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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.
dražebník, Aukční dům GALERIE ART PRAHA, spol. s r.o., Praha 1, Staroměstské 
náměstí 20/548, Ič 48117421, DIč CZ 48117421, se sídlem Praha 10, U Hráze 6/144, za-
psaný v OR MS Praha 1993 č./vl. 16981, oznamuje, že se dne 24. 4. 2016 od 13.30 ho-
din, v hotelu Hilton-Prague, na adrese: Pobřežní č. 1/311, Praha 8, bude na žádost 
vlastníků dražených předmětů 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 draženy v pořadí uvedeném v aukčním katalogu.

III.
Průběh aukce: dražebník seznámí účastníky aukce s  pořadovým číslem dražené-
ho předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním (vyvolávací cenou). Po 
tomto seznámení pokračuje v aukci licitátor. Dražitelé mohou činit příhozy viditelným 
zvednutím zálohovaného aukčního čísla. Aukce předmětu trvá, pokud zájemci (draži-
telé) 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 vydražený 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 vydražené dílo zkontrolované pověřeným pracovníkem Aukčního 
domu. Při aukci na limit dražitel musí vyhotovit
– Plnou moc pro Aukční dům Galerii Art Praha k zastoupení při aukci,
– Určit dílo, které chce vydražit a které za něj má Galerie Art Praha dražit,
– Určit limit (nejvyšší částku za umělecké dílo), za který je dražitel ochoten dílo koupit.

2. aukce po telefonu, tj. aukce v nepřítomnosti dražitele, 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 dražitele 
a závaznou přihlášku, kde je uveden název díla, katalogové číslo díla, aby nedošlo 
k záměně, telefon, na kterém bude dražitel 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 dražiteli a ověří 
si tak funkčnost telefonního čísla.
Při vlastní aukci příslušného díla telefonuje vydražiteli podruhé, těsně před aukcí jeho 
díla bude mu bezprostředně zprostředkovávat příhozy a  průběh aukce, a  dle jeho 
přání přihazovat částky tak, jak se dražitel rozhodne, aby mohl bezprostředně reago-
vat na pohyb ceny díla, či svou účast ukončit.
Pokud dražiteli cokoliv znemožní dražit po telefonu a nebere telefon, Aukční 
síň, jako mimořádnou službu dražiteli bude dražit jeho jménem do 20 % ceny 
díla nad vyvolávací cenu, na jeho účet, a pokud se předmět vydraží, stává se 
vydražitelem – nabyvatelem.

V.
Výše odměny dražebníka vybíraná od vydražitele – Aukční provize činí 20 % k nej-
vyšší dosažené ceně díla na sále v aukci, (je v ní DPH, autorská daň Gestor – která 
činí 20 % z provize a je povinná, náklady na aukci, katalog, ověřování děl, režii, platy 
atd.), při platbě platební kartou je 22 %. Aukční provize je splatná současně s cenou 
dosaženou vydražením.

VI.
Platba
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit (nelze smlouvat), cenu 
dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v  hoto-
vosti, či platební kartou o nejbližší platební pauze. Platbu převodem v přípa-
dech, kdy není podle zákona povinná, nebo jiným způsobem úhrady, je třeba dopře-
du dohodnout.

1. Při platbě do 200 000 Kč včetně aukční přirážky, je vydražitel povinen zaplatit 
ihned!
2. Od 200 000 Kč–500 000 Kč je vydražitel povinen zaplatit do 14 ti dnů,
3. Při ceně nad 500 000 Kč musí vydražitel 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 vydražitel takto termín, je povinen zaplatit dílo nejpozději 
do 6 týdnů po konání aukce
4. Při platbě nad 200 000 Kč musí vydražitel složit zálohu nejméně ve výši 10 %.

Vydražitel musí stvrdit svým podpisem v  pokladně při aukci, že dražil a  vydražil 
příslušné dílo, případně termín, do kdy zaplatí.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese vydra-
žitel. Nebezpečí škody na předmětu aukce přechází z původního majitele (a navrho-
vatele aukce) na vydražitele dnem předání předmětu aukce.

Je-li vydražitel 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 dražena a nabízena ve stavu, odpovídajícímu době jejich 
vzniku, pokud 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 vydražitel obrazu zaplacený obraz odvézt ihned, 
po upozornění asistentek v místě vchodu do předsálí (prezence) a po předložení do-
kladu o zaplacení, je vydražitel (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. 

Vydražené předměty budou předány vydražiteli (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 vydražitel zapla-
cené dílo nevyzvedne, bude vydražitel 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 dražiteli 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 24. 3. 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
24. 4. 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 1–79

2. Mimořádná nabídka  položky 80–236

3. Významní čeští a slovenští malíři  položky 237–344

Samostatná aukce obrazu J. Bauch položka 88 14.20 hodin
 V. Bukovac položka 104 14.30 hodin
 K. černý položka 109 14.35 hodin
 R. Kremlička položka 155  15.05 hodin
 A. Slavíček položka 196 15.25 hodin
 J. Zrzavý položka 227 15.40 hodin

VÝSTAVA EXPONÁTů

V prostorách Galerie ART PRAHA, Staroměstské náměstí 20/548
od 15. 4. 2016 do 23. 4. 2016, 10.30–19.00 hod., 24. 4. 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 vydražitelům na jejich přání vypracování znaleckých 
posudků významnými znalci pro dané dílo a autora na jejich náklady.

3.  Reklamace týkající se ceny, jakosti a stavu vydražených 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 dražených předmětů – všechny předměty nabízené do aukce budou vystavovány v prostorách Galerie ART PRAHA, 
Staroměstské náměstí 20/548 od 15. 4. 2016 do 23. 4. 2016, od 10:30 do 19:00 hod., 24. 4. 2016 pak od 10:30 do 13:00 hodin.

6.  dražené 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. Dražebník, 
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 draženého 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. Ĺubomír 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



Janeček Ota, pol. 28

PRÁCE NA PAPÍŘE
POLOŽKA 1–79



8 Práce na PaPíře

Jde o dobročinnou aukci ve prospěch 
Konta BARIÉRy. Přestože samy kalendáře 
jsou nádherné, zejména od Karla 
Lagerfelda jsou uměleckým dílem, přesto 
je v popředí této aukce lidskost a pomoc 
handicapovaným dětem.

KALENdÁŘE PIRELLI  
2008–2012

1.
Kalendář Pirelli, 2011, 62,5 × 42 cm, fotograf: 
Karl Lagerfeld; modelky: Bianca Balti, Frea Beha 
Erichsen, Isabeli Fontana, Magdalena Frackowiak, 
Abbey Lee Kershaw, Lakshmi Menon, Julianne 
Moore, Heidi Mount, Natasha Poly, Anja Rubik, 
Elisa Sednaoui, Lara Stone, Iris Strubegger, Erin 
Wasson, Daria Werbowy, Jeneil Williams; model: 
Jake Davies, Baptiste Giabiconi, Sebastien Jondeau, 
Brad Kroenig, Garrnett Neff; č. 04123

5 000 Kč
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2.
Kalendář Pirelli, 2008, 
58,5 × 43 cm, fotograf: Patrick 
Demarchelier; modelky: 
Cadherine McNiel, Mo Wandan, 
Doutzen Kroes, Gemma Ward, 
Lily Donaldson, Agyness Deyn, 
Coco Rocha, Sasha Pivovarova, 
Du Juan, Maggie Cheung, 
Caroline Trentini; č. 01922

5 000 Kč

3.
Kalendář Pirelli, 2009, 
40 × 60 cm, fotograf: 
Peter Beard; modelky: 
Daria, Emmanuela, 
Isabeli, Lara Stone, 
Malgosia, Maria-Carla, 
Rianne; č. 06612

5 000 Kč

4. 
Kalendář Pirelli, 2010, 60 × 40 cm, 
fotograf: Terry Richardson; modelky: 
Ana Beatriz Barroz, Gracie Carvalho, 
Lily Cole, Marloes Horst, Rosie 
Huntington-Whiteley, Miranda Kerr, 
Abbey Lee Kershaw, Daisy Lowe, 
Catherine McNeil, Eniko Mihalik, 
Georgina Stojilkovic; č. 07683, na 
úvodní straně rýha

5 000 Kč

5.
Kalendář Pirelli, 2012, 
57 × 57 cm, fotograf: 
Mario Sorrenti; modelky: 
Edita, Guinevere, Isabeli, 
Joan, Kate, Lara, Malgosia, 
Margareth, Milla, Natasha, 
Rinko, Saskia; č. 16935

5 000 Kč

2. 3.

