
Liebscher Adolf, (1857–1919), Pobřeží, kolem 1910, 
olej/plátno, 62 × 97 cm, sign. LD Aldolf Liebscher; expertiza 
PhDr. Mgr. M. Zachař

v soutěži na výzdobu foyer Národního divadla obdržel velkou cenu. 
Skvělý krajinář, někdy svá díla doplňuje postavami, ty pak jsou hlavními 
nositeli stěžejní myšlenky. vyniká brilantním, staromistrovským 
zpracováním tématu. Nejen jeho oleje jsou nádherné, je mistrem 
akvarelu, který v jeho podání je povýšen na cenný obraz.

95 000 Kč

205. 
Macoun Gustav, (1892–1934), Cesta domů, kolem 
1925, olej/karton, 56 × 76 cm, sign. LD Gustav Macoun -; 
konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Malířské nadání se projevovalo od chlapeckých let. Byl 
impresionistou a oddaným následovníkem A. Slavíčka. Studoval 
na pražské Akademii. Hlavním jeho působištěm byl český 
ráj, kameničky, českomoravská vysočina. Maloval zejména 
podzimní a zimní melancholické krajiny.

35 000 Kč
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Z expertizy Phdr. R. Michalové, Ph.d.: 

Posuzovaný obraz „Svatební cesta v Alpách“ je autorovým 
mimořádně zdařilým a sugestivním dílem z období jeho 
vrcholné tvůrčí syntézy (od r. 1960), „Svatební cesta 
v Alpách“ je dílem surreálně – romantické imaginace, 
plným vzrušujícího tajemství. Představuje vizi hornaté 
krajiny, bez vegetace, nahé ve své monumentální 
vznešenosti, v níž se vznáší dvojice novomanželů. 
Nehostinnou krajinu konfrontuje s opulentností bizarně 
pitoreskního klobouku novomanžela, v podobě jakéhosi 
trsu fantazijních květin. Malíři se bravurně podařilo 
zachytit romantickou rezonanci mytického „prasvěta“ 
přírody, atmosféru vznešeného ticha a zašifrované erotiky.

206.

206. – detail obr.

206. 
Liesler Josef, (1912–2005), Svatební cesta v Alpách, 1977, 
olej/plátno, 70,5 × 100 cm, sign. PD Liesler 77; konzultoval 
a pravost potvrdil prof. PhDr. T. vlček, CSc.; expertiza 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.; reprodukováno: monografie 
S. Hošková – Josef Liesler, str. 54; vystaveno: Galerie umění 
karlovy vary – Josef Liesler, výběr z díla, 1979; Západočeská 
galerie v Plzni, 1980; kulturní dům Petra Bezruče v Opavě, 
1980 – reprodukováno str. 21, kat. č. 36

Jeden z nejlepších malířů poloviny 20. století. Měl zvláštní surrealisticko-
lieslerovský styl, který osciloval. Ale jen osobitě – od Chagalla po Toyen.

220 000 Kč
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207. 
Liesler Josef, (1912–2005), Zátiší, 1938, 
olej/plátno, 73 × 100 cm, sign. PD Liesler 38; 
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.

490 000 Kč

Z expertizy Phdr. R. Michalové, Ph.d.:

Obraz „Zátiší“ je autentickým, mistrovským 
a sběratelsky nesmírně přitažlivým dílem Josefa 
Lieslera, jehož mimořádně sugestivní tvorba se 
pohybovala ve sféře surrealistického vizionářství, 
opírajícího se o techniku starých mistrů ovládanou 
s manýristickou rafinovaností. „Zátiší“ je špičkovou prací 
galerijních / muzeálních kvalit, která v sobě koncentruje 
to nejlepší a nejtypičtější z Lieslerova výjimečného 
talentu. Posuzovaný obraz v sobě ukrývá zvláštní punc 
výlučnosti, svátečnosti, jakýsi tajemný poetizační 
náboj. Formální stránka obrazu prokazuje vliv pozdního 
organického kubismu. Všechny tyto výtvarné impulzy 
dokázal Liesler přetavit a přehodnotit svým typickým 
způsobem do naprosto svébytného „architektonického“ 
celku. Energické linie Lieslerovy kresby protkávají 
plochy, jejichž brilantně rozložené barevné akcenty 
rozehrávají celou obrazovou plochu. Posuzovaný 
obraz „Zátiší“ je dílem zcela originálním, které 
posouvá divákovo vnímání za hranice každodennosti 
a obdarovává ho nevšedními estetickými zážitky.

207.

207. – detail obr.
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208. 
Michalčík Antonín, (1914–1998), 
Černomodrá siesta, 1978,  
olej/plátno, 56 × 68,5 cm, 
PD Michalčík 78

významný český znovuobjevený malíř, 
přítel G. Musatova. Osobitý surrealista 
s velkým lyrickým nábojem. Studoval 
v ateliéru C. Boudy.

23 000 Kč

209. 
Málek Antonín, (*1937), Věšení prádla, 1963, olej/plátno, 
54,5 × 69 cm, sign. PD Málek 63; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

významný český malíř a fotograf. Jeden ze zakladatelů informelu a účastnil 
se jeho výstav. v roce 1968 emigroval do švédska, kde žije střídavě 
s Německem. Hlavním tématem mu byla lidská figura, později přechází do 
strukturální abstrakce. Od 70. let maluje světlejšími barvami. Zaměřil se na 
prapodstatu lidské existence s expresivními rysy.

15 000 Kč

208.

209.
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210.

211.

210. 
Mednyánszky Ladislav, (1852–1919), Jarná nálada, olej/plátno, 
26,5 × 39,5 cm, nesignováno, vzadu autorská razítka; vystaveno: Slovenský 
Inštitút Wienna 2004 – vzadu přípis; expertiza PhDr. Ľ. Podušel, CSc; 
expertiza PhDr. k. Maliňák

vystudoval Mnichovskou Akademii a École des Beaux-Arts v Paříži, kde léta tvořil. 
Střídal Budapešť, vídeň a Paříž, včetně francouzského Barbizonu. Svá díla často 
nepodepisoval. Je hojně zastoupen v Maďarské národní galerii, Slovenské národní 
galerii a v Muzeu ve Spišské Bellé. Patří k nejvýznamnějším středoevropským malířům 
přelomu 19. a 20. století. v jeho díle jsou lyrické krajiny, průhledy stromy i skalami, 
mlha i soumrak. Později užívá živé barvy, krajiny jsou laděny do stříbrošedé, pokryté 
závojem. Nositelem myšlenky je barva, světlo a kompozice.

170 000 Kč

211. 
Mareček Bohumil, (1884–1962), 
Ležící dívčí akt, 1912, pastel/karton, 
55,5 × 72 cm, sign. PN B. Mareček 
1912; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Maloval především portréty, krajiny, akty.
16 000 Kč



112 MiMořádná nabídk a

212. 
Mocek Jiří, (*1945),  
Krasosmutnění za B. Hrabala, 2013,  
olej/plátno, 85 × 75 cm, sign. PD Mocek 013, 
vzadu autorsky signatura, název, datace; 
provenience: získáno z ateliéru autora; 
reprodukováno: monografie v. Tetiva – Jiří 
Mocek, Ne/možný svět, str. 104; vystaveno: 
Pocta Bohumilu Hrabalovi, Praha – 
Staroměstská radnice, 2014 – vzadu razítko

20 000 Kč

213. 
Mocek Jiří, (*1945), Ráno, 2016, olej/plátno, 
35 × 30 cm, sign. PD Mocek 016, vzadu 
autorsky signatura, název, datace; provenience: 
získáno z ateliéru autora

15 000 Kč

Malíř, kreslíř, grafik. Je imaginativním malířem, věčně 
inspirován ženskými akty a poetickou přírodou.

214. 
Milkov Stefan, (*1955), Quo vadis?, 2015, 
leštěný nikl, v. 38 cm + dřevěný podstavec, 
d. 25 cm, š. 21 cm, sign. dole na dřevěném 
podstavci Milkov 15, 4. odlitek; provenience: 
získáno z rodiny autora

Patří mezi tři největší sochaře současnosti. 
Zakládající člen skupiny Tvrdohlaví. U nás zastoupen 
ve sbírkách Ministerstva kultury, NG v Praze, 
GHMP, v zahraničí ve státních galeriích v Německu, 
Holandsku, švýcarsku, Itálii, velké Británii, Japonsku, 
USA a dalších. Hladké elegantní rozmáchlé vzdušné 
linie, fantazie básníka. Mistr tvůrce. Neměl by chybět 
v žádné nadprůměrné sbírce.

170 000 Kč

212.

214.

213.
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215.

216.

215. 
Multrus Josef, (1898–1957), 
Zátiší s kyticí, 1935, olej/plátno, 
karton, 54 × 39 cm, sign. PD Multrus 
35; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

15 000 Kč

216. 
Multrus Josef, (1898–1957), Kytice, 
30. léta 20. století, olej/plátno, 
65 × 55,5 cm, sign. PD Multrus; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

15 000 Kč

Jeho obrazy oslovují diváka vnitřním 
světlem a působivou atmosférou. Studoval 
u v. Nechleby. Byl inspirován impresionismem. 
Svá díla představil na mnoha výstavách u nás 
i v zahraničí, mj. v Leopold Museu ve vídni.
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217. 
Načeradský Jiří, (1939–2014), U moře, 
2010, olej/plátno, 89 × 116 cm, sign. PD 
Načeradský

48 000 Kč

218. 
Načeradský Jiří, (1939–2014), 
Zvědavec I, 2013, olej/plátno, 
90 × 90 cm, sign. LN Načeradský 2013

45 000 Kč

Přední představitel nové figurace 60. let 
navazující na tradici moderní české grotesky. 
Jeho obrazy fascinují diváka mimořádnou 
volností a zároveň osobitostí výtvarného 
projevu. Svá díla prezentoval na stovkách 
výstav u nás i ve světě, např. ve Washingtonu, 
New yorku či Basileji. Jsou zastoupena 
v řadě sbírek, dokonce i v proslulém Centre 
Pompidou v Paříži, kde má sedm svých 
prací. Je jedním z nejžádanějších autorů 
současnosti.

217.

218.
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219. 220.

219. 
Nechleba Vratislav, (1885–1965), 
Tanečnice, kolem 1910, olej/plátno, 
65,5 × 31,5 cm, sign. PD Nechleba; 
konzultoval a pravost potvrdli 
PhDr. Mgr. M. Zachař

významný portrétista nadaný nevšední 
zručností. Roku 1937 obdržel zlatou medaili 
na Světové výstavě v Paříži. Nositel Národní 
a Mánesovy ceny a titulu zasloužilý umělec.

25 000 Kč

220. 
neznámý autor, dívčí akt, kolem 
1925, olej/plátno, karton, 30 × 17 cm, 
nesignováno, Hynaisova škola; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

5 000 Kč
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vynikající malíř, jehož díla poutají diváky mimořádně citlivou, 
příjemnou barevností a vyznačují se mistrovským rukopisem. 
Zpočátku ovlivněn kolorismem, impresionismem, expresí 
a kubismem. Obrazy z francouzských bojišť předznamenávají 
nadsázku pozdější tvorby. Za životní dílo mu byla udělena velká 
čestná cena. Získal i řadu dalších ocenění. velmi žádaný autor.

221. 
Nejedlý Otakar, (1883–1957), 
Podzimní vyhlídka, kolem 
1940, olej/plátno, 61 × 91 cm, 
sign. LD Ot. Nejedlý, autorská 
adjustace; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

60 000 Kč

222. 
Nejedlý Otakar, (1883–1957), 
Slovenská krajina, po r. 1930,  
olej/plátno, karton, 23 × 40 cm,  
sign. LD Ot. Nejedlý; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

35 000 Kč

222.

221.
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223.

224.

223. 
Nevan Eugen, (1914–1967),  
Ženský akt, 40. léta 20. století,  
olej/plátno, 50 × 40,5 cm,  
sign. PD E Nevan;  
expertiza PhDr. Ľ. Podušel, CSc.

Jeden z největších slovenských malířů, 
zpočátku expresivní, později lyrický a líbezný.

90 000 Kč

224. 
Nemes Endre, (1909–1985),  
Kytice vo váze, 1931, olej/plátno, 
69 × 54,5 cm, sign. LN Nemes Endre 31; 
expertiza PhDr. Ľ. Podušel, CSc.

významný slovenský malíř, velikán evropského 
formátu. Od roku 1938 žil ve švédsku ve 
Stockholmu, kam uprchl před nacisty. Patří 
k výrazným osobnostem své doby. Jeho 
tvorba se vyvíjela v uzavřených a odlišných 
etapách se stejným fundamentalismem 
a kladením důrazu na barevné a tvarové 
pojetí díla. Od původní exprese přechází 
k osobitému surrealismu až abstrakci. 
Prodává se na světových aukcích.

45 000 Kč
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225. 
Nižňanský Peter, (*1956), Africká venuše, 
2005, bílý bronz, v. 65 cm, sign. vzadu PN 
2005 1.bb, přiložen certifikát pravosti díla; 
provenience: získáno z rodiny autora

110 000 Kč

226. 
Nižňanský Peter, (*1956), Nebezpečná, 
2014, bronz, v. 100 cm, sign. na noze PN 
2014 6., přiložen certifikát pravosti díla; 
provenience: získáno z rodiny autora

210 000 Kč

významný sochař, figuralista s osobitým pohledem a pojetím prostoru, 
dokonalou sochařskou zkratkou s expresivně lyrickým výrazem.

225. 226.
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227.

228.

227. 
Obrovský Jakub, (1882–1949), Příchod Vesny,  
kolem 1903, olej/plátno, 45 × 64 cm, sign. PD 
J Obrovský, triptich; expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař

75 000 Kč

228. 
Obrovský Jakub, (1882–1949), U okna,  
kolem 1915, olej/plátno, karton, 50 × 38 cm,  
sign. J. O.; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

35 000 Kč

významný český malíř, figuralista a sochař. Bravurně kultivoval 
výrazové možnosti temnosvitné malby, která propůjčovala 
jeho postavám emotivní náboj. Úžasně maloval ženy, jejich 
nádherné plné křivky. vycházel z představ antické krásy 
a smyslnosti, to vše přetváří do svých dějů, scén a života. 
vyzdobil mj. Obecní dům v Praze. Jeho dílo je vysoce uznáváno 
v celé Evropě. každy jeho obraz je sběratelský skvost.

Z expertizy Phdr. Mgr. M. Zachaře:

Z velké epochy ční velká jména Mucha, Marold, 
Preisler či Švabinský, ale patří tam jména, 
z nichž především nutno vyzdvihnout Jakuba 
Obrovského. Moravan ze selského statku, bujný 
a rozkošnický dokázal svým intelektem zkáznit 
svůj temperament a v ozvuku staroitalských 
vzorů malovat půvabná panneau a alegorické 
cykly. Krásný triptych pochází z doby krátce 
po roce 1903, kdy vstřebal i nové podněty 
secese a proudy ze Západu. Souzní typově 
s Preislerovým dobrodružným rytířem. Jde 
o výtvarně působivý, kvalitní a  vzácný malířský 
dokument.