5.4.
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6.

7.

7.
Benka Martin, (1888–1971), Zakladateľ 
ríše Veľkomoravskej, kombinovaná 
technika – kresba tužkou, tuší, ve 
výřezu 19,5 × 13 cm, nesignováno; 
prozkoumáno a pravost potvrzena 
znalcem

Slovenský akademický malíř, grafik, ilustrátor, 
národní umělec a nositel zlatého Řádu 
republiky.

12 000 Kč

6.
Brun Róbert, (*1948), Bakchantka II, 
1982, kombinovaná technika – kvaš, 
sprej, tužka, prořezávání, 61,5 × 61,5 cm, 
sign. PD R. Brun 1982

Významný slovenský malíř a grafik, profesor 
na AVU v Bratislavě. V Bakchantce moderně 
zpracoval historické téma protkané 
uměleckou zručností i jemným erotickým 
chvěním. Barvami dosahuje neopakovatelnou 
atmosféru, mnohdy přechází k expresivní 
tvarové osobitosti. Vysoce ceněn v Bratislavě 
i v zahraničí, kde dosáhl významných úspěchů. 
Vyhrál mezinárodní soutěže v Bratislavě 
a v Německu. Vystavuje v zahraničí.

9 000 Kč
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10.

9.

8.

8.
Bělocvětov Andrej, (1923–1997), 
Krajina, 1968, kombinovaná technika, 
32 × 36 cm, sign. LD Bělocvětov 68, 
vzadu pozůstalostní razítko; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

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

15 000 Kč

9.
Born Adolf, (*1930), Vzpomínky na 
Vídeň, barevná litografie, 37,5 × 53,5 cm, 
sign. PD A Born, autorský tisk; DU 
dedikace

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. Jeden z největších 
žijících malířů. Jeho osobité pojetí postav 
i kompozice děje s úsměvným nadhledem 
i surrealisticko-bornovské tvary jsou touhou 
sběratelů umění jakéhokoliv věku.

8 000 Kč

10.
Bouda Cyril, (1901–1984), 
dostaveníčko, kolem 1940, 
kombinovaná technika – akvarel,  
kvaš, ve výřezu 31 × 46 cm,  
sign. LD C Bouda; prozkoumal 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.

15 000 Kč
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11.

12.

12.
Coubine Othon, (1883–1969), Kytice 
ve váze, 1931, měkký kryt, akvatinta 
12/100, 36 × 27 cm, sign. PD Coubine; 
prozkoumala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.; soupis s. 179

10 000 Kč

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.

11.
Coubine Othon, (1883–1969), Strom 
v krajině, 1931, barevný lept, akvatinta 
17/100, 26,5 × 34 cm, sign. PD Coubine; 
prozkoumala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D., soupis 
grafického díla s. 178

11 000 Kč
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13.

14.

13.
Černý Karel, (1910–1960), V kavárně, 
1957, barevná litografie 30/100, 
40 × 50 cm, sign. PD K. černýš 57; 
reprodukováno monografie V. Lahoda – 
Karel černý, Barva a existence, soupis 
malířského díla, str. 207, č. kat. 4

8 000 Kč

14.
Černý Karel, (1910–1960), Nábřeží, 
1944, kresba perem tuší, ve výřezu 
28,5 × 40,5 cm, sign. LD K černýš 44, 
LD dedikace; v polovině přeložený 
papír; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

15 000 Kč

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.
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17.
Fulla Ľudovít, (1902–1980), 
Jánošík, 6× kolorovaný 
linoryt, 5× ve výřezu 
9,5 × 7,5 cm, 1× ve výřezu 
10 × 8,5 cm, sign. PD Fulla, 
soubor linorytů; prozkoumáno 
a pravost potvrzena znalcem

Významný slovenský malíř, vytváří 
venkovské motivy s důrazem na 
lidovost, lyričnost, pohádkový 
ilustrátor.

19 000 Kč

15.
Hoffmeister Adolf, (1902–1973), Vetešnictví aneb 
nebude králů ani pánů, 1963, koláž, ve výřezu 
17,5 × 28,5 cm, sign. PD AH63, vzadu autorsky 
signatura, název, datace; prozkoumal a pravost 
potvrdil prof. PhDr. J. Zemina; vystaveno: Goltzova tvrz, 
Golčův Jeníkov, 2014 – vzadu č. 78 a razítko; Galerie 
hlavního města Prahy, 2005

Malíř, kreslíř, karikaturista, filozof a politik. Své mnohdy 
satiristické šlehy odíval do postav obyčejných lidí, glosoval 
tak žhavá témata doby. Je známý umělec u nás i v zahraničí. 
Jeho dílo má stálou, časem prověřenou hodnotu.

25 000 Kč

16.
Chmel Viliam, (1917–1961), Žena 
s kohoutem, 1950, kolorovaný linoryt, 
27,5 × 19 cm, sign. PD V. Chmel 1950; 
prozkoumáno a pravost potvrzena 
znalcem

Dramatická atmosféra malby se přenáší též do 
figurálního žánru a podtrhuje psychologické 
rozpoložení zobrazovaného slovenského 
děvčete. Stále však hledal a nacházel prameny 
výtvarnosti a efekty moderního malířského 
tvaru. Velmi kvalitní malíř a grafik.

2 500 Kč

17.16.

15.
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19.
Goya y Lucientes Francisco José de, (1746–1828), 
Bárbaros! (Barbaři!), lept, akvatinta, ve výřezu 13 × 18,5 cm, 
nesignováno, z cyklu Hrůzy války;   Desastres/ list 38; 
reprodukováno: katalog kolektiv autorů, Francisco de Goya – 
Lepty, str. 107, str. 160, č. 180; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

V tomto díle reaguje na nesmírnou brutalitu válečné vřavy. Scéna před 
popravčí četou je vykreslena s důrazem na drama a utrpení obětí. Ve 
svých obrazech prokazoval mistrovství a originalitu. Jeho dílo je ve 
skutečnosti významným stupněm evropského moderního malířství.  

6 000 Kč

18.
Goya y Lucientes Francisco José de, (1746–1828), 
Asi sucedió (Tak se stalo), lept, akvatinta, ve výřezu 
13,5 × 18 cm, nesignováno, z cyklu Hrůzy války;  
Desastres/list 47; reprodukováno: katalog kolektiv autorů, 
Francisco de Goya – Lepty, str. 161, č. 189; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

Zde zachycuje bídu a trpkost každodenního života prostých lidí. 
Oba lepty prošly v rámci cyklu Hrůzy války několika edicemi, 
poslední začátkem 20. století. Z této doby patrně pochází 
i předložená díla.