120 MiMořádná nabídk a

229. 
Paderlík Arnošt, (1919–1999), Zátiší,  
1981, olej/deska, 61 × 91,5 cm, 
sign. LD Paderlík 81

vynikající malíř, kreslíř, grafik a sochař. Získal řadu 
ocenění, mj. v roce 1965 zlatou medaili v Lipsku 
a v tomtéž roce i stříbrnou medaili na Bienále 
v Sao Paolu. Dvacet let byl profesorem AvU. Byl 
členem skupiny Sedm v říjnu. Absolvoval výstavy 
po celé Evropě i USA, v zahraničí je vysoce ceněn. 
Skvělá jsou jeho 40. a 50. léta, ale i pozdější. Tvůrce 
geniálních aktů, které vydalo i nakl. Bertelsmann, 
mimo jiné tvořil i vynikající zátiší.

35 000 Kč

230. 
Novák Václav Vojtěch, (1901–1969), 
Vesnička, 1948, olej/plátno, 20 × 50 cm, 
sign. PD v v Novák 48; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Přítel francouzských modernistů. Učarovala mu 
krásná jihočeská krajina plná vodních ploch, 
stromoví a vesnických chalup s nezaměnitelným 
náladovým laděním a pestrostí. Jeho tvorba je 
tvarově osobitá. Je zastoupen ve sbírkách všech 
státních galerií, včetně Národní galerie. Jeho dílo 
prošlo řadou výstav a z velké výstavy v Mánesu 
roku 1943 pochází i tento krásný nabízený obraz.

6 000 Kč

229.

230.
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231. 
Procházka Antonín, (1882–1945), Koupání, 1934, olej, písky/plátno, 
46 × 61 cm, sign. PD A. Procházka, vzadu autorsky signatura, název, datace, 
rozměr; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; expertiza PhDr. M. Macharáčková; 
posudek o technice malby ak. mal. rest. M. Hamsík

Jeden z největších českých malířů. Zakladatel velké Osmy, zakladatel moderního 
českého malířství. velikán. Jeho cesta je exprese, kubismus i klasicistní malba líbezných, 
krásných dívek, antických scén a dějů. Ale stále je velmi osobitý v kontextu Evropy.

380 000 Kč

231.

231. – detail obr.

Z expertizy Phdr. R. Michalové Ph.d.:

Posuzovaný obraz „Koupání“ je autentickým a okouzlujícím dílem 
Antonína Procházky. Patří mezi autorova výborná díla z klasicistního 
období. Antonín Procházka v něm ztvárnil skupinu mladých žen 
ve chvílích odpočinku a koupele. Je fascinující, jak působivým 
způsobem dokázal malíř vytvořit obraz světa rajské blaženosti. 
Arkadicky koncipovaná přírodní scenérie, jako by vzdouvaná lehkým 
větrem, odkazuje svými architektonickými prvky k italské krajině. 
Všechen půvab vložil do postav sladce odpočívajících mladých 
dívek, reprezentujících něhu, spanilost a grácii. Z těchto „múz“ 
promlouvá neobyčejná citová jemnost a ušlechtilost Procházkova 
výtvarného projevu. Smyslovost, radost z krásné malířské formy, 
velmi charakteristická pro toto dílo, zrcadlí Procházkovo přesvědčení 
o spojitosti umění a života. Zachycuje optimismus, který mu 
umožňoval chápat umění „jako magické zaklínadlo, které má lidstvo 
vyvést k dokonalejšímu životu“.
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232. 
Procházka Antonín, (1882–1945), Kytice se záclonou, 1930,  
olej, enkaustika/dřevěná deska, 88 × 71,5 cm, sign. PD Ant. 
Procházka 30., vzadu autorsky název; expertiza prof. PhDr. J. Zemina

340 000 Kč

232.

232. – detail obr.

Z expertizy prof. Phdr. J. Zeminy:

O tom, že autorem je Antonín Procházka (1882–1945), nepochybuji. 
V obrazech první poloviny dvacátých let ještě uplatňoval základní 
princip kubismu – zrušení jednopohledového a celistvého 
zpodobování předmětů, ale po roce 1925 jej opustil a vrátil věcem 
uzavřenost. Přitom kladl značný důraz na pevné oblé objemy. To 
všechno názorně dokládá i posuzovaný obraz, v němž Procházka 
použil svého tehdy oblíbeného motivu záclony, vyskytujícího se 
i v několika jeho jiných malbách z té doby. Zde jej použil s dávkou 
rafinovanosti, poněvadž záclonu učinil průhlednou, takže kytici, 
která je umístěná za ní, zastírá, ale nezakrývá. Zmínku zaslouží 
i pečlivé zpodobení kytice, kde je každý lístek i okvětní plátek zcela 
zřetelný a přesně oddělený od ostatních. To tento obraz spojuje 
s takzvanou novou věcností prvních poválečných let.
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233.

234.

234. 
Ságner Augustin, (1891–1946), Jitro, 40. léta, olej/dřevěná deska, 
38 × 55 cm, nesignováno; provenience: získáno z rodiny autora; 
vystaveno: krajská galerie Hradec králové, 1976 – vzadu štítek

Akademický malíř, žák J. Preislera, podílel se na utváření českého 
meziválečného umění. v průběhu umělecké kariéry se Ságnerova malba 
uvolňuje s důrazem na pojetí barvy a s lyrickým podtexem. Jeho figurální 
obrazy jsou obdařeny pocitovým obsahem a dodávají jim výjímečnou 
intimitu. Dílo Augustina Ságnera je nedílnou součástí (vaší) sbírky.

39 000 Kč

233. 
Rabas Václav, (1885–1954), Na džbáně, 1946, olej/plátno, 
90 × 150 cm, nesignováno, vzadu autorská výstavní čísla; 
konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Byl výsostným krajinářem. Jeho krajiny jsou předělem 
moderní české krajinomalby, barvami, kompozicí, řešením, 
zvláštní atmosférou, kterou vyzařují a dýchají. velikán 20. století. 
I když není zastoupen v expozici Národní galerie, patří výsostně 
mezi největší.

80 000 Kč
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235. 
Rapin Jan, (*1956),  
dívka s náhrdelníkem, 2014,  
olej/plátno, 70 × 50 cm, sign. DU Jan 
Rapin, vzadu autorsky signatura, název, 
datace, č. 2139; provenience: získáno 
z ateliéru autora

Uznávaný malíř a grafik. Jeho obrazy se 
vyznačují krásou a harmonií. Zobrazuje 
nejraději ženy, ale i zátiší, karbaníky a světce. 
Obdržel mezinárodní uznání na přehlídce 
akvarelové malby v Římě. vystavuje v čechách 
i v zahraničí.

17 000 Kč

236. 
Skála Karel, (1908–2001), 
Sedící akt, olej/plátno, 49 × 39,5 cm, 
sign. PN k. Skála; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Žák prof. v. Nechleby. Studoval na Akademie 
des Beaux-Arts v Paříži. významný český 
malíř – figuralista, tvůrce žánrových krajin, 
líbezných aktů i portrétů. Měl šest výstav 
v Německu, dále v Budapešti a Praze. Maloval 
obrazy ženského těla, akty, které zbavoval 
lascivnosti a dodával jim naopak půvab 
a sexappeal a básnický obdiv k jejich kráse.

9 000 Kč

235.

236.
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237.

Z expertizy Phdr. R. Michalové, Ph.d.:

Posuzovaný obraz „Biblická scéna“ je autentickým, 
reprezentativním a sběratelsky mimořádně vzácným dílem 
Jaroslava Róny, malíře, sochaře, zakládajícího člena skupiny 
Tvrdohlaví, v letech 2005–2013 vedl ateliér sochařství 
na Akademii výtvarných umění v Praze. Je autorem 
monumentálních sochařských realizací (např. pomník 
Franze Kafky v Praze 2003; socha Mýtická loď v Bratislavě 
2008; socha Jošta Lucemburského v Brně 2015).Jaroslav 
Róna je hluboce zaujatý svým vnitřním světem, vrací se 
k mýtům vzdálených kultur, k tajemným podobenstvím. 
Jeho neuvěřitelné příběhy, tajuplné krajiny naplněné 
temnou atmosférou, prázdná přízračná města, zvláštní 
architektury, tvorové pocházející snad z dob prehistorických, 
jsou inspirováni symbolismem, mytologií i exotickými 
kulturami. Posuzovaný obraz je monumentální a špičkovou 
prací z poloviny osmdesátých let, klíčové rané fáze, kdy se 
konstituoval jeho charakteristický tvůrčí projev. „Biblická 
scéna“ je plátnem mocné vitální energie, které odkazuje ke 
starozákonním příběhům a dávné historii lidstva. 

237. 
Róna Jaroslav, (*1957), Biblická scéna, 1985, 
disperzní tempera/plátno, 145 × 135 cm, 
sign. PD Róna 85, vzadu autorsky signatura, 
název, datace, technika, rozměr; expertiza 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.; reprodukováno: 
monografie J. Olič – Róna, str. 37; významné 
rané dílo

velice významný český malíř a sochař. Zakládající 
člen skupiny Tvrdohlaví. Jeho práci charakterizuje 
vlastní styl, autentické nasazení a vize, která nás osloví 
nepodbízivou naléhavostí. Zastoupen ve sbírkách NG 
v Praze, všech oblastních galeriích i v zahraničí.

220 000 Kč
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238. 
Souček Karel, (1915–1982), Pasáž, 
Barcelona, 1981, olej/plátno, 110 × 140 cm, 
sign. LD k. Souček 81, vzadu ev. č. 28; 
provenience: získáno z rodiny autora

Jeden z našich nejvýznamnějších malířů všech 
dob. Žák W. Nowaka, člen Skupiny 42. Získal zlatou 
medaili na Světové výstavě v Bruselu, stříbrnou 
medaili v Nice ve Francii, stříbrnou medaili na 
Bienále v Sao Paulu v Brazílii 1959, Národní cenu 
Guggenheimovy nadace v New yorku roku 1961. 
Jeho pasáže, výklady, zrcadlení mokré dlažby, 
průhledné pláštěnky, kadeřnice, modistky, jsou 
nenahraditelné. Cena jeho dobrých obrazů bude 
brzy nevyčíslitelná. To nebude 30.000,– jako před 
sedmi, osmi lety, jak jsme mysleli.

150 000 Kč

239. 
Samokiš Nikolaj Semjonovič, (1860–1944), 
Jezdec, olej/plátno, 58,5 × 42,5 cm,  
sign. PD N Samokiš

vynikající ukrajinský malíř uznávaný v celé Evropě. 
Je to malíř obrazů s válečnou tématikou i žánrovou 
malbou. Od roku 1913 je členem akademie, roku 
1941 dostává vysoké ruské vyznamenání. Je 
počítán mezi kvalitní evropské malíře.

100 000 Kč

238.

239.
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240.

241.

240. 
Schikaneder Jakub, (1855–1924), 
Portrét muže, 1888, olej/plátno, 
65 × 50 cm, sign. PN JS. 88; konzultoval 
a pravost potvrdil prof. PhDr. T. vlček, CSc.

70 000 Kč

241. 
Schikaneder Jakub, (1855–1924), 
Portrét dámy, 1888, olej/plátno, 
65 × 50 cm, sign. PN JS. 88; konzultoval 
a pravost potvrdil prof. PhDr. T. vlček, CSc.

70 000 Kč

Malíř, velikán. Byl součástí tzv. „Generace 
českého Národního divadla“. v roce 1870 byl 
jako patnáctiletý přijat na Akademii v Praze. 
Mistr melancholických žánrových výjevů, 
citlivě zachycených prchavých okamžiků 
štěstí i smutku, nostalgické atmosféry uliček 
staré Prahy, vynořujících se v mdlém světle 
pouličních luceren.
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Z expertizy Phdr. J. Orlíkové:

Posuzovaný obraz má blízko k obrazu Z Německé Rybné (1909, 
olej, plátno, 55 × 68 cm, Tomeš, č. k. 438), kde je skupina stromů 
na nízkém kopci tematicky blízká. Krásná obloha s mraky, 
malovaná s velikou bravurou má jedno místo, kde prosvítá 
podklad. To je typický rys Slavíčkovi malby. Také škála svěžích 
zelení a jistota rukopisu mluví pro Slavíčkovo autorství. Je to 
typický Slavíčkův motiv, který známe už z některých krajin 
z Kameniček a z Jeníkova. Signatura je stejná jako ty, které tento 
umělec užíval. Podle mého názoru je obraz Německá Rybná 
autentickou, kvalitní prací Antonína Slavíčka. Pochází patrně 
skutečně z posledního roku Slavíčkova života – 1909. Krajinný 
záběr s vysokým nebem a skupinou stromů na táhlém kopci 
je typickým slavíčkovským motivem. Malba oblohy, na níž na 
jednom místě prosvítá podložka obrazu, je také velmi typická 
pro Slavíčka. Antonín Slavíček byl spolu s Janem Preislerem 
největší osobností generace devadesátých let. Ve svém díle 
poslechl svůj geniální výtvarný instinkt a vytvořil si osobitý 
styl inspirovaný impresionismem. Věren české tradici chtěl, aby 
obraz vypovídal o něčem víc než jen o okouzlení zraku.

SAMOSTATNÁ AUKCE
poučení na str. 4

242. – detail obr.
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243.
Slavíček Jan, (1900–1970), Pobřeží, 
1927, olej/plátno, 54,5 × 73,5 cm, sign. LD 
Slavíček 27; expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař

významný český malíř, tvůrce staromistrovských 
zátiší a vynikajících obrazů Prahy. Celoživotní 
bonviván, ale vynikající malíř.

90 000 Kč

244.
Souček Karel, (1915–1982), 
don Quijote, 1978, olej/plátno, 
98 × 130,5 cm, sign. PD 
k. Souček 78; provenience: 
získáno z rodiny autora

120 000 Kč

243.

244.
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245.

246.

245.
Souček Karel, (1915–1982), Na cestě, 
1943, olej/plátno, 51,5 × 62 cm, sign. PD 
karel Souček 43; konzultoval a pravost 
potvrdil žák autora A. Lange

40 000 Kč

246.
Souček Karel, (1915–1982), Jaro,  
1973, kombinovaná technika,  
50 × 36 cm, sign. DU k. Souček 73.,  
LD dedikace; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

7 000 Kč



132 MiMořádná nabídk a

247.
Soukup Josef, (1890–1970),  
Kvetoucí úhor u Třebechovic pod Orebem,  
1944, olej/karton, 25,5 × 33,5 cm, sign. 
LD Jos. Soukup, vzadu přípis; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Spíše než o zobrazení samotné krajiny šlo malíři 
o zachycení efektů světla a barvy, soustředil se 
na hmotu, objem a perspektivu s vyznačením 
půvabných detailů, což obrazu dodává na 
působivosti a efektnosti. kvalitní český malíř.

8 000 Kč

248.
Stretti Viktor, (1878–1957),  
Portrét Kristýny Rašínové, 1930,  
olej/dřevěná deska, 73,5 × 59 cm, sign. LD 
viktor Stretti 1930; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Autor romanticky pojatých maleb a grafik, 
především s tématikou pražských motivů, jeden 
z prvních českých grafiků, který získal za soubor 
leptů medaili na výstavě v Mnichově 1898.