6 000 Kč

18.

19.
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22.
Chlupáč Miloslav, (1920–2008), Marie, 
50. léta 20. stol., kombinovaná technika, 
tempera, 62 × 45 cm, nesignováno; 
reprodukováno: monografie kolektiv 
autorů – Chlupáč, str. 152

Byl členem Umělecké besedy. Zastoupen 
ve sbírkách NG v Praze, GVU Litoměřice, VG 
Pardubice a Museum des XX. Jahrhundert ve 
Vídni a jinde.

25 000 Kč

21.
Hořánek Jaroslav, (1925–1995), 
Líheň vzpomínek, 1990, kombinovaná 
technika, 41,5 × 61 cm, sign. PD Hořánek 
90, vzadu autorské razítko, přípis

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.

15 000 Kč

20.
Gross František, (1909–1985), 
Postava ve městě, 1966, kombinovaná 
technika, ve výřezu 30 × 40,5 cm, 
sign. PD F. Gross 66; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. J. Machalický

Přední představitel českého výtvarného umění 
20. století, spoluzakladatel Skupiny 42. Jeho 
dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním 
a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou.

15 000 Kč

20.

21.

22.



17Práce na PaPíře

23.
Janeček Ota, (1919–1996),  
Zátiší s ptákem – PF 1984, 1983, 
kombinovaná technika, 14,5 × 20 cm, 
sign. PD Ota Janeček, z korespondence 
autora

6 500 Kč

25.
Janeček Ota, (1919–1996), dívka, suchá 
jehla 40/50, 28 × 24,5 cm, sign. PD Ota 
Janeček, mírně poškozený papír

2 500 Kč

24.
Janeček Ota, (1919–1996), dívka 
s květem, kolem 1973, kresba uhlem/
plátno, karton, 24 × 31 cm, sign. LD 
Janeček; prozkoumal a pravost potvrdil 
syn autora, kat. č. 9000

8 000 Kč

23.

24.

25.

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.
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26.
Janeček Ota, (1919–1996), Polibek, 
kolem 1978, pastel, 29,5 × 40 cm, sign. LD 
Ota Janeček; prozkoumal a pravost 
potvrdil syn autora, kat. č. 9002

15 000 Kč

27.
Janeček Ota, (1919–1996), Půlakt, 
kolem 1990, kombinovaná technika, 
24 × 33 cm, sign. LD Janeček; prozkoumal 
a pravost potvrdil syn autora, kat. č. 9003

9 000 Kč

26.

27.
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28.
Janeček Ota, (1919–1996), Polibek II, 
kolem 1978, pastel, ve výřezu 
20,5 × 27,5 cm, sign. LD Ota Janeček; 
prozkoumal a pravost potvrdil syn autora, 
kat. č. 9001

17 000 Kč

29.
Janeček Ota, (1919–1996), Polibek 
s havranem, 80. léta, kombinovaná 
technika, 16 × 22 cm, sign. vzadu na 
dopise, z korespondence autora

6 500 Kč

30.
Janeček Ota, (1919–1996), Světabol, 
kolem 1976, kombinovaná technika, 
6 × 6 cm, sign. DU Ota Janeček; 
prozkoumal a pravost potvrdil syn autora, 
kat. č. 9004

6 000 Kč

28.

29.

30.
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31.
Janeček Ota, (1919–1996), Stojící akt, 
1944, kombinovaná technika, ve výřezu 
29 × 22 cm, sign. PD Janeček 10.VI. 44.; 
prozkoumal a pravost potvrdil syn autora, 
kat. č. 8919

15 000 Kč

32.
Jiřincová Ludmila, (1912–1994), 
Zamyšlená, kombinovaná technika – 
kresba perem tuší, akvarel, ve výřezu 
18,5 × 12,5 cm, sign. LD Jiřincová; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

Grafička, malířka, ilustrátorka. První dáma 
české grafiky.

18 000 Kč

31.

32.
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33.
Jaroš Bohumil, (1856–1924), Horská 
krajina, kolem 1895, kvaš, 33 × 46,5 cm, 
sign. PD B. Jaroš.; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

3 000 Kč

34.
Jaroš Bohumil, (1856–1924), Na cestě, 
kolem 1895, kvaš, 33 × 46,5 cm, sign. PD 
B. Jaroš.; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

3 000 Kč

33.

34.

Věnoval se malbě, grafice. Obrazy pojímal jako 
příběhy, objevoval krásu v běžných denních 
atributech věcí i krajin. Dovedl skvěle pracovat 
se světlem. Jeho krajiny jsou velmi působivé 
a vyhledávané.
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37.
Junek Václav, (1913–1976), Ilustrace 
ke knize S. K. Neumann: Kniha lesů, 
vod a strání, kombinovaná technika, 
ve výřezu 33 × 23 cm, sign. PD V. Junek; 
provenience: získáno z rodiny autora

český malíř, grafik, ilustrátor. Studoval na 
UMPRUM u prof. J. Bendy a AVU v Praze 
u J. Obrovského. Oblíbil si moře a lodě. 
členem Spolku sběratelů a přátel ex libris.

3 000 Kč

35.
Kopecký Bohdan, (*1928), Kosmické 
obrazy II., 1971, kombinovaná technika, 
69 × 98,5 cm, sign. PD B. Kopecký 71

Zpočátku expresivní kolorista s nádhernými 
modravými krajinami Mostecka, kterým žil. 
Koncem 50. let vytváří svoji verzi krajiny, 
jakousi znakovou řeč „zevnitř“ krajiny, či 
z výšky. Postupně přechází ke znakové 
symbolice a metafoře malby. Velice ceněné 
jsou jeho ranější práce či právě symbolicko-
metaforické.

9 000 Kč

36.
Kotík Pravoslav, (1889–1970), 
Kompozice, 1958, tempera, 
15,5 × 22,5 cm, sign. PD P. Kotík 58; 
prozkoumáno a pravost potvrzena 
rodinou autora

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 Prahy a ve 
sbírkách všech regionálních galerií čech 
a Moravy.

15 000 Kč

37.

36.

35.
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38.
Lamr Aleš, (*1943), do brány…, 1988, 
kombinovaná technika, 58 × 41 cm, sign. DU 
A. Lamr 88; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

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.

18 000 Kč

39.
Lhoták Kamil, (1912–1990), Krajina s červeným 
míčem a vzducholodí, 1982, barevná litografie, 
28,5 × 21,5 cm, sign. PD Kamil Lhoták 82, autorský 
tisk 10; reprodukováno: monografie L. šteffek – 
K. Lhoták, Grafické dílo, str. 382, č. G 461

7 000 Kč

40.
Lhoták Kamil, (1912–1990), 
Letecký den, 1940, kresba tuší, ve 
výřezu 18 × 15 cm, sign. PD K L 40; 
prozkoumal a pravost potvrdil  
prof. PhDr. T. Vlček, CSc.

10 000 Kč

38. 39.

40.

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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42.
Kremlička Rudolf, (1886–1932), 
Toaleta, 1925, litografie, 28 × 21 cm, 
sign. PD R Kremlička; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický; 
vystaveno: Salon výtv. Dílo, Praha 1944, 
kat. č. 119 – vzadu štítek; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

Významný český malíř, který byl jedním 
z hlavních představitelů moderního českého 
umění. V roce 1918 se zúčastnil první výstavy 
skupiny Tvrdošíjní. Byl především vynikajícím 
portrétistou, ale i krajinářem.