22 000 Kč

247.

248.
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249.

250.

249.
Svoboda Jaroslav, (*1938), Spící měsíc, 
tavená broušená skleněná plastika, 
v. 32 cm, š. 62 cm, sign. dole J. Svoboda; 
provenience: získáno z ateliéru autora

135 000 Kč

250.
Svoboda Jaroslav, (*1938), Prostor, 
z bloku křišťálového skla vybroušená 
plastika, v. 25 cm, š. 19 cm, sign. na 
plintě J. Svoboda; provenience: získáno 
z ateliéru autora

32 000 Kč

významný sklář evropského formátu. věnuje 
se tvorbě skleněných objektů i pracím pro 
architekturu (osvětlovací tělesa, reliéfy). 
Je mistrem tavené broušené plastiky 
v kombinaci s hutním sklem. Dokáže zdůraznit 
krásu skleněné barevné hmoty sdružováním 
čistého a barevného skla, které leští či 
matuje a celkový dojem podtrhuje brusem 
minuciózních detailů. Tato skleněná plastika 
patří mezi jeho velmi významná díla.
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252.
Svoboda Rudolf, (1924–1994), 
Cyklistka, cín, v. 33 cm, d. 24 cm, sign. 
vzadu R S

velice významný moderní český sochař. Za 
svoji práci získal řadu ocenění. Zastoupen 
v NG a všech státních sbírkách, i v zahraničí. 
Na trhu se objevuje málo, jeho výsostným 
znakem je zjednodušení linií, až k absolutní 
dokonalosti. Jeho tvorba představuje další 
stupeň českého sochařství.

19 000 Kč

251.
Sychra Vladimír, (1903–1963), Zátiší s kočkou I, 1941, olej/dřevěná deska, 43 × 93 cm, 
sign. LD v Sychra 41, vzadu dobový štítek; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; 
reprodukováno: volné směry XXXvI, 1941, č. 10; vystaveno: členská výstava Spolku 
výtvarných umělců Mánes, 1941 – vzadu razítko

Jeden z velkých, opravdu velkých českých malířů. Byl geniální ve svých portrétech, aktech 
i krajinomalbě, zátiších s typickou prostorovou hloubkou. Jeho erotika byla dráždivá, ale vždy 
decentní, figurální malba pak naprosto dokonalá. Maloval herečky, cikánky, kartářky, tanečnice, 
divadla, bary. Je jeden z největších českých malířů, i když posledních 20 let byl odstrkován, už 
stoupá zpátky k svému malířskému trůnu. Za několik let se budou jeho obrazy platit zlatem 
a nebudou.

170 000 Kč

Z expertizy Phdr. R. Michalové, Ph.d.:

Posuzovaný obraz „Zátiší s kočkou“ je autentickým, špičkovým 
a velmi vzácným dílem Vladimíra Sychry, jednoho z významných 
představitelů českého moderního umění. Vladimír Sychra zejména 
ve 30 a 40. létech vytvářel pozoruhodná zátiší, v nichž je realita 
plně přítomna, ale dá se těžko uchopit. Obraz „Zátiší s kočkou“ 
představuje autorovo vyznání krásy prostých věcí, která zaznívá 
v brilantním podání tvarů a harmonicky vyladěné škále teplých 
zemitých odstínů. Vladimír Sychra rozprostřel jednotlivé obrazové 
prvky na desce stolu tak, že každý předmět žije vlastním životem. 
Jako memento toho, že v pozemském světě není nikdy nic jisté, 
umístil malíř mezi předměty tři hrací kostky. Ty velmi sugestivně 
symbolizují hru osudu a přelétavost štěstí.

251. – detail obr.

251.

252.
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253.

254.

253.
Šaloun Ladislav, (1870–1946), 
Vzhlížení, 60. léta 20. století, bronz, 
v. 18 cm, sign. vpravo šaloun

Jeden z nejznámějších českých sochařů 
začátku 20. století, velmi osobitý, mnohdy 
až se secesním erotickým nábojem. Má 
řadu významných plastik, například Husův 
pomník na Staroměstském náměstí, 
plastiky pro Pantheon Národního muzea, 
karyatidy na Wilsonově nádraží, v Nové 
radnici a řadu dalších významných plastik 
u nás i na Slovensku.

18 000 Kč

254.
Šeda Petr, (*1987), Spirály/dvojice, 
2016, olej/deska, 54 × 60 cm, sign. 
vzadu P. šeda 16, vzadu autorsky 
signatura, název, datace; provenience: 
získáno z ateliéru autora

Mladý umělec, vystudoval střední 
umělecko-průmyslovou školu v Praze, 
nyní se věnuje dějinám umění. člen 
klubu CCA (klub korealistických aktivit). 
Je zaujat abstraktním expresionismem 
a představou umění jako možnosti rituálu, 
ať už osobního nebo kolektivního, jehož 
východiskem jsou obrazy, které představuje 
na výstavách.

7 000 Kč
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255.
Šimák Lev, (1896–1989), Praha v noci, 
1949, akvarel, ve výřezu 29 × 43 cm, 
sign. PD Lev 49

velmi významný český malíř, figuralista 
i krajinář. Nejceněnější ve 30. a 40. létech. 
významná je jeho tvorba akvarelů, které 
pojednával stejně závažně jako velký olejový 
obraz.

9 000 Kč

256.
Štursa Jan – autor původní plastiky, 
Messalina, mramor, v. 43 cm, sign. dole 
štursa

velmi kvalitní dílo podle původního modelu
35 000 Kč

255.

256.
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257.

257.
Šimon Tavík František, (1877–1942), Vítání jara, 1930–40,  
olej/plátno, 100,5 × 130 cm, nesignováno, vzadu štítek (62/2);  
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař; certifikát autentičnosti 
univ. prof. J. knotek

vynikající malíř a grafik. Autor olejů, které dýchají atmosférou 
doznívajícího impresionismu a secesního dekorativismu přelomu století. 
Nějaký čas žil v Paříži, kde měl i jednu z prvních výstav. Zakladatel 
spolku českých grafiků Hollar. Působil jako profesor na pražské 
Akademii. Zastoupen ve sbírkách u nás i ve světě. Malíř evropského 
formátu.

190 000 Kč

Z expertizy Phdr. Mgr. M. Zachaře:

Posuzovaný veristický obraz působivé kompozice a podmanivého koloritu spadá do umělcova 
vyzrálého období, přestože v něm vidíme trvající inspiraci francouzským symbolismem 
a zvláště tvorbou Puvise de Chavannes. Jde o výtvarně zdařilé dílo doby rozvinutého art 
deco, evokující v apartním provedení dobovou zálibu v nevtíravém exotismu. Zejména 
koloristické finesy typu sivorůžových či mitisových zelení v kontrastu s těžšími odstíny ukazují 
na autorovo mistroství. Výstavbou obrazové kompozice i koloritem obraz navazuje i na starší 
práce s alegoriemi jara či mládí z doby po roce 1912 a obdobnou manifestační tvorbu z doby 
kolem 1920. dobře dochované plátno velmi dobré malířské úrovně představuje svého autora 
v typické a divácky vděčné poloze oslavující „zlatý věk bytí“, jak je v reprodukcích přinášela 
dobová periodika, zvláště ve třetí a čtvrté dekádě 20. století. Potvrzuji pravost Šimonova díla.

257. – detail obr.
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258.
Špála Václav, (1885–1946), Kytice, 
1924, olej/plátno, 81 × 69 cm, 
sign. LD v špála 24; expertiza 
prof. PhDr. T. vlček, CSc.;  
chemicko-technologický průzkum 
Ing. M. Pech; nedestruktivní 
restaurátorský průzkum ak. mal. 
rest. M. Martan

850 000 Kč

SAMOSTATNÁ AUKCE
poučení na str. 4

Jeden ze zakladatelů velké Osmy, geniální expresionista, který dokázal ve své tvorbě využít kontrastů 
modré, zelené, růžové, červené a žluté. ve své době nemá v celé Evropě srovnání. Úžasná jsou jeho 
kubistická koupání, později zelené a modré krajinářské období, nebo jeho úžasná zátiší s Otavou 
v pozadí. v roce 1923 se definitivně rozešel s kubismem a následovalo tak zvané „zelené období“, 
v něm maloval převážně krajiny. Další, tak zvané „modré období“, začalo po roce 1927 a je z jeho 
tvorby také nejvíce ceněné. v roce 1909 vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes a byl také 
členem Skupiny výtvarných umělců. vystavoval také od roku 1918 s Tvrdošíjnými, podílel se na 
aktivitě Osmy. časně po válce se vrací k tématu zátiší, zejména kytic. Základem barvy je opět dvojzvuk 
červené a modré barvy. v této barevnosti je cítit příbuznost s domácím lidovým uměním. Zvláštní 
kapitola jeho tvorby byla kolem roku 1930, kdy maloval skoro výhradně modrou barvou, ale dovedl 
zachovat polychromní ráz.
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Z expertizy prof. Phdr. T. Vlček, CSc.: 

Předmětem posudku je malba olejem na plátně 81 × 69 cm, zobrazující 
kytici letních květin ve váze před tmavým pozadím. Obraz signován vlevo 
dole Špála 24, signatura proškráblá za syrova do vrstvy barvy. Posudek 
potvrzuje, že se jedná o dílo českého malíře Václava Špály (1885–1946) 
z roku 1924. O Špálově autorství uvedeného díla svědčí pojetí obrazu, jeho 
námět, rukopis a signatura. Obraz patří do námětové řady kytic, ve které, 
v době kolem roku 1924, sílila Špálova snaha se co nejvíce přiblížit věcně 
viděné skutečnosti jako tématu nového jazyka malby. Barva a tahy štětce 
jsou zde, ve Špálově tvorbě, nově spojeny se splývavým pozadím. Obraz 
představuje významný článek ve vývojových proměnách Špálova díla. 
Chemicko-technologický průzkum souhlasí.

258. – detail obr.
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259.
Špillar Karel, (1871–1939), Před koupelí, olej/plátno, 
64 × 53 cm, sign. PD k š; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.

významný český malíř, který patří mezi velikány přelomu století. 
Zajímavá je jeho pařížská perioda, například Normandie nebo 
žánrové náměty z pařížského života. Jeho nádherná malba je 
zejména v Obecním domě v Praze (Smetanova síň), vytvořil 
též figurální mozaiku na průčelí Obecního domu Praze (1909) 
Apotheosa Prahy (pod hlavní kopulí). významné jsou i jeho 
půvabné, téměř rubensovské akty. Jeho práce jsou žádané v celé 
Evropě a dosahují vysokých cen.

120 000 Kč

260.
Tichý František, (1896–1961), Vysoká škola, 1944,  
suchá jehla, 41,5 × 32 cm, sign. LD Tichý 44;  
konzultoval a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

Geniální malíř, geniální grafik a geniální kreslíř. Začínal 
u prof. Obrovského. Jeho výtvarné dílo miluje osudově cirkusové 
prostředí, ale jeho úžasné linie postav, zjednodušení, elegantní 
nenásilná osobitá exprese a zcela nový malířský náboj a vidění 
neviděného, z něj vytvořily solitér génia české malby a grafiky.

18 000 Kč

259.

260.

Z posudku Phdr. R. Michalové, Ph.d.:

Posuzovaný obraz „Před koupelí“ je 
autentickým, kvalitním a mimořádně 
smyslově podmanivým dílem Karla 
Špillara, příslušníka zakladatelské 
generace českého moderního 
umění,  jehož tvorba, pozoruhodně 
propojuje znaky secese, symbolismu, 
impresionismu. Obraz „Před koupelí“ je 
Špillarovou mistrnou etudou na jedno 
z nejsenzuálnějších témat figurální 
malby – téma toalety, koupání. Autora 
zaujal nepomíjivý půvab a ladnost 
křivek ženského těla v intimní chvíli. 
Je to obraz nevšedního poetického 
kouzla, v němž naplno zaznívá 
malířova touha po harmonickém 
vyrovnání všech výrazových složek. 
dokonalá modelace odhaluje 
voluptózní tělesnost a navozuje 
smyslové, či přímo smyslné počitky. 
Pojetí kompozice se však současně 
odpoutává od reality do sféry snovosti 
a ideální představy. Je to především 
abstraktně laděné pozadí zlatého 
jasu, traktované dynamickým, volným 
rukopisem, který celek odhmotňuje.  
V posuzovaném obraze „Před koupelí“ 
se unikátním způsobem snoubí 
adorace půvabů ženství s oslavou 
vybroušených poloh moderní malířské 
kultury.
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261.

262.

261.
Turek František, (1916–2008),  
Jarní krajina, 1946, olej/plátno, 59 × 90 cm,  
sign. LD F. Turek 46, vzadu autorsky signatura, 
název, datace; provenience: získáno z rodiny 
autora; reprodukováno: v. vinter – František 
Turek, str. 7

Malíř, krajinář i figuralista. vyniká osobitým 
viděním i zajímavou kompozicí. Jeho dílo zatím 
není doceněno, ale jeho cena rychle stoupá.

12 000 Kč

262.
Šuhájek Jiří, (*1943), Chlapeček,  
80. léta 20. století, barevné foukané hutní 
sklo, v. 69 cm, nesignováno, drobné 
poškození při dolním okraji

Dokonale zvládá řemeslo skláře i imaginaci a sám 
dílo vytvořit. v jeho tvorbě dominují foukané 
skleněné objekty, které řídí barva i tvar. Součástí 
jeho tvorby je malba i kresba. Patří mezi přední 
české skláře.

25 000 Kč
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263.
Toyen, (1902–1980),  
dvě hlavy, 1937, 
kombinovaná technika, 
29 × 20 cm, sign. PD T. 37; 
expertiza PhDr. k. Srp

vynikající česko-francouzská 
malířka, se zvláštním 
surrealistickým viděním světa 
a jeho dějů, které obohacuje 
o lyrickou složku. Někdy se 
jejím dílem prolíná i její cit.

70 000 Kč

Z expertizy Phdr. K. Srpa, historika, předního znalce a kurátora:

Kresba pochází z vrcholného surrealistického období Toyen, Kresba byla vystavována na výstavě Štyrského 
a Toyen, jež proběhla v Moravské galerii v Brně 1966 a následně byla výstava přenesena do pražského Mánesa 
1967. č. 191. Kresba byla reprodukována v monografii Štyrského a Toyen z roku 1938 (obr. 175). Často byla 
přetiskována reprodukce kresby z vlastní sbírky. V kresbě Toyen zúročila jednu z hlavních představ surrealistů, 
týkajících se dvojhlavé ženy, jež odkazují až na počátek dvacátých let k Maxu Ernstovi. dvojhlava se zabývá 
vnitřním zrcadlením, otázkou totožnosti, zdvojení a rozpadu jednoho smyslového jevu na několik stránek. 
dívčí profil není podán zcela shodně, vyznačuje se mírnými odlišnostmi, avšak jde o stále stejnou platonickou 
dívku. Kresba je skvělou ukázkou kresebného mistrovství Toyen z jejího stěžejního surrealistického období. 
Lze ji považovat za důležitý objev, neboť několik desítek let se nevědělo, kdo ji vlastní a tudíž nemohla být 
vystavena či publikována. Jméno prvého majitele je vepsáno na zadní straně kresby.