2 800 Kč

41.
Lhoták Kamil, (1912–1990), Odila, 1977, 
litografie, 17 × 13 cm, sign. PD Kamil 
Lhoták 77; reprodukováno: monografie 
L. šteffek – K. Lhoták, Grafické dílo, 
str. 351, č. G 431

7 000 Kč

42.

41.
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43.
Lhoták Kamil, (1912–1990),  
Paříž 1913 – Na bulváru, 1946, 
suchá jehla, 9,2 × 13,8 cm, sign. PD 
Kamil Lhoták 46; reprodukováno: 
monografie L. šteffek – K. Lhoták, 
Grafické dílo, str. 96, č. G 93

2 000 Kč

44.
Lhoták Kamil, (1912–1990), Paříž 
1913 – Reklamní tabule, 1946, 
suchá jehla, 9,2 × 13,7 cm, sign. PD 
Kamil Lhoták 46; reprodukováno: 
monografie L. šteffek – K. Lhoták, 
Grafické dílo, str. 94, č. G 89

3 000 Kč

45.
Lhoták Kamil, (1912–1990),  
Stroj pouště u skály, 1972, 
barevná litografie 67/200, 
8,5 × 13 cm, sign. PD Kamil 
Lhoták 72; reprodukováno: 
monografie L. šteffek – K. Lhoták, 
Grafické dílo, str. 329, č. G 409

3 000 Kč
45.

44.

43.
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46.
Liesler Josef, (1912–2005),  
Proč zakrýváš druhé oko?, 1981, 
kombinovaná technika, ve výřezu 
30 × 21 cm, sign. PD Liesler 81., vzadu 
autorsky signatura, název, datace, 
technika, rozměr

15 000 Kč 

47.
Liesler Josef, (1912–2005),  
Svatební košile, 1981, barevná litografie 
113/130, 53 × 37,5 cm, sign. PD Liesler 81.

3 500 Kč

47.

46.

Jeden z nejlepších malířů poloviny 20. století. 
Měl zvláštní surrealisticko-lieslerovský styl, 
který osciloval. Ale jen osobitě – od Chagalla 
po Toyen.
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48.
Mařák Julius Eduard, (1832–1899), 
Vodopád, 1882, kresba tužkou, ve 
výřezu 25 × 14,5 cm, sign. LD J. Mařák 
27/4 82; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř, krajinář, zakladatel školy mařákovců. 
Profesor na Akademii v Praze, vynikající kreslíř, 
proslul lesními interiéry, patří do generace 
Národního divadla, romanticky laděný umělec, 
začal jako první učit plenérovou malbu, měl 
řadu vynikajících žáků – Kaván, Lebeda, 
Slavíček, Holub apod.

4 000 Kč

49.
Nowak Willi, (1886–1977), Koupání, 
akvarel, ve výřezu 29 × 23 cm, sign. PD 
V. Nowak; provenience: získáno z rodiny 
autora

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.

8 000 Kč

48.

49.
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50.
Načeradský Jiří, (1939–2014), 
Kaleidoskop, 2006, kombinovaná 
technika, 56,5 × 76 cm, sign. PD 
Načeradský 2006

19 000 Kč

51.
Načeradský Jiří, (1939–2014), Milenci, 
lavírovaná kresba tuší, 59,5 × 41 cm, 
sign. PD Načeradský; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

5 000 Kč

51.

50.

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.
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52.
Načeradský Jiří, (1939–2014), Milenci, 
1965, kresba rudkou, 38 × 35 cm, sign. PD 
Načeradský 65, oboustranný obraz – 
Milenci

7 000 Kč

53.
Načeradský Jiří, (1939–2014), Trojice, 
kombinovaná technika, 85,5 × 60,5 cm, 
sign. PD Načeradský, vzadu autorsky 
signatura

12 000 Kč
53.

52.
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54.
Nepraš Karel, (1932–2002), Čtení jedné knihy, 1986, kresba tuší, 
29,5 × 41,5 cm, sign. Karel Nepraš 1986; vystaveno: Goltzova tvrz, 
Golčův Jeníkov–15. výstava, 2014, č. 80 – vzadu razítko; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

19 000 Kč

55.
Nepraš Karel, (1932–2002), Výkop, 
kresba tuší, 21 × 30 cm, sign. PD Karel 
Nepraš; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

5 000 Kč

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

55.

54.
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56.
Nowak Willi, (1886–1977), dívka, kresba 
tužkou, akvarel, ve výřezu 24,5 × 18,5 cm, 
sign. PD Vilém Nowak

9 000 Kč

57.
Nowak Willi, (1886–1977), Koupání, 
akvarel, ve výřezu 32 × 24 cm, sign. PD 
Vilém Nowak; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

10 000 Kč
57.

56.
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58.
Panuška ml. Jaroslav, (1898–1962), Lesní zákoutí, kolem 1940, 
kombinovaná technika, 20 × 22 cm, sign. PD Jaro Panuška –, vzadu 
autorsky signatura; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr M. Zachař; 
vystaveno: Výstava umělců Havlíčkova kraje – vzadu štítek

Syn malíře Jaroslava Panušky, krajinář. Obrazy maloval v plenéru, motivy bez 
stafáže a vtiskl jim charakteristický tón. Pracuje s uvolněnou kompozicí, které 
dává vlastní řád.

20 000 Kč

59.
Rada Vlastimil, (1895–1962), Na saních, 1960, 
kolorovaná litografie, ve výřezu 14 × 19,5 cm, 
sign. PD Vlast. Rada; prozkoumal 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

58.

59.
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60.
Reynek Bohuslav, (1882–1971), Květinářství, suchá jehla 
s monotypem, 17,5 × 14 cm, sign. PD Reynek; prozkoumali 
a pravost potvrdili PhDr. R. Michalová, Ph.D. a PhDr. J. Machalický

15 000 Kč

61.
Reynek Bohuslav, (1882–1971), Rouška Veroničina, konec 
40. let, začátek 50. let 20. stol., suchá jehla s monotypem, 
21 × 13 cm, sign. PD Reynek; prozkoumala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.

15 000 Kč

62
Rélink Karel, (1880–1945), Na kluzišti, 1919, akvarel, 
34,5 × 30 cm, sign. PD Karel Rélink 1919

Vytvořil řadu figurálních kompozic a každá je jiná, 
vyznačující se bravurním zachycením pohybu. Základem 
jeho malířského nazírání je grafika a akvarel, kde se barva 
podřizuje přednostnímu zájmu o tvar.

5 000 Kč

60. 61.

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.

62.
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63.
Saudek Kája (Karel), (1935–2015), 
Pražské dvorky, přelom 80. a 90. let 
20. stol., kombinovaná technika, ve 
výřezu 38 × 28 cm, sign. PD Saudek; 
prozkoumáno a pravost potvrzena 
rodinou autora

Malíř, kreslíř. Nejvíce se věnoval kresbě 
a plakátové tvorbě.

30 000 Kč

65.
Smetana Jan, (1918–1998), Přístav, 
1949, litografie, 23 × 31 cm, sign. PD 
Jan Smetana 1949

Významný představitel Skupiny 42, Umělecké 
besedy, SčUG Hollar a Skupiny 58. Malířsky 
byl zaujat městskou poetikou a melancholií 
městských periferií, později našel typický 
motiv plynových lamp. Jeho tvorbu ovlivnil 
pobyt v Paříži, kde se více věnoval motivům 
nábřeží, kaváren, bister apod. V posledním 
období maloval abstraktní kompozice 
s konstruktivními prvky, které připomínaly 
i kosmické představy.