263.
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Z expertizy Phdr. K. Srpa, historika, předního znalce a kurátora:

Kresba pochází z vrcholného surrealistického období Toyen. Byla určena pro básnickou sbírku Antonína Vošalíka První 
sloupy, která vyšla v nakladatelství A. Srdce v roce 1937. Kresba byla vystavována na výstavě Štyrského a Toyen, jež 
proběhla v Moravské galerii v Brně 1966 a následně v pražském Mánesu 1967. Kresba byla reprodukována v monografii 
Štyrského a Toyen z roku 1938 (obr. 174) a pod názvem Přízrak v katalogu Imaginativní malířství 1930-1950, AJG 1964. 
Často byla přetiskována reprodukce kresby z vlastní sbírky. Kresba zachycuje přízrak bezhlavé ženy, sestávající se jen ze 
zavinuté drapérie, jež jako by postrádala tělo, která vrhá hmotný, černý stín, aby jako určitý výtvarný protimotiv byly 
použité horizontální, volně nakreslené prvky, znejasňující vnímání, připomínající plaňky dřevěného plotu. Kresba je 
skvělou ukázkou kresebného mistrovství Toyen z jejího stěžejního surrealistického období. Lze ji považovat za důležitý 
objev, neboť několik desítek let se nevědělo, kdo ji vlastní a tudíž nemohla být vystavena či publikována. Na zadní straně 
kresby je vepsáno i jméno jejího prvého majitele.

264.

264.
Toyen, (1902–1980), 
Postava, 1937, 
kombinovaná technika, 
29 × 20 cm, sign. LD 
Toyen 37; expertiza 
PhDr. k. Srp

70 000 Kč
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265.
Turek František, (1916–2008), Přelud, 
2004, olej/deska, 68 × 57 cm, sign. PD 
F Turek, vzadu autorsky signatura, název; 
provenience: získáno z rodiny autora

10 000 Kč

266.
Turek František, (1916–2008), 
Vzpomínka, olej/plátno, 54 × 46 cm, 
sign. PD F Turek, vzadu autorsky 
signatura, název, technika; provenience: 
získáno z rodiny autora

8 000 Kč

265.

266.
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267.

268.

267.
Ullmann Josef, (1870–1922),  
Krajina z Posázaví, kolem 1908,  
olej/plátno, 58 × 74 cm, sign. PD 
J. Ullmann., vzadu výstavní č. 136; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

velice významný malíř, jeden z největších 
českých krajinářů. Jeho nálady podzimů, jiter 
a krajiny vůbec jsou dokonalým šperkem 
českého umění. v mnohém dohání a předhání 
obdivované Francouze. Je ojedinělým zjevem 
našeho umění.

90 000 Kč

268.
Ullmann Josef, (1870–1922), Podzim, 
olej/karton, 73 × 63 cm, sign. LD 
J. Ullmann, garance galerie s písemným 
ověření pravosti PhDr. N. Blažíčková-
Horová; konzultovali a pravost potvrdili 
PhDr. Mgr. M. Zachař a PhDr. k. Miler; 
provenience: získáno ze sbírky 
významného historika umění

45 000 Kč
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270.
Velčovský Josef, (*1945), Balet podzimu, 1991, olej/plátno, 
dřevěná deska, 39,5 × 49,5 cm, sign. PD velčovský 91, vzadu 
štítek; vystaveno: Galerie u sv. Jakuba, Nový Bydžov – Metličany, 
2014 – vzadu razítko

významný, osobitý surrealistický malíř a grafik. v roce 1980 byl oceněn 
na Trienále evropské kresby v Norimberku, v roce 1982 na Bienále 
evropské malby v Sofii a v roce 2000 získal Cenu evropských umělců na 
Bienále ve Francii. Jeho umění je elegantní, výsostně malířské, vtipné 
a dokonalé.

28 000 Kč

269.
Uždilová Bedřiška, (*1954), Stará zahrada, 2016, olej/plátno, 
59 × 77 cm, sign. PD BU 16, vzadu autorsky signatura, název, 
datace, rozměr; provenience: získáno z rodiny autora

česká malířka, členka Salon d’Automne v Paříži, zastoupena v NG 
v Praze, v Paříži, Frankfurtu nad Mohanem a jinde. Její zajímavá tvorba 
osciluje od figurální malby po osobitou abstrakci s pevným řádem 
a zajímavou barevností, získala 1. místo v mezinárodní soutěži malby 
a kresby ve Forte dei Marni Itálie 1964. 1. cena na podzimním salonu 
v Paříži, Francie 1994.

27 000 Kč

269.

270.
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271.

272.

271.
Velčovský Josef, (*1945),  
Krajina s nezkrocenou řekou, 2015, 
akryl/plátno, karton, 30 × 40 cm, sign. 
PD .velčovský. Xv., vzadu autorsky 
signatura, název, datace, technika, 
rozměr

20 000 Kč

272.
Velčovský Josef, (*1945), Sen, 
1989, olej/plátno, dřevěná deska, 
70 × 63,5 cm, sign. LD velčovský 89; 
vystaveno: Portréty, postavy, figury, 
Galerie u sv. Jakuba, Nový Bydžov – 
Metličany, 2015 – vzadu razítko

38 000 Kč
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273.
Veris Jaroslav, (1900–1983),  
Portrét dívky, kolem 1930, olej/karton, 
28 × 22,5 cm, sign. PD veris Paris; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

18 000 Kč

274.
Veris Jaroslav, (1900–1983), Španělka, 
kolem 1940, olej/deska, 61,5 × 45 cm, 
sign. PD veris; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

25 000 Kč

Tvořil obrazy, zejména krajiny a podobizny, 
po způsobu starých italských a holandských 
Mistrů. Léta žil v Paříži. Maloval zajímavé 
krajiny, zvláště z Francie, ale věnoval se 
zejména kráse a líbeznosti ženského těla.

273.

274.
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275.
Vacátko Ludvík, (1873–1956),  
Muž s koňmi, kolem 1940,  
olej/dřevěná deska, 80 × 74 cm, sign. PD 
vacátko; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Byl vynikajícím znalcem anatomie zvířat, jeho 
obrazy zachycují nejvíce koně, zvěř a bitevní scény. 
L. Marold si L. vacátka vybral jako asistenta při 
tvorbě panoramatického obrazu Bitva u Lipan.

33 000 Kč

276.
Zoubek Olbram, (*1926), Teta, 2002, bronz, 
v. 62 cm, sign. vzadu na plintě Olbram 
Zoubek, certifikát pravosti díla

český sochař, žák UMPRUM v Praze, kterou zakončil 
roku 1952 v ateliéru J. Wagnera. Stal se členem 
Unie výtvarných umělců, členem obnovené 
Umělecké besedy. Na přelomu 50. a 60. let se již 
vyhranil Zoubkův osobitý styl figurální plastiky, 
která je jedna z nejosobitějších.

65 000 Kč

275.

276.
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277.
Zoubek Olbram, (*1926), Mirka, 
1980, bronz, 70 × 70 × 30 cm, 
sign. PD Olbram Zoubek, certifikát 
pravosti díla

190 000 Kč

278.
Vyleťal Josef, (1940–1989), 
Zrcadlení, 1983, olej/dřevěná 
deska, 30 × 40 cm, sign. PD .vyleťal.; 
konzultováno a pravost potvrzena 
rodinou autora; vystaveno: Galerie 
Fronta, Praha, 1984

významný malíř, jehož častou tématikou 
byla symbolika, motivy antické 
mytologie, existenciální motivy, které se 
prolínají se snovými představami. Jeden 
z největších surrealistických malířů.

90 000 Kč

277.

278.
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279.

280.

279.
Waldhauser Antonín, (1835–1913), Krajina,  
kolem 1890, olej/plátno, 33 × 59 cm, sign. PD AW;  
konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Brilantní malíř 19. století, oslňuje především svými nádhernými 
krajinami, které nechybí v žádné významné sbírce v celé Evropě.

65 000 Kč

280. – zadni strana obr.280.
Zrzavý Jan, (1890–1977), Via Appia, 1953, barevné křídy, 
ve výřezu 26,6 × 38,5 cm, sign. PD Zrzavý, LD J. Z., vzadu 
autorsky signatura, datace; expertiza PhDr. J. Orlíková

Jeden z největších českých malířů všech dob. Z počátku vynikající 
figuralista s osobitým pojetím postav, které už nikdo nedokázal 
zopakovat, později vytváří nadýchané, kouzelné krajiny střídavě z Itálie 
nebo z čech. kouzelná a naprosto typická je jeho Bretagne, Benátky 
a via Appia. Stejně úžasné jsou ale i jeho Okrouhlice ze 40. let. Jeho dílo 
je vzácné a majiteli významných sbírek žárlivě střežené.

120 000 Kč



152 MiMořádná nabídk a

281.
Zrzavý Jan, (1890–1977),  
Bárka s palmou, 1953, 
kombinovaná technika – tužka, 
barevné tužky, běloba, ve výřezu 
15 × 19 cm, sign. LD Jan Zrzavý 
1953; expertiza PhDr. J. Orlíková

49 000 Kč

282.
Zrzavý Jan, (1890–1977),  
Scénický návrh Armida, 1941, 
kombinovaná technika – kresba 
tužkou, barevnými tužkami,  
ve výřezu 18,2 × 20,2 cm, 
nesignováno; expertiza 
prof. PhDr. J. Zemina 

40 000 Kč

281.

282.

Z expertizy 
prof. Phdr. J. Zeminy:

Tato zajímavá  kresba je dílem 
Jana Zrzavého z roku 1941. 
Tehdy Zrzavý spolupracoval 
jako scénograf na uvedení 
opery Armida A. dvořáka  
v Národním divadle. Jde o návrh 
na výpravu první dějství,  
odehrávající se v Armidině 
paláci za první křižácké výpravy.
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283.

283.
Zrzavý Jan, (1890–1977),  
Piazzetta, 1951, protisk, měkký 
pastel, 16 × 17,6 cm, sign. PD 
Jan Zrzavý, PD P. 12. Iv. 1951; 
LD Piazzetta - 39572 -, PD č. 41; 
expertiza PhDr. J. Orlíková; autorství 
potvrzeno v osobním archivu autora

55 000 Kč

Z expertizy Phdr. J. Orlíkové:

Benátky byly pro Jana Zrzavého jedním 
z nejdůležitějších témat. Oprotí milované 
Bretani mu byly Benátky symbolem lidmi 
vybudované krásy, která je v souladu 
s krásnou přírodou. Své obrazy Benátek 
považoval za zátiší. Tomu odpovídá i fakt, že 
se v jeho obrazech Benátek neobjevují lidé. 

Nejčastěji maloval téma pohledu přes 
lagunu z benátské Piazzetty směrem k San 
Giorggio Maggiore. První obrazy tohoto 
typu jsou datovány roky 1928, 1929 a nejvíc 
je jich z roku 1930. Všechny ze třicátých 
let jsou podepsány jménem Zerzavý. 
Mnohým opakováním se z tohoto motivu 
stal pro Jana Zrzavého jakýsi piktogram pro 
Benátky.

Podle mého názoru je obrázek Piazzetta 
(protisk, měkký pastel 160 x 176 mm) 
autentickou prací Jana Zrzavého z roku 
uvedeného v signatuře – 1951. Autorství 
potvrzuje i osobní záznam malířův, který je 
k dispozici v mém archivu.
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284.
Zykmund Václav, (1914–1984), 
Surrealistická kompozice/Hořící květ,  
před r. 1942, olej/plátno, 85,5 × 66 cm,  
sign. vzadu v. Zykmund 1942.,  
oboustranný obraz; konzultoval  
a pravost potvrdil prof. PhDr. T. vlček, CSc.;  
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.

významný český malíř, teoretik a historik umění. 
Surrealista, později tvůrce asambláží, aranžováných 
fotografií, fotokoláží a objektů. Založil surrealistickou 
skupinu Ra (s Lacinou, Tikalem, Istlerem a kunderou). 
vytvořil řadu obrazů s promyšleně koncipovanými 
tématy a vizemi. Známé a vzácné jsou jeho kresby 
i kombinované techniky. Do této tvorby patří i jeho 
drobnější nadčasové dílo Pes a měsíc, kombinovaná 
technika, z majetku jeho přítele, známého historika 
umění. Zykmundovy obrazy se na trhu objevují 
vzácně, šplhají do statisíců a milionů.

150 000 Kč

284.

284. – zadni strana obr.
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285.
Shulman Igor, (*1959), Hra, 2014,  
olej/plátno, 90 × 90, sign. PD Shulman 
2014

15 000 Kč

286.
Shulman Igor, (*1959), Naslouchání, 
2012, olej/plátno, 100 × 100 cm,  
sign. LD Shulman 2012

15 000 Kč

významný ruský malíř, figuralista, absolvent 
Moskevské akademie. Zajímá ho malířský 
vnitřek života i život jako takový. Mistrovsky 
dokáže vystihnout atmosféru, výraz 
obličeje i výraz celé postavy a její pohyb. 
Jako jeden z mála zasazuje do děje krásu 
a nádheru nahého ženského těla, a současně 
i duševní a psychické stavy svých modelek. 
Je vyhledáván znalci z celé Evropy.

285.

286.
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288.
Shulman Igor, (*1959),  
Vyhlížející, 2013, olej/plátno, 
80 × 80 cm, sign. LD Shulman 2013

15 000 Kč

287.
Shulman Igor, (*1959),  
Osamocená kráska, 2011, olej/plátno, 
95 × 120 cm, sign. LN Shulman 2011

15 000 Kč

287.

288.
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Turek František, pol. 398

VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ  
A SLOVENŠTÍ MALÍŘI

POLOŽkA 289–406
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289. 290.

291.

289.
Bělocvětov Andrej, (1923–1997), 
Hlava chlapce, 1979, email/deska, 
49,5 × 35 cm, sign. PN Bělocvětov 79, 
vzadu autorsky signatura, název, 
písemné potvrzení synem autora

Malíř a grafik. Jeho tvorba prošla řadou 
proměn. Nejdříve zaujal svými krajinami, 
zabýval se surrealistickými motivy, 
až dospěl k expresivní abstrakci.

15 000 Kč

290.
Benešová Havlusová daniela, (*1929),  
Zimní vesnice s rybníčkem, akryl/deska, 35 × 30 cm,  
sign. LD D. H. Benešová

Základním inspiračním zdrojem je lyrický prožitek přírody s osobitým 
viděním všedního dne, který přetváří do poetického výjevu s jemnou 
nostalgií. Její obrazy jsou vyhledávány v zahraničních sbírkách 
i galeriích v Německu, Holandsku, Belgii, Rakousku a USA. Získala 
řadu malířských ocenění na bienále a výstavách. koupě jejího obrazu 
je mimořádná přiležitost pro české sběratele.

12 000 Kč

291.
Bím Tomáš, (*1946), 
Jeremy cafe,  
akryl/plátno, 30 × 40 cm, 
sign. PD Bím

v dětství obdivoval 
J. Trnku, později osudově 
k. Lhotáka. Je malíř běžného 
života, zákoutí, někdy až 
lhotákovských, ale osobitých. 
Je autorem oceňovaných ex 
libris a plakátů, jako malíř je 
zastoupen po celém světě. 
výstavy a ocenění doma 
i v zahraničí.

30 000 Kč
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292.

293.

292.
Bím Tomáš, (*1946), 
Ohrada, 2002,  
akryl/plátno, 30 × 40 cm, 
sign. PD Bím 02, vzadu 
signatura, název, datace, 
rozměr

30 000 Kč

293.
Bím Tomáš, (*1946), Tyč, 
akryl/plátno, 45 × 40 cm, 
sign. PD Bím

30 000 Kč
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xx.

295.

294.

294.
Brunner Antonín, (1881–1958), 
Milenci, 1924, olej/plátno, ovál – 
v. 48,5 cm, š. 59 cm, sign. PD Ant. 
Brunner 1924.; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

12 000 Kč

Malíř, grafik, restaurátor. Studoval na 
UMPRUM v Praze, později v Paříži. 
v malbách se zabývá krajinou, 
portrétováním a figurálními 
kompozicemi, grafické dílo je spíše 
dekorativní.

295.
Bukovac Ivanka, (1899–1978), 
Žehlení prádla, 1944,  
olej/plátno, 18 × 22 cm, 
sign. PD Ivanka Bukovac 44.; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Dcera profesora Bukovace, sama 
malířka, figuralistka . v její malbě je 
tesklivé kouzlo nevyřčeného.

12 000 Kč
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296.

297.

297.
Bubeníček Ota, (1871–1962),  
Krajina s borovicemi, 1916, olej/karton, 
39 × 50 cm, sign. LD O. Bubeníček 
16; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

20 000 Kč

296.
Bubeníček Ota, (1871–1962),  
Břízy v krajině, kolem 1918, 
olej/karton, 26 × 36 cm, sign. PD 
O Bubeníček; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

15 000 Kč

Malíř a krajinář. Touha po umělecké volnosti ho přivedla 
k Mařákově škole a Ottovi z Ottenfeldu na pražskou 
Akademii v létech 1899–1904. Jako stipendista podnikl 
studijní cesty do Mnichova, Paříže, Belgie a Holandska. 
Maloval převážně české krajiny s chaloupkami 
v poledním slunci, vystavoval od r. 1900 v Rudolfinu a na 
společných výstavách Mařákových žáků.
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298.

300.

299.

298.
Caura Zámečník Zdeněk, (*1949), Akt, 2012, akryl/plátno, 
70 × 50 cm, sign. PD Z. Zam, vzadu autorsky signatura, název, datace, 
technika, rozměr; provenience: získáno z ateliéru autora

Osobitý malíř, solitér české moderny, figuralista s jedinečným viděním 
a nadáním pro kresebnou linii. Jeho dílo je žádané nejen u nás, ale především 
v zahraničí. v Litoměřicích, kde již léta žije, mu byla uspořádána profilová 
výstava v galerii Nikol. vystavuje v zahraničí, zvláště pak v Německu, Francii 
a španělsku. Jeho obrazy jsou vyhledávány sběrateli z celého světa.

20 000 Kč

299.
Černovický Josef M., 
(1906–1991),  
Baletka v šatně, kolem 
1940, olej/plátno, 76 × 66 cm, 
sign. PD J. M. černovický; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

velmi kvalitní malíř, figuralista 
i krajinář. Studoval na École des 
Beaux-Arts v Paříži. vystavoval 
v tehdejší Jugoslavii (Chorvatsku), 
v čechách i na Moravě a na 
Slovensku.

6 000 Kč

300.
Červinka-Targus Zdeněk, 
(1928–2016), Růžová slečna, 
olej/deska, 41 × 61 cm, sign. PD 
červinka

český malíř z Uherského Hradiště. 
Styl, ve kterém tvoří své imaginární 
krajiny a grafiku, sám nazval 
„neokrutalismem“. vyznačuje se 
jemným humorem a úsměvnou 
nadsázkou, pro které je vyhledáván.

19 000 Kč
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301.

302. 303.

301.
dameron Émile Charles, 
(1848–1908), Na samotě, konec 
19. století, olej/plátno, 40 × 55,5 cm, 
sign. PD E. Dameron; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

významný francouzský malíř. Jeho dílo 
se blíží Barbizonské škole. v centru jeho 
obrazů jsou příroda a figurální témata. 
velmi ceněný ve Francii i Anglii.

23 000 Kč

302.
Ehrlich Ladislav, (1886–1965),  
U rybníčku, kolem 1940,  
olej/plátno, karton, 
35 × 50 cm, sign. LD L. Ehrlich; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř, grafik. Jeho tvorba zahrnuje 
malbu krajin a zátiší.

6 000 Kč

303.
Emler František, (1912–1992), Zátiší s bažantem,  
1978, olej/deska, 78 × 46 cm, sign. PD Emler;  
PN F. Emler 1978, vzadu dedikace; vzadu autorsky 
signatura, datace; provenience: dar jednomu 
z nejvyšších představitelů vlády čSSR

Jeho studijní pobyt v Itálii a ve Francii měl vliv na 
jeho malířské dílo. Maloval krajiny, zátiší a figurální 
kompozice. Užíval temperu, olejové barvy a později 
akvarel.

15 000 Kč
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306.

304. 305.

304.
Feikl Stanislav, (1883–1933), Akt s křeslem, kolem 1915, olej/plátno, 
100 × 69,5 cm, sign. LD Feikl St, vzadu nečitelné razítko, č 7694; 
konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Pražský malíř, absolvoval mnohé studijní cesty od Itálie až po Rusko a Turecko. 
Jeho malířské dílo je zastoupeno v soukromých i veřejných obrazárnách 
a sbírkách u nás i po celé Evropě. Reprezentativní obraz, který svým 
impozantním a monumentálním dojmem zapůsobí na každého.

20 000 Kč

305.
Gozzard James Walter, 
(1888–1950), Zimní nálada, 
kombinovaná technika, 
21,5 × 14 cm, sign. PD J. W. G.

13 000 Kč

306.
Gozzard James Walter, 
(1888–1950), Mlýn v noci, 
kombinovaná technika, 
14,5 × 21,5 cm, sign. PD J. W. G.

13 000 Kč

kvalitní britský malíř. Brilantně 
kouzlí se světlem, minuciosními 
detaily postav či přírody. v jeho díle 
doznívá krásný romantizmus, maluje 
i půvabné žánrové scény.
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307.

308.

307.
Fexa Marek, (*1977), Jdo, 
2013, olej/plátno, 51 × 61 cm, 
sign. PD Fexa, vzadu autorsky 
signatura, datace; provenience: 
získáno z ateliéru autora

17 000 Kč

308.
Fexa Marek, (*1977), duo, 
2014, olej/plátno, 50 × 50 cm, 
sign. vzadu Fexa, vzadu 
autorsky signatura, datace; 
provenience: získáno z ateliéru 
autora

14 000 Kč

Absolvoval AvU u prof. v. kokolii 
a prof. J. Sopka. Prošel stážemi 
ve Finsku a francouzské Bretani. 
Je výsadním malířem, koloristou 
vycházejícím z modernistických 
tradic. Jeho tvorba se pohybuje 
na hranicích snu a skutečnosti. 
Je zastoupen ve sbírkách doma 
i v zahraničí.
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309.

310.

309.
Fišárek Alois, (1906–1980), Zátiší, 
1977, olej/karton, 49 × 55 cm, sign. PD 
Fišárek 77; konzultoval a pravost potvrdil 
prof. PhDr. T. vlček, CSc.

významný malíř, žák O. Nejedlého. Byl profesorem 
na všUP a AvU. v roce 1958 vyznamenán na Světové 
výstavě v Bruselu velkou cenou a zlatou medailí za 
dekorativní díla. vynikající obrazy.

24 000 Kč

310.
Filla Emil, (1882–1953), Hlava, bronz, 
v. 29 cm, sign. dole E. Filla, pozdější odlitek

Malíř, grafik, výtvarný teoretik. Studoval AvU v Praze 
u prof. Thieleho a Bukovace. člen Osmy, SvU Mánes 
a iniciátor Skupiny výtvarných umělců. Profesorem 
všUP pro monumentální malbu. v začátcích na 
něj působil vliv E. Muncha, poté estetika P. Picassa. 
Stal se vyznavačem kubismu. ve 30. létech jej 
ovlivnily expresivní a imaginativní tendence, později 
směřoval k velké obrazové kompozici. Zastoupen 
ve sbírkách NG v Praze, všech regionálních galeriích 
a všech ostatních státních galeriích v Evropě. Jeden 
z největších malířů všech dob.

58 000 Kč
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311.

312.

311.
Go Raitr Jan, (*1960), Hra, 2015, 
olej/plátno, 90 × 110 cm, sign. 
PD Jan R. Go, vzadu autorsky 
signatura, název, datace; autorský 
přípis; provenience: získáno 
z rodiny autora

50 000 Kč

312.
Go Raitr Jan, (*1960), Letec, 
2015, olej/dřevěná deska, 
60,5 × 60,5 cm, sign. PD Jan 
R. Go, vzadu autorsky signatura, 
název, rozměr; provenience: 
získáno z rodiny autora

20 000 Kč

Malíř osobitého vidění, zajímavého 
malířského výrazu, který dosahuje 
maximálního účinku lyrickým 
zjednodušením. Zajímavý figuralista, 
na českém trhu je vzácně, je 
vyhledáván zahraničními sběrateli. 
Jeho díla vlastní mj. ex-prezident 
Itálie Francesco Cossiga, starosta 
Říma Francessco Rutelli, Bruce Willis, 
Brian de Palma, Arnold Rifkin. Dále 
zastoupen v Evropě, Austrálii, Jižní 
Americe a USA. Oceněn mj.: 2007 
Europen medal of Franz kafka, 2007 
Europen prize for fine Arts by the 
Europen Union of Arts.
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313.

314.

313.
Grus Jaroslav, (1891–1983), 
Krajina s lávkou, 1976, 
kombinovaná technika, 
62 × 88 cm, sign. PD J. Grus; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

14 000 Kč

314.
Grus Jaroslav, (1891–1983), 
V Polabí, 1980, olej/karton, 
70,5 × 100 cm, sign. PD J. Grus; 
vystaveno: Galerie u sv. Jakuba, 
Nový Bydžov – Metličany, 2014 – 
vzadu razítko

25 000 Kč

členem SvU Mánes, zakládající člen Skupiny 58. 
v začátcích tvorby byl ovlivněn impresionismem. 
Rozhodující vliv měla cesta do Francie. Po krátké 
epizodě neoklasicismu a sociálního umění dospěl 
k vlastnímu pojetí fauvismu, kde hlavní roli hrály 
barevné plochy a linie.
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315.

316.

315.
Haise Václav, (1903–1990),  
Berounská brána, olej/plátno, 
80 × 100 cm, sign PD v. Haise

velmi kvalitní malíř. ve svých raných obrazech 
překvapivě něžný figuralista, později fauvistický 
expresionista. Osobitě český malíř, krajinář 
koloristicko-expresivních kvalit. Podílel se na 
výzdobě vinohradského divadla. Hlavním 
námětem jeho prací je šumava a Jižní čechy, 
které zvěčňuje neopakovatelným milým 
způsobem.

15 000 Kč

316.
Hladký Jaroslav, (*1942), Och!, 1968, 
bronz, v. 35,5 cm, d. 33 cm, sign. dole 
J Hladký, první odlitek, litec Svoboda

Sochař, představitel nové figurace zachycuje 
postavy v absurdních situacích. Zastoupen ve 
sbírkách NG v Praze, Alšovy jihočeské galerie 
v Hluboké nad vltavou, Galerie výtvarného 
umění Ostrava a jiné.

30 000 Kč
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317.

318.

317.
Hartinger Ilja (Jiljí), (*1935),  
Ráno na Valašsku, 2015, olej/deska, 
63 × 72 cm, sign. PD Hartinger 015, 
vzadu autorské štítky; provenience: 
získáno z ateliéu autora

13 000 Kč

318.
Hartinger Ilja (Jiljí), (*1935),  
Ráno nad přístavním městem, 2016,  
olej/deska, 63 × 72 cm, sign. PD 
Hartinger 016, vzadu autorské štítky; 
provenience: získáno z ateliéru autora

12 000 Kč

významný valašský malíř, vystudoval 
UMPRUM v Praze u prof. Strnadela. Je výborný 
krajinář. Jeho obrazy jsou ovlivněny valašskem, 
v jejich popředí je osobitá barevnost, 
kompozice i mnohotvarost přecházející 
mnohdy do abstrakce. velice vyhledáván 
v USA a Německu.
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319.

320.

319.
Havelka Roman, (1877–1950),  
Interiér lesa, olej/plátno, 31 × 42 cm,  
sign. PD Rom. Havelka; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; vystaveno: 
Topičův salon, 1920 – vzadu razítko

15 000 Kč

320.
Havelka Roman, (1877–1950),  
Lesní cesta, kolem 1920, olej/karton, 
50 × 60 cm, sign. PD Rom. Havelka, vzadu 
autorsky signatura; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

32 000 Kč

český krajinář. Podnikl studijní cesty 
do Itálie a Bosny. Byl členem Jednoty 
umělců výtvarných a zakládajícím 
členem SvUM v Hodoníně. vyšel 
z lyrického romantismu konce století.
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321.

322.

321.
Hájek Miloslav, (1927–2010), 
Akt, 1957, kresba uhlem, ve výřezu 
49 × 33 cm, sign. PD H 57

významný český sochař a fotograf. 
Byl členem skupiny Máj 57. Určujícím 
znakem je ve všech případech dokonalé 
zvládnutí materiálu s precizním 
zpracováním detailu i tvarová zkratka 
kubistických až fantaskních prvků. 
Podnikal řady studijních cest po celé 
Evropě. Sběratelsky vysoce hodnocen.

20 000 Kč

322.
Hložník Vincent, (1919–1997), 
Prízraky, kombinovaná technika,  
ve výřezu 38 × 54 cm, sign. PD Hložník

Hlavním zdrojem jeho inspirace se 
stala slovenská krajina, figurální malba 
a stylizovaná zátiší. Jeho styl osciloval 
mezi expresí a realismem. Soustředil 
se na vztahy mezi plochami a objemy. 
Mistrně pracuje s barevnými valéry, 
mnohdy používá i drobné fauvistické 
nuance. Jeho rukopis je charakteristický 
a nezaměnitelný. vyjadřuje svůj vztah 
k životu a člověku.

18 000 Kč
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325.

323. 324.

323.
Holejšovská Zdeňka, (*1950), Píseň o zátiší, 
2014, olej, zlato/deska, 75 × 57 cm, sign. PD 
Z. Holejšovská, vzadu autorsky signatura, 
název, technika, rozměr; provenience: získáno 
z ateliéru autora

20 000 Kč

324.
Holejšovská Zdeňka, (*1950),  
Sváteční den, 2014, olej, zlato/deska, 
80 × 60 cm, sign. LD Z. Holejšovská, vzadu 
autorsky signatura, název, technika, rozměr; 
provenience: získáno z ateliéru autora

25 000 Kč

325.
Hodonský František, (*1945), 
Sochařské zátiší, 2010,  
olej/plátno, 59,5 × 80 cm, sign. 
DU Hodonský 2010, vzadu 
autorsky název; provenience: 
získáno z rodiny autora

v jeho tvorbě je tradiční 
krajinomalba nahrazena 
přemýšlením o přírodě. Spontánní 
malíř, bytostný kolorista. 
Jeho obrazy jsou divácky 
nesmírně přitažlivé. Zastoupen 
v soukromých i veřejných 
sbírkách a v Národní galerii ve 
Washingtonu.