2 500 Kč

64.
Sokol Koloman, (1902–2003), Jánošík, 
1934, dřevoryt, 19,5 × 17 cm, sign. PD 
K. Sokol 34, PD v desce K. S.; prozkoumáno 
a pravost potvrzena znalcem

Zakladatel slovenské meziválečné grafiky, jeho 
obrazy jsou často dramatickými prezentacemi 
expresionismu. Odešel do USA, kde vytvořil 
speciální symbolicko – mytologický styl.

3 000 Kč

65.

63.

64.
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66.
Suchánek Vladimír, (*1933), dvojice, barevná 
litografie 80/100, ve výřezu 63 × 41,5 cm, sign. PD 
VladSuchánek

Významný český grafik a malíř. Na trhu se téměř 
nevyskytuje.

2 500 Kč

67.
Sýkora Zdeněk, (1920–2011), Sedm linií pro 
Uměleckou besedu, 1996, serigrafie, 44,5 × 44,5 cm, 
sign. PD Sýkora 96; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

Představitel avantgardního umění a konstruktivismu. 
Zpočátku byl ve své tvorbě ovlivněn surrealismem, 
Skupinou 42 a kubismem. Původně se věnoval 
krajinomalbě, později přešel k plošnějším, jednodušším 
a geometričtějším kompozicím.

18 000 Kč

68.
Šetelík Jaroslav, (1881–1955), Paříž – Přítelkyně, 
1905, kresba tužkou, ve výřezu 36,5 × 28,5 cm, 
sign. PD Jaroslav šetelík Paris 05.; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

6 000 Kč

66.

67.

68.
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69.
Šíma Josef, (1891–1971), Krajina – 
Pozvánka na vernisáž, 1955, litografie, 
ve výřezu 7,5 × 29 cm, sign. PD v kameni 
J. š.; prozkoumala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.

Významný evropský malíř s českými kořeny. 
V roce 1920 spoluzaložil Devětsil. 1926 získává 
francouzské občanství. 1932 organizuje 
mezinárodní surrealistickou výstavu Poezie. 
Zpočátku vytváří spíše v duchu sociálního 
civilismu a poetismu. Začal i s geometrickou 
abstrakcí, přešel však k symbolistickému 
surrealismu s filozofickým tónem. Symbolem 
života je pro něj vejce, krystal, strom. Ve 
30. létech osobitě zpracovával antická 
témata. Za války se věnoval diplomatické 
kariéře a přestal malovat. V 50. létech se vrátil 
zaujat úlohou světla v obrazech, jeho další dílo 
je pak syntéza dosavadní tvorby přicházející 
do koloristicky zabarvené abstrakce 
s imaginativními vizemi. Významný evropský 
malíř.

2 500 Kč

70.
Šimák Lev, (1896–1989), Hořce ve 
džbánu, 1948, akvarel, ve výřezu 
42,5 × 28,5 cm, sign. PD Lev 48, drobně 
poškozeno

7 000 Kč

71.
Šimák Lev, (1896–1989), Kytice, 1920, 
akvarel, ve výřezu 41,5 × 33 cm, sign. PD 
Lev 20., drobně poškozeno

9 500 Kč

69. – zadní strana obr.

69.

70.

71.

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.
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72.
Tichý František, (1896–1961), 
Bílá černoška II, 1947, suchá jehla, 
18,9 × 13 cm, sign. DU Tichý 48; 
reprodukováno: monografie F. Dvořák – 
F. Tichý, Grafické dílo, str. 115, č. 148; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

14 000 Kč

73.
Tichý František, (1896–1961), Frontispis 
k próze Jindřicha Teuchnera „Lazar – 
Zápas s andělem“, 1947, suchá jehla, 
25 × 12,5 cm, sign. LD Tichý 47; reprodukováno: 
monografie F. Dvořák – F. Tichý, Grafické dílo 
str. 110, č. 137; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

12 000 Kč

72. 73.

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.
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74.
Tichý František, (1896–1961), 
II. Ilustrace k Lermontově eposu 
démon, 1939, kolorovaná suchá jehla, 
ve výřezu 24,5 × 18,5 cm, sign. DU Tichý 
40, PD ve štočku T; reprodukováno: 
monografie F. Dvořák – F. Tichý, Grafické 
dílo, str. 51, č. 36; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. J. Machalický

10 000 Kč

75.
Tichý František, (1896–1961), Kočka, 
kresba tuší, tužkou, ve výřezu 29 × 17 cm, 
sign. LD Tichý; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. J. Machalický

12 000 Kč
75.

74.
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76.
Tittelbach Vojtěch, (1900–1971), 
Koupající se dívky, kolem 1948, pastel, 
39,5 × 51 cm, sign. LD V. Tittelbach; 
prozkoumal a pravost potrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Žák Uměleckoprůmyslové školy v Praze, 
studoval na AVU v Praze u M. švabinského. 
Ilustroval knihy pro nakladatelství Melantrich, 
pořádal umělecké výstavy a navrhoval 
scénické výpravy pro divadla v Praze. Učil 
kreslení na soukromé škole.

11 000 Kč

77.
Waldhauser Antonín, (1835–1913),  
Portrét ženy, kolem 1860, 
kombinovaná technika, 11,5 × 7 cm, 
sign. PD AW, vzadu pozůstalostní 
razítka; prozkoumali a pravost 
potvrdili PhDr. N. Blažíčková-Horová 
a PhDr. Mgr. M. Zachař

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

4 500 Kč

76.

77.
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79.
Zábranský Adolf, (1909–1981), Lesní 
studánka, 1966, kombinovaná technika – 
kresba tuší, pastel, ve výřezu 27,5 × 20 cm, 
sign. DU A. Zábranský, studie k ilustraci 
knihy Zlaté slunce, bílý den

Malíř, grafik, ilustrátor. Zabýval se malbou, 
novinovou kresbou a návrhem plakátů. 
Největších úspěchů dosáhl v ilustracích. 
Snažil se důsledně propojit text s obrazovým 
doprovodem knihy.

3 000 Kč

78.
Zrzavý Jan, (1890–1977), Benátky, 
1976, barevná litografie 152/200, 
11,5 × 17 cm, sign. PD Jan Zrzavý, PD 
v kameni J.Z. 76, LD dedikace

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.

7 000 Kč

79.

78.
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Kremlička Rudolf, pol. 155

MIMOŘÁdNÁ NABÍdKA
POLOŽKA 80–236
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80.
Africké umění, Kel vyřezávaný 
s motivem aktu domorodé ženy,  
začátek 20. století, slonovina, d. 60,5 cm, 
sloní kel s figurálním motivem na 
dřevěném podstavci; provenience: dar 
jednomu z nejvyšších představitelů  
vlády čSSR

120 000 Kč



43MiMořádná nabídk a

81.
Africké umění, Kel vyřezávaný 
s motivem půlaktu domorodé ženy, 
začátek 20. století, slonovina, v. 35 cm, 
sloní kel s figurálním motivem na 
dřevěném podstavci; provenience: dar 
jednomu z nejvyšších představitelů vlády 
čSSR

80 000 Kč

82.
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

80 000 Kč

81.