28 000 Kč
kvalitní česká malířka. Její doménou je světlo a zářivá osobitá barevnost.  
Jak o ní píší kurátoři výstav – nejen kytice, ale i krajiny jejího srdce, kam vás zve. 
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326. 327.

328.

326.
Holan Karel, (1893–1953),  
Pohled na Hradčany, 1950, olej/plátno, 
dřevěná deska, 41 × 32 cm, sign. PD 
k. Holan 50; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

velmi významný malíř. v celé jeho tvorbě byla 
barva základním výrazovým prostředkem 
a nositelem atmosféry. Miloval zimu a pražská 
zákoutí, nejvíce pak karlův most. Cena jeho díla 
neustále roste. Je reprezentativní a zcela solitérní. 
vynikající investice i pohlazení duše.

40 000 Kč

327.
Jelínek František Antonín, 
(1890–1977), dívka v růžích,  
kolem 1950, olej/plátno, 
72,5 × 62,5 cm, sign. PD F A Jelínek; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Žák vlaho Bukovace na AvU. Absolvoval 
studijní pobyt v Itálii. v černé Hoře 
portrétoval krále Nikolu I. vytvářel krásné 
akty, zátiší i portréty významných lidí, 
kytice a krajinné motivy.

34 000 Kč

328.
Hůrka Otakar, (1889–1966),  
Cesta v podzimním lese, kolem 1940, 
olej/karton, 32 × 44,5 cm,  
sign. PD Otakar Hůrka-;  
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

vydal se na studijní cestu do Francie. 
vystavoval na pařížském jarním 
i podzimním Salonu, kde byl jmenován 
členem Salon d‘Automne. Po návratu se 
věnoval krajinomalbě.

6 000 Kč
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329.

330.

329.
Jiroudek František, (1914–1991), 
Na kopci, 1949, olej/plátno, 
46,5 × 73 cm, sign. PD F. Jiroudek

vynikající krajinář, vyznávající drama krajiny 
a akordy barev. člen skupiny Sedm v říjnu, 
profesor a rektor AvU v Praze. Je významně 
zastoupen v Národní galerii v Praze (16 olejů), 
dále v Ermitáži, Národní galerii v Dánsku, 
kanadě a Japonsku.

12 000 Kč

330.
Jiránek Miloš, (1875–1911),  
Podobizna malíře Milana 
Mitrovského, kolem 1900,  
olej/karton, 61,5 × 41,5 cm, nesignováno, 
vzadu název; konzultovali a pravost 
potvrdili PhDr. R. Michalová, Ph.D. 
a PhDr. Mgr. M. Zachař  
a prof. PhDr.T. vlček, CSc.;  
provenience: restituce z NG v Praze 
O 8982 DO 3091 – vzadu štítky

významný český malíř přelomu století vynikal 
ve figurální malbě.

35 000 Kč
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331.

332.

331.
Kamenský Lukáš, (*1985), Volavka, 2016, 
akryl/plátno, 80 × 70 cm, sign. PD L. kam 16, vzadu 
autorsky signtura, název, datace; provenience: získáno 
z ateliéru autora

Tento autor je člověk nadaný nejen výtvarným talentem 
a citem, ale také hlubokým filozofickým smyslem. Řada 
jeho děl zobrazuje pradávnou tezi o propojení makrokosmu 
vesmíru a mikrokosmu člověka. Obé je identické, či to jsou 
spojité entity, obklopené neviditelným Duchem. „To, co je 
nahoře, je i dole“, „nitro člověka obsáhne celý vesmír“, tvrdí od 
středověku až po dnešek alchymisté, kabalisté, chasídé a další 
mystici až po Carla Gustava Junga. Autorovy obrazové vize 
připomínají skutečně průniky vesmíru do nitra člověka.

10 000 Kč

332.
Komárek Vladimír, (1928–2002), dveře, 1985, 
olej/plátno, 45,5 × 30 cm, sign. PD v. komárek 85

Od expresivity přešel k výraznému lyrismu. Jemná barevnost 
bez ostrých přechodů a pouze náznak tvaru dávají jeho 
obrazům neskutečnou duchovní sílu a atmosféru. Patří 
k ceněným, vyhledávaným a kupovaným autorům.

22 000 Kč
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333.

334.

333.
Konvička Richard, (*1957), Angelika, 
1995, akryl/plátno, 70 × 60 cm, sign. PD 
konvička 95

Pražský autor patřící k reprezentantům 
soudobého českého malířství. Jeho výstavy 
proběhly i v předních výstavních síních 
v Evropě a v USA. Autor se vyjadřuje 
tradičními malířskými a kreslířskými 
výrazovými prostředky. Pozoruhodným 
způsobem aktualizuje a rozvíjí odkaz 
civilizační malby Skupiny 42.

25 000 Kč

334.
Kudrnáč Filip, (*1975),  
Překvapení – Žluťásek, 2011,  
olej/plátno, 79,5 × 57 cm,  
sign. DU Filip kudrnáč 2011

Mladý, ale velmi talentovaný malíř. vychází ze 
staromistrovských východisek 19. století. Jako 
jediný se věnuje malbě krásy ženského těla. 
Je i krajinář a portrétista. Je velmi perspektivní 
pro sběratele. Trpělivě, houževnatou prací 
se svým talentem postupně propracovává 
na vrchol.

12 000 Kč
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335.

336.

335.
Kotrba Emil, (1912–1983), 
Koheilan Urkub, 1974, 
olej/plátno, 40 × 51 cm, 
sign. LD Emil kotrba 1974, 
vzadu autorsky signatura, 
datace; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; 
provenience: získáno z rodiny 
autora

14 000 Kč

336.
Koudelka Josef, (1877–1960), Plavení, 
kolem 1907, olej/plátno, 80 × 90,5 cm, sign. 
PD Jos koudelka; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Žák prof. M. Pirnera na AvU. Jeho milovaným 
tématem jsou dívčí kroje z Moravského Slovácka. 
vytvořil řadu obrazů pražských dominant. 
Maloval i půvabné akty.

12 000 Kč

v 60.–70. letech byl považován za nejlepšího 
světového malíře koní. Byl také aktivním jezdcem 
a trenérem koní. vytvořil světově proslulou 
kolekci života koní. vystavoval v celé Evropě. 
Své svěřence maloval realisticky s minuciosními 
detaily. Zachytil je ve všech polohách, všech 
pohybech i ve věku od hříběte po závěr. vytvořil 
z koně symbol, kterým oslavil harmonii přírody 
a života. Jeho dílo je vyhledávané v celé Evropě.
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337.

338.

337.
Kozák Václav, (†1889), Hradčany, kolem 
1945, olej/karton, 51 × 71 cm, sign. PD 
v. kozák; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

6 000 Kč

338.
Kozák Václav, (†1889),  
Praha – Sv. Mikuláš, kolem 1945, 
olej/plátno, 68 × 47,5 cm,  
sign. LD v. kozák; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

7 000 Kč

Malíř krajin, studoval v soukromé malířské 
škole u F. Engelmüllera v Praze, pak 
v Mnichově a ve vídni. Souborně vystavoval ve 
vídni, v Praze, v Pardubicích, v kutné Hoře.
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339.

340.

339.
Kristofori Jan, (1931–2003), 
Červený motiv, 1999, 
kombinovaná technika – tvrzená 
sádra, olej/deska, 31 × 31 cm, sign. 
LD kristofori 99

8 000 Kč

340.
Kristofori Jan, (1931–2003), 
doteky hudby II, 1988, 
kombinovaná technika – tvrzená 
sádra, olej/deska, 50 × 50 cm, 
sign. LD kristofori 88, vzadu přípis 
031/22

22 000 Kč

výtvarnou inspiraci nacházel v hudbě. 
Zastoupen v soukromých sbírkách 
několika prezidentů – václav Havel, 
Flavio Cotti, George Bush a nositelů 
Nobelových cen.



181V ýznamní čeští a sloVenští malíři

343.

342.

341.

341.
Kudrnáč Filip, (*1975), Zimní Botič, 
2016, olej/deska, 40 × 50 cm, sign. 
DU Filip kudrnáč 2016; provenience: 
získáno z ateliéru autora

18 000 Kč

342.
Lange Adolf, (*1950), Předjaří, 
olej/plátno, 45,5 × 59 cm,  
sign. PD A. Lange; provenience: 
získáno z rodiny autora

7 000 Kč

343.
Lange Adolf, (*1950), Zima,  
olej/plátno, 57 × 73 cm, sign. PD 
A Lange; provenience: získáno 
z rodiny autora

12 000 Kč

Malíř, krajinář, žák k. Součka. vyniká 
jemným rukopisem, lyrickou barevností 
a schopností zachytit atmosféru místa. 
Jde svou nesnadnou osobitou cestou.
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344.

345.

346.

344.
Langer Karel, (1878–1947),  
Letní odpoledne, pastel, 49,5 × 57 cm, 
sign. PD k Langer; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; 
provenience: získáno ze sbírky 
významného historika umění

8 000 Kč

345.
Langer Karel, (1878–1947),  
Slepé rameno, kolem 1940,  
olej/karton, 31,5 × 42 cm,  
sign. PD k. Langer; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

11 000 Kč

346.
Líbal František, (1896–1974), 
Vesnička za řekou, 1961, olej/plátno, 
61,5 × 88,5 cm, sign. PD Fr. Líbal 1961, 
vzadu kryté defekty; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř, krajinář. Studoval na AvU v ateliéru 
profesora Pirnera a Bukovce. Navázal na dílo 
Antonína Slavíčka. Díky častým studijním 
pobytům ve Francii a Itálii byla jeho tvorba 
ovlivněna vznikajícími výtvarnými směry, 
a tak jeho tvorba přešla od realistické malby 
k dynamickému impresionistickému projevu.

8 000 Kč
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348.

347.

347.
Laštovka Karel, (1938–1986), Akt,  
olej/plátno, 99 × 69 cm, sign. LD k. L.

Akademický malíř, jeden z nejlepších výtvarníků 
60. a 70. let, kromě rozměrných olejových kompozic 
navrhoval plakáty, užitou grafiku. Jeho díla se dnes 
vyskytují velmi vzácně, je zastoupen v NG a ostatních 
zahraničních galeriích. vynikl jako portrétista předních 
českých umělců, herců a zpěváků ( v. kameníková, 
v. Galatíková, L. Fialka, D. veškrnová, O. Schoberová 
apod.). Pro svoji vyhraněnou tvorbu byl persekuován 
minulým režimem a nesměl vystavovat, přesto jeho 
dílo je působivé s výraznou poetičností a lyričností, 
má svoji neopakovatelnou kvalitu. Laštovka si vytvořil 
svůj zcela osobitý rukopis, který je dnes sběrateli 
vyhledáván. vystavoval v galerii Mladá fronta, poslední 
výstava byla uspořádána k výročí deseti let od jeho 
smrti v roce l996.

35 000 Kč

348.
Liesler Josef, (1912–2005), Živočišný pohár, 
1999, olej/deska, 35,2 × 25 cm, sign. DU 
Liesler 99

Jeden z nejlepších malířů poloviny 20. století. Měl 
zvláštní surrealisticko-lieslerovský styl, který osciloval. 
Ale jen osobitě – od Chagalla po Toyen.

25 000 Kč
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349.

350.

349.
Luňáček Jan, (*1982),  
Chlapeček, 2012, olej/plátno, 
69 × 50 cm, sign. vzadu Lk 2012,  
vzadu štítek

6 000 Kč

350.
Luňáček Jan, (*1982),  
Zapadající slunce, 2016,  
olej/plátno, 70 × 50 cm,  
sign. vzadu Jan Luňáček 2016

6 000 Kč

Mladý český malíř s velkým talentem, který 
upřednostňuje výraznou abstrakci k vyjádření 
svých myšlenek.
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351.

352.

351.
Mezerová-Winterová Juliana, (1893–1980),  
Zátiší s lesními jahodami, 1956, olej/plátno, 
81 × 100 cm, sign. LD J W. Mezerová 1956;  
konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

velice dobrá malířka s mezinárodním renomé. Od roku 1927 
pravidelně vystavovala v Pařížských salonech a stala se jejich 
členkou. v roce 1930 měla svou první samostatnou výstavu 
v Paříži. v roce 1935 se účastnila mezinárodní výstavy v Paříži 
spolu s J. čapkem, R. kremličkou, J. Zrzavým, J. šímou a F. kupkou. 
vystavovala po celé Evropě. Po roce 1948 již nemohla cestovat, 
ale pravidelně obesílala výstavy Pařížských podzimních salonů. 
ve své tvorbě byla zpočátku ovlivněna J. Zrzavým a R. kremličkou, 
později vycházela z moderní francouzské malby. Byla bravurní 
figuralistka i portrétistka modelující širokým štětcem a barevnými 
plochami, malovala rozsáhlé scenérie i slunce z jihu Francie 
a dramatické pobřeží. Do 40. let patří pražské motivy i studie 
květin. Malba divoce rostoucích květin ji provázela celý život. 
Díky bravurní malířské technice, lehkosti a citu pro hru patřila 
k nejlepším malířům své doby.

8 000 Kč

352.
Loukota Josef, (1879–1967), dáma s liškami, 1914, 
olej/plátno, 100 × 65 cm, sign. PD Jos. J. Loukota 1914, 
vzadu dobový štítek; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř, kreslíř. Jeho žánrové malby a kresby byly často 
reprodukovány (Zlatá Praha), dokázal vynikajícím způsobem 
zachytit krásu ženského těla i jeho erotickou vyzývavost 
nadčasově. Slavné jsou jeho tanečnice, portréty hereček, 
například Adiny Mandlové či půvabné žánrové scény.

70 000 Kč
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353.

354.

355.

353.
Macoun Gustav, (1892–1934), 
Ves u Hostišova, 1925, olej/plátno, 
65 × 86 cm, sign. LD G. Macoun -, 
vzadu přípis; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

35 000 Kč

354.
Macoun Gustav, (1892–1934), 
Vesnička, kolem 1920, olej/plátno, 
32,5 × 47 cm, sign. PD, LD Gustav 
Macoun; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

13 000 Kč

Malířské nadání se projevovalo od 
chlapeckých let. Byl impresionistou 
a oddaným následovníkem A. Slavíčka. 
Studoval na pražské Akademii. Hlavním 
jeho působištěm byl český ráj, kameničky, 
českomoravská vysočina. Maloval zejména 
podzimní a zimní melancholické krajiny.