81. – detail

82. – detail

82.
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83.
Východoasijské umění, Korále, 
slonová kost, 159 korálků, délka 115 cm; 
provenience: dar jednomu z nejvyšších 
představitelů vlády čSSR

3 000 Kč
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84.
Východoasijské umění, Náramek 
se zlatem vyšší ryzosti, kolem 1950, 
slonová kost, zlato, vnitřní průměr 7 cm, 
venkovní průměr 8,5 cm; provenience: 
dar jednomu z nejvyšších představitelů 
vlády čSSR

5 000 Kč

85.
Východoasijské umění, Orientální 
náramek, kolem 1950, slonová kost, 
vnitřní průměr 7,1 cm, venkovní průměr 
8,9 cm; provenience: dar jednomu 
z nejvyšších představitelů vlády čSSR

3 500 Kč

84.

85.
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86.
dámské náramkové hodinky Patek 
Philippe Geneve Elise, celozlaté, bílé 
zlato 750/1000, kalibr 20, s korunkou 22, 
vyrobeno pro Arabské Emiráty; cenový 
odhad: Vlasák – hodinářství, Zürich, mírně 
poškozeno; provenience: dar jednomu 
z nejvyšších představitelů vlády čSSR

110 000 Kč
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87.
Kuřácká souprava, 50.–70. léta 20. stol., 
matné a leštěné stříbro, Ag 800/1000, 
celková váha 731,03 g, stříbrný set – 
popelník, stojánek na zapálky, krabička 
na cigarety a tác; provenience: dar 
Indonéského prezidenta jednomu 
z nejvyšších představitelů vlády čSSR

18 000 Kč
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Z expertizy Phdr. R. Michalové, Ph.d.:

Posuzovaný obraz „Koupání“ je autentickým, prvotřídním 
a mimořádně sběratelsky zajímavým dílem Jana Baucha, které 
patří bezesporu k „zlatému fondu“ jeho tvorby. Toto reprezentativní 
a malířsky velkolepé plátno bylo vytvořeno v roce 1937, v roce, 
který je výtvarně mimořádně zajímavý a v malířově vývoji nadmíru 
důležitý. Kromě „Koupání“ vznikají např. dvě varianty „Ležícího aktu 
v interiéru“ a první obrazy Prahy. Navíc tehdy autor získal velké 
uznání za dosavadní práci, Grand Prix na mezinárodní výstavě 
v Paříži. Jana Baucha přitahovaly náměty, které mu umožňovaly 
vyvolat svár a hru intenzit, hmot a světel. Proto se vracel „k tak 
od věků dramatickému ději, jakým je žena, tělo ženy, krása ženy, 
ta závratnost…” (J. B.). Akt, ať už samostatný či v sofistikovanější 
kompozici, jakou bylo právě téma koupání, představoval jedno 
z jeho zásadních a nosných témat. Obraz „Koupání” koncipoval Jan 
Bauch jako výtvarně uzavřenou kompozici tří ženských aktů, jejichž 
melodické propojení hravým obrazovým rytmem mu umožnilo 
dát kompozici vnitřní pohyb, o což ve svém díle od poloviny 30. 
let usiloval. Ženská těla zachytil v jejich okouzlující graciéznosti 
i erotické smyslnosti. Světlem modelované tvary odhalují magickou 
přitažlivost těchto čistě pozemských „tří Grácií“, které se věnují 
sladkému odpočinku. Posuzovaný obraz je špičkovým a velmi 
cenným Bauchovým dílem, vyznačujícím se „prouděním života“, 
jehož vyjádření se stalo autorovi nejvlastnějším uměleckým 
programem. Bravurně svědčí o ojedinělém vitalismu Bauchova 
malířského projevu, který má adekvátní srovnání jen v těch 
největších jménech evropského expresionismu.

88.
Bauch Jan, (1898–1995), Koupání, 1937, olej/plátno, 
73 × 95,5 cm, sign. PD Jan Bauch 1937, expertiza 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.; reprodukováno: monografie 
R. Michalová, P. Kováč – Jan Bauch, č. 82

640 000 Kč

SAMOSTATNÁ AUKCE
poučení na str. 3

88. – detail obr.
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89.
Blažíček Oldřich, (1887–1953), Kytice 
na zlatém pozadí, 1927, olej, kresba 
perem tuší/sklo, 91 × 75 cm, sign. LD 
O. Blažíček 1927., vzadu č. 66 – štítek; 
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová

120 000 Kč

Představitel moderní krajinomalby, nebyl jen svrchovaným malířem – 
krajinářem své rodné Vysočiny, ale proslavil se také malbou chrámových 
interiérů. Tvořil a vystavoval doma i v zahraničí. Nejvýznačnějších ocenění 
dosáhly jeho obrazy na výstavě v Paříži (1921) a na mezinárodních 
výstavách Carnegieho institutu ve Spojených státech. Jeho obrazy jsou 
zastoupeny ve význačných sbírkách umění.
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91.
Benda Břetislav, (1897–1983), Vltava, 
mramor, v. 45 cm, sign. na plintě Br. 
Benda; vystaveno: XI. Výstava, Goltzova 
tvrz, Golčův Jeníkov, 2008, kat. č. 40 – 
vespodu štítek

30 000 Kč

Sochař, jehož hlavním tématem je ženský 
akt s výrazným lyrickým akcentem, který 
nepostrádá ani stopy melancholie. Obojí činí 
z jeho plastik silně působivá, výrazná díla, 
zastoupená v mnoha galeriích i soukromých 
sbírkách.

92.
Benda Břetislav, (1897–1983), Vltava, 
bronz, v. 44 cm, sign. na plintě B. Benda; 
vystaveno: XI. Výstava, Goltzova tvrz, 
Golčův Jeníkov, 2008, kat. č. 39 – 
vespodu štítek

25 000 Kč
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93.
Benka Martin, (1888–1971), 
drevorubači, 1938, dřevořezba, 
70 × 117 cm (73 × 117 cm), 
sign. PD M. B. 1938, expertiza 
PhDr. K. Bajcurová, CSc. – v kopii; 
mírně poškozeno

Slovenský akademický malíř, grafik, ilustrátor, 
národní umělec a nositel zlatého Řádu 
republiky.

450 000 Kč

94.
Bradáček Jiří, (1922–1984), Akt, bronz, 
v. 18 cm, sign. dole vzadu J. Bradáček 58

Sochař, v jehož tvorbě převládala figurativní 
plastika, člen skupiny Krok 57, zastoupen 
ve sbírkách NG v Praze, OG Liberec aj. Poté 
přešel na civilistní sociální plastiku. Bradáčkovy 
plastiky, zejména akty, jsou velmi osobité 
a jemně krásné. Jsou skvělé, ale zvláštní jsou 
zejména hloubkou svého soucítění, které do 
nich vkládá.

28 000 Kč

Z expertizy Phdr. K. Bajcurové, CSc.:

Ku kontextu diela a jeho autorstvu. Opis diela: posudzované dielo 
predstavuje horizontálne rozvinutý figurálny reliéf v dreve realizovaný 
rezbárskou technikou. Na reliéfe je zobrazená scéna z práce drevorubačov: 
kompozicia piatich mužských figúr v ľudových odevoch pri práci s nástrojmi 
v rukách vo vysokom reliéfe; stojace figúry zaberajú celú výšku reliéfu, 
jedna figúra je stvárnená v podrepe. V spodnej časti kompozicie sú 
drevené kmene, v pozadí je v nízkom reliéfe stvárnená vysokohorská 
panoráma s oblakmi. Reliéf je spracovaný v realistickom štýle so sklonom 
k monumentalizujúcej štylizácii, výrazným dekorativným prvkom 
kompozicie je stopa dláta, ktorá znásobuje svetelné premodelovanie scény.

Podľa signatury vľavo dole (M.B.) a datovania (1938) možno dielo 
situovať do Benkovej tvorby konca tridsiatych rokov 20. storočia. Toto 
obdobie predstavuje „heroický“ čas slovenskej medzivojnovej moderny, keď 
originálnými výkonmi symbolicky na chviľu vyrovnala svoj krok s Európou, sa 
pre Benku stalo obdobím mohutného tvorivého vzopätia, druhého vrcholu.

93.

94.
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95.
Brichcín Roman, (*1958), Kluci, 2000–04,   
olej/ plátno, 90 × 100 cm, sign. DU Brichcín, vzadu 
autorsky signatura, název, datace, technika, rozměr, 
dedikace

65 000 Kč

96.
Berdych Jakub, (*1953), Hroch, 2008, plastika 
z taveného skla, v. 13 cm, š. 30,5 cm, sign. dole 
vzadu Jakub Berdych; provenience: získáno 
z rodiny autora; vystaveno: Jakub a Já, BWA 
Wroclaw – Galerie Szkla i Ceramiki, 2011 – 
reprodukováno: katalog, str. 25

14 000 Kč

97.
Berdych Jakub, (*1953), Hrošík, 2008, plastika 
z taveného skla, v. 7,5 cm, š. 18,5 cm, sign. dole 
vzadu Jakub Berdych; provenience: získáno 
z rodiny autora; vystaveno: Jakub a Já, BWA 
Wroclaw – Galerie Szkla i Ceramiki, 2011 – 
reprodukováno: katalog, str. 25

9 000 Kč

Známý designér, sklář a pedagog. Vyučuje na Katedře 
designu v ateliéru skla na Technické univerzitě v Liberci. 
Vytvořil řadu zajímavých realizací, ale při své skromnosti 
zůstává ve stínu.

95.

96.

97.
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98.
Brichcín Roman, (*1958), Jazztime, 
2015, olej, akryl, grafit/juta, plátno, 
105 × 140 cm, sign. DU Brichcín, vzadu 
autorsky signatura, název, datace, 
technika, rozměr; provenience: získáno 
z rodiny autora

85 000 Kč

99.
Brichcín Roman, (*1958), Žlutý jezdec, 
1999, olej/plátno, 100 × 100 cm, sign. DU 
Brichcín, vzadu autorsky signatura, název, 
datace, technika, rozměr

30 000 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.

98.

99.
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100.
Brichcín Roman, (*1958), Milenci s hvězdou, 2015, 
olej/plátno, 70 × 85 cm, sign. DU Brichcín, vzadu 
autorsky signatura, název, datace, technika, rozměr; 
provenience: získáno z rodiny autora

40 000 Kč

101.
Brichcín Roman, (*1958), Rio Samba, 2015, 
olej/plátno, 73 × 89 cm, sign. DU Brichcín, vzadu 
autorsky signatura, název, datace, technika, 
rozměr; provenience: získáno z rodiny autora

45 000 Kč

101.

100.
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102.
Bauch Jan,  
(1898–1995), Loreta,  
1944, olej/plátno, 
80 × 64,5 cm, sign.  
PD Jan Bauch 1944;  
expertiza PhDr.  
R. Michalová, Ph.D.; 
reprodukováno:  
monografie  
R. Michalová,  
P. Kováč – Jan Bauch,  
str. 198–9, č. 138

540 000 Kč

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

Když vyslovíme jméno Jan Bauch, vybaví se nám „Loreta“. Vybaví se nám autorovy dramatické a malířsky vášnivé 
kompozice období let čtyřicátých, které patří k nejzávažnějším dílům, do nichž se natrvalo zapsala odpovědnost vůdčích 
uměleckých osobností k národu a v nichž se zrcadlí vzdor a tragika celé druhé světové války. Obrazy „Loret“ patří mezi 
nejznámější a nejslavnější díla Bauchova díla. Sám měl jednu variantu (z roku 1956) umístěnou až do konce života nad 
lůžkem v ložnici.

Posuzovaný obraz je špičkovou a sběratelsky mimořádně vzácnou autorovou prací z jeho vrcholného období poloviny 
čtyřicátých let, tzv. „dramatické fáze“. Je to dílo, které se vyznačuje extatičností malířského projevu, srovnatelnou jen 
s těmi nejlepšími světovými expresionisty (O. Kokoschka, G. Rouault ad.), a které fascinuje sugestivními „přísvity“ barev.

do obrazu „Loreta“ vtělil Jan Bauch své zaujetí barokem, které vnímal, ve srovnání s renesancí, jako „výbuch směrem 
k životu“. Miloval strhujícím barokním pohyb a dynamiku. Odpovídalo to, jak přiznal, vlastně všemu, co měl sám v sobě, 
ve své povaze a temperamentu. Výtvarné prostředky posilují hluboce procítěný význam. Plocha plátna je modelována 
a prohnětena patetickými tahy štětce, aby vztahy mezi barvami a vzpínajícími se tvary vyjadřovaly drama moderního 
světa, v němž krása a velikost, krutost a hrůza, jsou spolu neoddělitelně spjaty.

„Loreta“ je dílem strhující, polyfonické dynamiky, v němž subjektivní emoce splynula s atmosférou dramatu a napětí 
válečné doby. Jan Bauch pojal toto plátno jako „pokračující zápas“, do něhož promítl duchovní sílu odporu a vůle 
k životu, která je v národě a nedá se nikdy pokořit.
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Z expertizy Phdr. Mgr. M. Zachaře:
Rozměrnější plátno z malířova vyzrálého 
meziválečného období představuje nejlepší 
tradice české krajinářské školy. Realisticko 
impresionistickou metodou ztvárněné panorama 
se vzrostlou lípou – symbolem domácí kulturní 
krajiny a živých tradic – pojal Bubeníček jako 
zpěvnou píseň k oslavě domova. Jde o krásné 
mistrovské autorovo dílo vysoké umělecké 
a galerijní hodnoty. Představuje zároveň jako 
reprezentativní položka ukázku Mařákovy školy 
jako neutuchajícího sběratelského fenoménu.

103.
Bubeníček Ota, (1871–1962), Lípa u kapličky na 
Souhradí, po r. 1930, olej/plátno, 70 × 60 cm, sign. PD 
O Bubeníček, vzadu autorsky č. 49, název; expertiza 
PhDr. Mgr. M. Zachař

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.

160 000 Kč



58 MiMořádná nabídk a

104.
Bukovac Vlaho, (1855–1922), 
dívka se závojem a růžemi, kolem 
1887, olej/plátno, 81 × 65 cm, 
sign. LD Vlaho Bukovac, vzadu 
No. 713; prozkoumala a pravost 
potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.; 
expertiza prof. PhDr. T. Vlček, CSc.

1 900 000 Kč

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

Předmětem posudku je obraz, malba olejem na plátně 81 x 65 cm, zobrazující 
ženský akt v prostředí luxusního atelieru konce 19. století, dílo signováno vlevo dole 
Vlaho Bukovac. Posudek potvrzuje, že se jedná o práci chorvatského malíře Vlaho 
Bukovace, (italská podoba Bukovacova jména Biagio Faggioni, narozen roku 1855 – 
zemřel 1922). Obraz představuje jedno z důležitých děl z období, ve kterém Bukovac 
studoval a pak dál úspěšně působil v Paříži mezi lety 1880–1893. O Bukovacově 
autorství uvedeného díla svědčí virtuózní malířský přednes, na jehož utváření se 
podílelo školení na pařížské École des Beaux Arts v atelieru Alexandere Cabanela, 
kde se iluzivně mimetické schopnosti zachytit subtilní hodnoty dopadu světla na 
povrchy hmotově odlišných předmětů, měřily a inspirovaly s nejvýznamnějšími 
díly dějin evropského malířství. Ve snaze zachytit nejjemnější záchvěvy smyslovosti 
Bukovac spojoval pohledy na dívčí, či ženský akt s artefakty květů růží oplývajících 
omamnými vůněmi. Uvedený obraz tak doplňuje obraz, který byl na londýnském 
trhu roku 2006 (srovnání vyobrazeno v příloze) a podle něhož je možné určit i datum 
vzniku sledovaného díla, a to do stejného roku 1887, nebo do jeho těsné blízkosti.