355.
Mandel Jiří, st., (1886–1971),  
Zimní krajina, 50. léta 20. století, 
olej/plátno, 50,5 × 70,5 cm, sign. PD 
J. Mandel 5?; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Absolvoval vídeňskou Akademii. Maloval 
na Slovácku, Slovensku i Ukrajině. Byl 
figuralista, maloval zajímavé krajiny 
a byl vášnivý marinista. Zaměřoval se na 
znázornění povahy člověka i věcí. Hojné 
náměty z legionářského života, který 
poznal v ruském zajetí. Nejraději maloval 
ale všední život na Slovácku.

7 000 Kč
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356.

358.

357.

356.
Matějíček Václav, (1941–2002), 
Fragment, 1998, olej/plátno, 
70 × 65,5 cm, sign. PD v Matějíček 98

Studoval figurální malbu u prof. k. Součka 
a grafické techniky u doc. J. Johna na 
AvU v Praze. věnuje se komorní, převážně 
figurální malbě a zátiším, zabývá se 
i grafikou (lept, akvatinta, barevný 
hlubotisk). Jeho krajiny navozují pocit klidu 
a dobré nálady. Zastoupen ve sbírkách 
Ministerstva kultury čR.

14 000 Kč
Pozoruhodný figuralista nejmladší generace. Absolvoval AvU u M. Rittsteina. Jeho obrazy vynikají 
nápaditostí, vtipem a dokonale hladkým rukopisem. velmi perspektivní autor.

358.
Miffek Lukáš, (*1978),  
Vyděšená večeře, 2012,  
olej/plátno, 30 × 40 cm, sign. 
vzadu Lukáš Miffek, vzadu autorsky 
signatura, název, datace, rozměr

6 000 Kč

357.
Miffek Lukáš, (*1978), Všechno nejlepší III, 
2016, olej/plátno, 125 × 117 cm, sign. vzadu 
Lukáš Miffek, vzadu autorsky signatura, název, 
datace, rozměr; provenience: získáno z rodiny 
autora

30 000 Kč
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359.

360.

359.
Michalčík Antonín, (1914–1998), 
Stromy, 1943, olej/plátno, 76,5 × 60 cm, 
sign. PD Michalčík 43, vzadu autorský 
štítek

významný český znovuobjevený malíř, přítel 
G. Musatova. Osobitý surrealista s velkým 
lyrickým nábojem. Studoval v ateliéru 
C. Boudy.

18 000 Kč

360.
Mocek Jiří, (*1945), Silnice I, 1993, 
olej/plátno, 89 × 75, sign. PD Mocek 93, 
vzadu autorsky signatura, název datace

Malíř, kreslíř, grafik. Je imaginativním malířem, 
věčně inspirován ženskými akty a poetickou 
přírodou.

15 000 Kč
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361.

362.

363.

361.
Multrus Josef, (1898–1957),  
Nedělní odpoledne (doma),  
kolem 1925, olej/karton, 13,5 × 18,2 cm, 
sign. LD J. Multrus; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

12 000 Kč

362.
Multrus Josef, (1898–1957), Rybníček, 
20. léta 20. století, olej/karton, 
49,5 × 66,5 cm, sign. LD J. Multrus; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

15 000 Kč

363.
Multrus Josef, (1898–1957),  
Vesnické stavení, 1921,  
olej/karton, 50 × 57 cm,  
sign. LD Multrus 21; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

8 000 Kč

Jeho obrazy oslovují diváka vnitřním 
světlem a působivou atmosférou. Studoval 
u v. Nechleby. Byl inspirován impresionismem. 
Svá díla představil na mnoha výstavách u nás 
i v zahraničí, mj. v Leopold Museu ve vídni.
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364. 365.

366.

Přední představitel nové figurace 60. let navazující na tradici moderní české grotesky. Jeho obrazy fascinují diváka mimořádnou 
volností a zároveň osobitostí výtvarného projevu. Svá díla prezentoval na stovkách výstav u nás i ve světě, např. ve Washingtonu, 
New yorku či Basileji. Jsou zastoupena v řadě sbírek, dokonce i v proslulém Centre Pompidou v Paříži, kde má sedm svých prací. 
Je jedním z nejžádanějších autorů současnosti.

364.
Načeradský Jiří, (1939–2014), 
Akt, 2002, olej/plátno, 51 × 71 cm, 
sign. PD Načeradský 2002

25 000 Kč

365.
Načeradský Jiří, (1939–2014), 
Zvědavec II, 2012, olej/plátno, 
55 × 45,5 cm, sign. DU Načeradský 2012

25 000 Kč

366.
Načeradský Jiří, (1939–2014), 
Tanec, 2010, olej/plátno, 
81 × 100 cm, sign. PD J. N. 2010

45 000 Kč
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367.

369.

368.

367.
Naske František Xaver, (1884–1959), Tanečnice, 
kolem 1940, olej/deska, 35,5 × 25 cm, sign. 
LD F Naske; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř, grafik. Charakteristický byl psychologický postřeh 
a nevšední řemeslná zručnost. Bravurně kultivoval výrazové 
možnosti barvy, využíval efekty osvětlení a struktury barvy. 
vytvořil řadu reprezentačních portrétů. Jeho stěžejním 
tématem je však žena, mnohdy až v symbolistní kompozici.

12 000 Kč

368.
neznámý autor, U moře, olej/dřevěná 
deska, 30,5 × 40,5 cm, nesignováno

20 000 Kč

369.
neznámý autor, Na cestě, 17. století,  
olej/dřevěná deska, 40 × 63 cm, 
nesignováno, parketáž;  
chemicko-technologický průzkum 
D. Pechová

25 000 Kč
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370.

371.

372.

370.
Novák Václav Vojtěch, 
(1901–1969), Krajina, 1947, 
olej/plátno, 35,5 × 81,5 cm, 
sign. LD v v Novák 47; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Přítel francouzských modernistů. 
Učarovala mu krásná jihočeská 
krajina plná vodních ploch, 
stromoví a vesnických chalup 
s nezaměnitelným náladovým 
laděním a pestrostí. Jeho tvorba 
je tvarově osobitá. Je zastoupen 
ve sbírkách všech státních galerií, 
včetně Národní galerie.

12 000 Kč

371.
Oplt Oldřich, (1919–2001), 
Měsíční noc – Modrá krajina, 
1972, olej/plátno, 40,5 × 60,5 cm, 
sign. PD Oplt 72, vzadu autorsky 
datace, název; provenience: 
získáno z rodiny autora

Jeho díla vynikají nesmírně 
příjemným, volným rukopisem 
a osobitou barevností. Studoval na 
pražské Akademii, kde byl později 
profesorem. významný krajinář, 
brilantně zvládal i figurální tématiku. 
Nedoceněný malíř, který bude 
vyhledáván v budoucnu.

10 000 Kč

372.
Panuška Jaroslav, (1872–1958), 
Na moři – Srebrno, kolem 
1932, olej/plátno, dřevěná deska, 
60 × 74 cm, sign. LD Panuška -; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř krajin, fantastických 
a strašidelných výjevů z pohádek. Na 
AvU v Praze byl žákem Pirnerovým. 
Odtud vznikly jeho práce figurální 
a romantické. Později vstoupil do 
krajinářské školy J. Mařáka.

70 000 Kč
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375.

374.

373.

375.
Paderlík Arnošt, (1919–1999), Zátiší s bažantem, 1955, 
olej/plátno, 92 × 65 cm, sign. LD Paderlík 55.

vynikající malíř, kreslíř, grafik a sochař. Získal řadu ocenění, mj. 
v roce 1965 zlatou medaili v Lipsku a v tomtéž roce i stříbrnou 
medaili na Bienále v Sao Paolu. Dvacet let byl profesorem AvU. Byl 
členem skupiny Sedm v říjnu. Absolvoval výstavy po celé Evropě 
i USA, v zahraničí je vysoce ceněn. Skvělá jsou jeho 40. a 50. léta, 
ale i pozdější. Tvůrce geniálních aktů, které vydalo i nakl. 
Bertelsmann, mimo jiné tvořil i vynikající zátiší.

29 000 Kč

373.
Nowak Willi, (1886–1977), 
U řeky, 1974, olej/dřevěná 
deska, 34,5 × 52  cm, sign. PD 
vilém Nowak 1974.

vynikající česko-německý malíř, 
který do roku 1918 působil 
v Mnichově, kde je zastoupen ve 
všech státních sbírkách. Později 
vystavoval v Berlíně a vídni. Stal 
se profesorem na AvU v Praze. 
Patří mezi zakladatele moderního 
českého malířství, byl členem Osmy. 
Proslul velmi kultivovanou malbou 
a barevností prodchnutou světlem. 
v jeho díle je patrná syntéza 
plastičnosti s barvou. Je zastoupen 
v nejvýznamnějších státních 
sbírkách u nás i v Německu.

20 000 Kč

374.
Obrovský Bohdan,  
(1925–2002),  
Usedlost Cibulka, 1988,  
olej/plátno, karton, 50 × 70 cm, 
sign. PD B. Obrovský 88.; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Studoval na Státní grafické škole 
v Praze a u prof. v. Nechleby na AvU. 
věnoval se figurální i krajinářské 
tvorbě, čerpal náměty především 
z vysočiny.

14 000 Kč
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376. 377.

378.

377.
Procházka Antonín,  
(1849–1903),  
dívka s amforou, 
polychromovaná sádra, 
v. 41,5 cm, sign. na plintě 
Ant. Procházka 

významný moravský sochař 
tvořící pod vlivem půvabných 
horejcovských linií.

5 000 Kč

378.
Paur Jaroslav, (1918–1987), 
Město, kombinovaná 
technika, koláž, 28 × 40 cm, 
sign PD J Paur, vzadu 
autorsky dedikace – štítek; 
konzultováno a pravost 
potvrzena rodinou autora

velmi žádaný autor. Jeho 
počáteční tvorba, ovlivněná 
atmosférou války, vyústila 
v 50. létech do lyrické 
krajinomalby. Později se 
obracel hlavně k námětům 
moderního městského civilismu. 
Zastoupen ve sbírkách doma 
i v zahraničí.

23 000 Kč

376.
Pavlík Václav,  
(1901–1966), Kytice,  
60. léta 20. století, olej,  
písky/karton, 79 × 63,5 cm, 
sign. DU v. Pavlík; konzultoval 
a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

12 000 Kč

Těžištěm výtvarného zájmu jsou květinová 
zátiší, v nichž viděnou realitu převádí do 
osobitého výrazu, umocněnou barvou 
a tvarem. v krajinomalbě poeticky 
zobrazuje motivy české krajiny, jeho díla 
navozují pohodu, radost a uvolnění. Jeho 
dílo zvěčnil Jaroslav Seifert svými básněmi.
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381.

380.

379.

379.
Procházka Josef, (1909–1984), 
Vesnička na Sázavě – U řeky, kolem 
1960, olej/plátno, karton, 40 × 50 cm, 
sign. PD Jos. Procházka, vzadu razítko 
z ateliéru; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

významný krajinář s osobitým půvabem, 
který svým krajinám vdechuje. Jsou krásné 
a milé zároveň. Je v nich uklidnění, něco mile 
i krásně staromistrovského. Uklidňují i hladí.

15 000 Kč

380.
Pukl Vladimír, (1896–1970),  
Zátiší s paprikami, kolem 1950,  
olej/plátno, 69,5 × 79 cm, sign. LD 
vl. Pukl, vzadu autorsky signatura; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř, grafik. O jeho malířském cítění 
přesvědčují dřevoryty a barevné lepty.

8 000 Kč

381.
Rolín Viktor, (1887–1942), Zátiší,  
kolem 1930, olej/překližka, 60 × 80 cm, 
sign. PD v. Rolín; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

český malíř. Studoval v Petrohradě 
a v Mnichově. Maloval zátiší, podobizny 
a zejména dramatické krajiny. velmi 
oblíbený malíř.

20 000 Kč
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382.

383.

382.
Rapin Jan, (*1956),  
dáma v zeleném klobouku, 
2014, olej/plátno, 70 × 50 cm, 
sign. LD Jan Rapin, vzadu 
autorsky signatura, návev, datace, 
č. 2153; provenience: získáno 
z ateliéru autora

Uznávaný malíř a grafik. Jeho obrazy 
se vyznačují krásou a harmonií. 
Zobrazuje nejraději ženy, ale 
i zátiší, karbaníky a světce. Obdržel 
mezinárodní uznání na přehlídce 
akvarelové malby v Římě. vystavuje 
v čechách i v zahraničí.

18 000 Kč

383.
Rossi Tomáš, (*1955), Láska, 
1988, akryl, koláž – kombinovaná 
technika/deska, 62,5 × 72,5 cm, 
sign. PD Rossi T. 88

Dobrý český malíř s volbou 
neobvyklých témat i zpracováním. 
Od téměř mystické abstrakce 
přechází k jakýmsi tušeným krajinám 
či syrovým objektům. Pokud se 
rozhodne pro barevné vyjádření, jde 
o velké plochy a velmi efektní díla.

9 000 Kč
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385.384.

386.

384.
Ronovský František, (1929–2006), Chlapec, olej/dřevěná deska, 
35,5 × 32,5 cm, sign. PD Ronovský, původně získáno z ateliéru autora

velmi významný český malíř. Je jedním z čelních představitelů malby 
Nové figurace. Rané dílo postavil na expresivitě, později však přechází 
do malby takřka barokní.

12 000 Kč

385.
Stretti Mario, (1910–1960), Chlapec, 1936, olej/plátno, 
104 × 77,5 cm, sign. LD Mario Stretti 1936; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. Machař

Syn malíře a grafika Jaromíra Stretti Zamponi. Studoval u prof. v. Nechleby 
a F. T. šimona. Byl výborný malíř, krajinář i figuralista, dokázal jako málokdo 
vystihnout pohyb postav, měl vytříbený cit pro barvu. Zabýval se i ilustracemi 
a tvorbou známek. Získal zahraniční ceny za malbu i tvorbu známek.

14 000 Kč

386.
Souček Karel, (1915–1982), Pod jabloní, 1955, suchý olej, 
ve výřezu 32 × 22 cm, sign. PD k. Souček 55.; konzultoval 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Jeden z našich nejvýznamnějších malířů všech dob. Žák W. Nowaka, člen 
Skupiny 42. Získal zlatou medaili na Světové výstavě v Bruselu, stříbrnou 
medaili v Nice ve Francii, stříbrnou medaili na Bienále v Sao Paulu 
v Brazílii 1959, Národní cenu Guggenheimovy nadace v New yorku roku 
1961. Jeho pasáže, výklady, zrcadlení mokré dlažby, průhledné pláštěnky, 
kadeřnice, modistky, jsou nenahraditelné. Cena jeho dobrých obrazů 
bude brzy nevyčíslitelná. To nebude 30.000,– jako před sedmi, osmi lety, 
jak jsme mysleli.

12 000 Kč
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388. 389.

387.

387.
Schadt Karel, (1888–1952), Nad 
tůní, 30. léta, olej/karton, 35 × 50 cm, 
sign. PD k. Schadt, vzadu autorský 
štítek; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař; provenience: 
získáno ze sbírky významného historika 
umění

8 000 Kč

388.
Schadt Karel, 
(1888–1952), Zimní, 
kolem 1925, olej/karton, 
36,5 × 32 cm, sign. LD 
k. Schadt.; konzultoval 
a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

6 500 Kč

389.
Sládek Karel, (*1952), Pocta Peteru Greenawayovi, 
2012, akryl/plátno, 90 × 70 cm, sign. PN k. Sládek 
2012, vzadu štítek; reprodukováno: kalendář 2013; 
vystaveno: karel Sládek – Obrazy, Clam-Gallasův palác, 
XII. 2012 – I. 2013

Jeho práce jsou oblíbené u mnoha milovníků výtvarného umění. 
Upoutávají svou originalitou, zajímavým rukopisem a barevností. 
Studoval v ateliéru F. Jiroudka.

36 000 Kčvynikající krajinář, jenž se neobyčejně vyrovnává s barvami přírody.
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392.

391.

390.

390.
Stříbrný Vladimír, (1905–1970),  
dívka se zrcadlem, kolem 1950,  
olej/karton, 29 × 25 cm,  
sign. PD v. Stříbrný; konzultoval  
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Byl malířem žánrů a zátiší. Zastoupen v různých 
sbírkách, např. GHMP, Středočeská galerie Praha, 
zámky Zbraslav, Doksany, atd.

8 000 Kč

391.
Šimon Tavík František, (1877–1942), 
Pobřeží, olej/ plátno, 46 × 61 cm, 
sign. PD T. F. šimon, vzadu autorsky 
signatura; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

vynikající malíř a grafik. Autor olejů, které 
dýchají atmosférou doznívajícího impresionismu 
a secesního dekorativismu přelomu století. 
Nějaký čas žil v Paříži, kde měl i jednu z prvních 
výstav. Zakladatel spolku českých grafiků Hollar. 
Působil jako profesor na pražské Akademii. 
Zastoupen ve sbírkách u nás i ve světě. Malíř 
evropského formátu.

38 000 Kč

392.
Špillar Karel, (1871–1939), Pobřeží, 
1931, olej/plátno, karton, 23 × 28 cm, sign. 
LD k. š. 1931, vzadu písemné potvrzení 
pravosti autorem; konzultoval a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

významný český malíř, který patří mezi velikány 
přelomu století. Zajímavá je jeho pařížská 
perioda, například Normandie nebo žánrové 
náměty z pařížského života. Jeho nádherná 
malba je zejména v Obecním domě v Praze 
(Smetanova síň), vytvořil též figurální mozaiku 
na průčelí Obecního domu Praze (1909) 
Apotheosa Prahy (pod hlavní kopulí). významné 
jsou i jeho půvabné, téměř rubensovské akty. 
Jeho práce jsou žádané v celé Evropě a dosahují 
vysokých cen.

19 000 Kč
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393.

394.

393.
Šeda Petr, (*1987), Spirály I, olej/pátno, 
120 × 100 cm, sign. vzadu P. šeda, vzadu autorsky 
signatura, název; provenience: získáno z ateliéru 
autora

Mladý umělec, vystudoval střední umělecko-průmyslovou 
školu v Praze, nyní se věnuje dějinám umění. člen klubu 
CCA (klub korealistických aktivit). Je zaujat abstraktním 
expresionismem a představou umění jako možnosti rituálu, 
ať už osobního nebo kolektivního, jehož východiskem jsou 
obrazy, které představuje na výstavách.

8 000 Kč

394.
Svoboda Jaroslav, (*1938), Věž, olovnatý křišťal, 
broušený, pískovaný a matovaný válec, v. 26,5 cm, 
sign. dole J. Svoboda

významný sklář evropského formátu. věnuje se tvorbě 
skleněných objektů i pracím pro architekturu (osvětlovací 
tělesa, reliéfy). Je mistrem tavené broušené plastiky 
v kombinaci s hutním sklem. Dokáže zdůraznit krásu 
skleněné barevné hmoty sdružováním čistého a barevného 
skla, které leští či matuje a celkový dojem podtrhuje 
brusem minuciózních detailů. Tato skleněná plastika patří 
mezi jeho velmi významná díla.

4 000 Kč
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397.

395. 396.

395.
Štursa Jan – autor původní plastiky, 
Melancholické děvče, bronz, v. 22 cm, sign. 
na plintě štursa, pozdější zmenšená kopie podle 
štursova modelu

10 000 Kč

396.
Štursa Jan – autor původní plastiky, 
Melancholické děvče, mramor, v. 22 cm, 
sign. na plintě štursa, pozdější zmenšená kopie 
podle štursova modelu

15 000 Kč

397.
Vrbová-Štefková Miloslava, (1909–1991), 
Před představením, olej/deska, 57 × 36 cm, 
sign. LD M vrbová

kvalitní malířka. Studovala u M. švabinského a na 
pařížské Académie des Beaux-Arts u F. kupky. Po válce 
se začala specializovat převážně na olejomalbu 
a tématicky na náměty z baletů Národního divadla 
v Praze. Svá díla vystavovala po celém světě. 
v 70. létech portrétovala členy rodiny amerického 
prezidenta Ronalda Reagana. Emigrovala a v čechách 
se na ni dlouho zapomínalo.

18 000 Kč
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398. 399.

400.

398.
Turek František,  
(1916–2008), Večer, olej/plátno, 
69,5 × 50,5 cm, sign. PD F. Turek, 
vzadu autorsky signatura, název; 
proveniece: získáno z rodiny 
autora

Malíř, krajinář i figuralista. vyniká 
osobitým viděním i zajímavou 
kompozicí. Jeho dílo zatím není 
doceněno, ale jeho cena rychle 
stoupá.

10 000 Kč

399.
Uždilová Bedřiška, (*1954), Jabloň, 2014, 
olej/plátno, 50 × 50 cm, sign. LD BU 14, vzadu 
autorsky signatura, název, datace, rozměr; 
provenience: získáno z rodiny autora

česká malířka, členka Salon d´Automne v Paříži, 
zastoupena v NG v Praze, v Paříži, Frankfurtu nad 
Mohanem a jinde. Její zajímavá tvorba osciluje od 
figurální malby po osobitou abstrakci s pevným řádem 
a zajímavou barevností. Získala 1. místo v mezinárodní 
soutěži malby a kresby ve Forte dei Marni Itálie 1964. 
1. cena na podzimním salonu v Paříži, Francie 1994.

20 000 Kč

400.
Velčovský Josef, (*1945),  
Růže na golfu, 2011, akryl/plátno, karton, 
50 × 75 cm, sign. PD J. velčovský. 011.,  
vzadu autorsky signatura, název, datace, 
technika

významný, osobitý surrealistický malíř a grafik. 
v roce 1980 byl oceněn na Trienále evropské kresby 
v Norimberku, v roce 1982 na Bienále evropské 
malby v Sofii a v roce 2000 získal Cenu evropských 
umělců na Bienále ve Francii. Jeho umění je 
elegantní, výsostně malířské, vtipné a dokonalé.

42 000 Kč
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403.

401.

402.

402.
Zoubek Olbram, (*1926), Ruce v pase, 1989, zlacený 
cín, 14,5 × 14,5 cm, sign. vzadu O Zoubek, reliéf; certifikát 
pravosti díla

4 000 Kč
403.
Zoubek Olbram, (*1926), Ménelaos, 1986, kolorovaný cín, 
v. 62 cm, sign. vzadu na plintě O Zoubek, certifikát pravosti díla

český sochař, žák UMPRUM v Praze, kterou zakončil roku 1952 
v ateliéru J. Wagnera. Stal se členem Unie výtvarných umělců, členem 
obnovené Umělecké besedy. Na přelomu 50. a 60. let se již vyhranil 
Zoubkův osobitý styl figurální plastiky, která je jedna z nejosobitějších.

65 000 Kč

401.
Zahel Adolf A., (1888–1958), 
Krajina s Novohradskými 
horami, 1944, olejová 
tempera/karton, 50 × 60 cm, 
sign. PD Ad. A. Zahel 1944, vzadu 
autorsky signatura, název, datace; 
konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř krajinář, absolvent UMPRUM 
a AvU. Žák Ottenfelda a švabinského. 
Procestoval Německo, Holandsko, 
Belgii a Rusko. Dlouho pobýval 
v Paříži. Od r. 1925 maloval v jižních 
čechách, hlavně na Třeboňsku, v okolí 
Únětic a Divoké šárky. Zde vznikly celé 
cykly dobových obrazů. člen spolku 
výtvarných umělců Mánes. Účastník 
řady výstav doma i v zahraničí, 
pravidelně se zúčastňoval 
Rakovnických salónů.

5 000 Kč
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406.

404. 405.

404.
Zoubek Olbram, (*1926), Zaslíbený III., 2011, 
bronz, v. 50,5 cm, sign. vzadu na plintě Olbram 
Zoubek, certifikát pravosti díla

115 000 Kč

405.
Zoubek Olbram, (*1926), Zaslíbená III., 2011, 
bronz, v. 51,5 cm, sign. vzadu na plintě Olbram 
Zoubek, certifikát pravosti díla

115 000 Kč

406.
Ženíšek Bedřich, (1872–1930), Starý přístav, 
kolem 1900, olej/plátno, 43 × 36 cm, sign. PD 
B. Ženíšek; konzultoval a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař; provenience: získáno ze 
sbírky významného historika umění

Tvoří krajiny z jihu, zejména Jugoslávii a mořská pobřeží. 
Usiloval dosáhnout zachycení hry světla a stmívání. Jeho 
obrazy vyjadřují kromě klasicistního kompozičního řádu 
zvýšený zájem o barevný výraz.

5 000 Kč
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Havlíček Karel 29
Hladík František 144

Hladký Jaroslav 316
Hlavsa Lutobor 145
Hložník Vincent 147, 322
Hodonský František 325
Hofman Vlastislav  31
Holan Karel 146, 148, 149, 326
Holejšovská Zdeňka 323, 324
Holub Josef 150
Holý Miloslav 154, 155
Hořánek Jaroslav 30, 32
Hudeček Antonín 152, 153
Hudeček František 34, 157
Hůrka Otakar 328
Chlupáč Miloslav 33, 36
Chramosta Cyril 151
Istler Josef 39
Janeček Ota 35, 37, 38, 40, 41, 

156, 158, 159, 160, 162,
Jasusch Anton 161
Jelínek František Antonín 327
Jilemnická Ellen 163, 164
Jíra Josef 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Jiránek Miloš 330
Jiroudek František 171, 329
Jírová Markéta 172
Jiřincová Ludmila 50
Justitz Alfred 49, 173
Kalvoda Alois 174, 175
Kamenský Lukáš 176, 177, 331
Kaván František 178, 179, 180
Kiml Václav 182, 183
Kirnig Alois 181
Knüpfer Beneš 184
Koblasa Jan 51
Kocián Roman Quido 186
Kodet Kristian 187
Kokolia Vladimír 189
Kolář Jiří 52, 53, 188
Kolář Radomír 54
Komárek Vladimír 191, 332
Konvička Richard 333
Kopf Maxim 190
Kotík Jan 55
Kotík Pravoslav 56, 57
Kotrba Emil 192, 335
Koudelka Josef 336
Kozák Václav 337, 338
Kristofori Jan 193, 339, 340
Kudrnáč Filip 334, 341
Kulhánek Oldřich 58, 59, 60
Kundera Rudolf 195
Lada Josef 61
Lamr Aleš 194
Lange Adolf 342, 343
Langer Karel 196, 197, 198,  

344, 345
Laske Oskar 199
Laštovka Karel 347
Lebeda Otakar 185

Lhoták Kamil 62, 63, 64, 200, 
201, 202

Líbal František 346
Lidický Karel 203
Liebscher Adolf 204
Liesler Josef 65, 66, 206, 207, 348
Loukota Josef 352
Luňáček Jan 349, 350
Macoun Gustav 205, 353, 354
Málek Antonín 209
Mandel Jiří, st. 355
Mareček Bohumil 211
Matějíček Václav 356
Mednyánszky Ladislav 210
Mezerová-Winterová Juliana 351
Miffek Lukáš 357, 358
Michalčík Antonín 208, 359
Milkov Stefan 214
Mocek Jiří 212, 213, 360
Mucha Alfons 67
Multrus Josef 215, 216, 361, 

362, 363
Muzika František 68
Načeradský Jiří 69, 217, 218, 

364, 365, 366
Naske František Xaver 367
Nechleba Vratislav 71, 219
Nejedlý Otakar 221, 222
Nemes Endre 224
Nepraš Karel 70
Nevan Eugen 223
neznámý autor  72, 220,  

368, 369
Nižňanský Peter 225, 226
Novák Václav Vojtěch 230, 370
Nowak Willi 73, 74, 75, 76, 77, 

373
Obrovský Bohdan 374
Obrovský Jakub 227, 228
Oplt Oldřich 371
Paderlík Arnošt 229, 375
Panuška Jaroslav  372
Panuška Vladislav 79
Paur Jaroslav 378
Pavlík Václav 376
Procházka Antonín 78, 231, 232
Procházka Antonín  

(sochař) 377
Procházka Josef 379
Pukl Vladimír 380
Rabas Václav 233
Rada Vlastimil 80
Rapin Jan 235, 382
Reynek Bohuslav 81, 82
Rolín Viktor 381
Róna Jaroslav 237
Ronovský František 384
Rossi Tomáš 383
Rožánek Václav 83
Ságner Augustin 234

Samokiš Nikolaj  
Semjonovič 239

Saudek Patrik 84
Sedláček Vojtěch 85
Seydl Zdeněk 86
Shulman Igor 285, 286, 287, 288
Schadt Karel 387, 388
Schikaneder Jakub 240, 241
Skála Karel 236
Sklenář Zdeněk 89, 90
Sládek Karel 389
Slavíček Antonín 242
Slavíček Jan 243
Souček Karel 238, 244, 245,  

246, 386
Soukup Josef 247
Stretti Mario 385
Stretti Viktor 248
Stretti-Zamponi Jaromír 91
Stříbrný Vladimír 390
Suchánek Vladimír 87
Sukdolák Pavel 88
Svoboda Jaroslav 249, 250, 394
Svoboda Rudolf 252
Sychra Vladimír 251
Šaloun Ladislav 253
Šeda Petr 254, 393
Šimák Lev 93, 94, 255
Šimon Tavík František 257, 391
Šimůnek Karel 92
Špála Václav 95, 258
Špillar Karel 259, 392
Štursa Jan 256, 395, 396
Šuhájek Jiří 262
Švabinský Max 96
Tichý František 97, 260
Toyen  263, 264
Trnka Jiří 98, 99
Turek František 100, 261, 265, 

266, 398
Ullmann Josef 267, 268
Uždilová Bedřiška 269, 399
Vacátko Ludvík 275
Váchal Josef 101
Válová Jitka 103, 104
Velčovský Josef 270, 271,  

272, 400
Veris Jaroslav 273, 274
Vingler František Vincenc 102
Vrbová-Štefková Miloslava 397
Vyleťal Josef 278
Waldhauser Antonín 279
Wiesner Richard 107
Zahel Adolf A. 401
Zoubek Olbram 276, 277, 402, 

403, 404, 405
Zrzavý Jan 105, 106, 280, 281, 

282, 283
Zykmund Václav 284
Ženíšek Bedřich 406
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Slavíček Antonín, pol. 242

Jíra Josef, pol. 165
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špála václav, pol. 258

Bukovac vlaho, pol. 128