SAMOSTATNÁ AUKCE
poučení na str. 3

Srovnání z expertizy  
prof. PhDr. T. Vlčka, CSc.
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105.
Burian Zdeněk,   (1905–1981),  
Příboj u skalisek, 
kombinovaná technika, 
24 × 36 cm, sign. LD Zd. Burian; 
prozkoumal a pravost 
potvrdil prof. PhDr. J. Zemina; 
expertiza PhDr. J. Machalický; 
provenience: sbírka Z. Sklenáře

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

27 000 Kč

106.
dědina Jan, (1870–1955), 
dívka s růží ve vlasech, 
kombinovaná technika, kvaš, 
ve výřezu 45,5 × 25,5 cm, 
sign. PD Jan Dědina Paříž; 
prozkoumala a pravost potvrdila 
PhDr. N. Blažíčková-Horová

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

25 000 Kč

Z expertizy  
Phdr. J. Machalického:

Zdeněk Burian, nesmírně 
talentovaný malíř 
a kreslíř, se proslavil 
především svými technicky 
dokonalými, s lehkostí 
provedenými a brilantně 
ztvárněnými pravěkými 
zvířaty. Uměl přesvědčivě 
a živě zachytit i krajinu 
s mořem, což je značně 
obtížné. Tuto schopnost 
prokázal mnohokrát při 
různých příležitostech, 
například v ilustracích 
k defoeově knize Robinson 
Crusoe. Obraz příboje 
u skalisek je toho kvalitním 
dokladem.

105.

106.
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107.
Coubine Othon,  
(1883–1969), dívka  
s luční kyticí,  
kolem 1920,  
olej/plátno, 61 × 50 cm,  
sign. PD Coubine;  
expertiza PhDr.  
R. Michalová, Ph.D.

260 000 Kč

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

Posuzovaný obraz „dívka s luční kyticí“ je autentickým okouzlujícím Coubinovým dílem ze skvělého období 
raných dvacátých let, které patří v autorově tvorbě mezi nejcennější a sběratelsky nejvyhledávanější. 
„dívka s luční kyticí“ je Coubinovou mistrovskou etudou na portrétní téma. Vykazuje všechny kvality jeho 
moderního klasicizmu v nejryzejší podobě. Spojuje krystalicky čistou, minuciózně kultivovanou výtvarnou 
formou s představou klidné, tiché krásy, plynoucí z vnitřní harmonie jednotlivých složek obrazu, duševního 
založení autora a v neposlední řadě i decentní ušlechtilosti modelu. Coubine dokázal bravurně ztvárnit 
něžnou krásu a jemné rysy modelu, zachytit vzácné kouzlo mladé dívky, jejíž tvář ještě není poznamenána 
životními osudy. Obraz „dívka s luční kyticí“ zachycuje stav neporušeného klidu, stav trvání, v němž se 
rozvíjí krása a jemné záchvěvy duše. Má v sobě něco nadčasového, jistý rys absolutna. „dívka s luční kyticí“ 
je dílem, které dojímá čistým oduševnělým výrazem, akcentuje něžné lyrické tóny a jemně meditativní 
imaginaci. Právě takovými obrazy se Otakar Kubín – Coubine celosvětově proslavil.
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108.
Čermák Jaroslav, (1831–1878), 
Sv. Mikuláš, 1862, olej/plátno, 
174,5 × 79 cm, nesignováno, vzadu 
přípis; provenience: restituce z NG 
v Praze, č. EOR 1633 – vzadu štítek; 
vystaveno: Výstava děl Jaroslava čermáka 
v Praze, 1928 – vzadu štítek; vzadu 
razítko Louis Pisants, Picture Galleries 
Florence – vzadu razítko; expertiza 
PhDr. N. Blažíčková-Horová

Velikán 19. století. Vedle řady historických 
kompozic z národních dějin a z bojů 
černohorců za svobodu, jimiž získal 
mezinárodní úspěch, vytvořil i realistické 
maríny z Roscoffu a interiéry selských jizeb 
z Bretaně a Dalmácie.

290 000 Kč
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109.
Černý Karel, (1910–1960), 
dívka (Naříkající), 1945, 
olej/plátno, 55 × 35 cm, 
sign. LN K černýš 45, 
z cyklu Plačky; expertiza 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.

1 800 000 Kč

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

Posuzovaný obraz „Naříkající (Z cyklu plačky)“ je krásným, exkluzivním a vzácným dílem velkého solitéra české moderní malby, 
Karla Černého. Pochází z autorova vysoce ceněného válečného období, kdy dosahuje zcela osobité, symbolické formy nového 
realismu či „nové poezie“, jak jeho tvorbu označila tehdejší kritika. O obrazu „Naříkající (Z cyklu Plačky)“ by se dalo říci, že je 
malým klenotem velké, monumentální formy a sevřené výrazovosti, podané hutným, pastózním rukopisem, zdůrazňujícím 
barevnou materii. Plastické hodnoty vyvažuje precizní vedení konturujících a kontrastních linií, které vymezují či podtrhují tvar 
a dodávají obrazu jasnou skladbu a výrazné výtvarné napětí. Karel Černý zde vytvořil mimořádně sugestivní scénu divadelního 
ladění (promyšlené kompoziční aranžmá, v němž vyniká osamocenost ústřední figury) a skrytých symbolických významů. 
Postava dámy je ztvárněna ve výrazné výtvarné zkratce, malíř bravurně, jen pár tahy vystihl, jak se její tvář proměnila žalem 
v masku.  Je oděna do antikizujících šatů, jejichž barva – bílá – poukazuje na čistotu a naději.  Fragment antického sloupu, 
představuje nejenom vzdálený ohlas díla Giorgia de Chirico, ale především symbolizuje návrat k mytickým ideálním počátkům 
lidské společnosti. Tento zredukovaný motiv antické kolonády představuje symbol humanity, kolébky lidstva, harmonie ducha 
a těla, v protikladu k tehdejším devastujícím silám zla a války. Obraz „Naříkající (Z cyklu Plačky)“ Karla Černého je výjimečným 
dílem, v němž je ztajena úzkost tlukoucího srdce, majestátní krása a vznešenost romantického rodokmenu.

SAMOSTATNÁ AUKCE
poučení na str. 3

109. – detail obr.
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110.
Brožík Václav, (1851–1901), Studie 
k obrazu Milton u Marion delorme, 
olejová kresba na zlaceném podkladě, 
ve výřezu 14,5 × 43,5 cm, nesignováno, 
vzadu písemná potvrzení: prof. Fr. Ziegler, 
Dr. F. X. Harlas; Maxmilián Duchek – vzadu 
razítko; prozkoumala a pravost potvrdila 
PhDr. N. Blažíčková-Horová

Jako jediný český umělec byl roku 1896 zvolen 
členem Francouzské akademie. Byl jedním 
z čelních představitelů malířské generace 
Národního divadla v Praze a akademického 
realismu. Brožík byl všestranným malířem, 
portrétoval, maloval krajiny, venkovské 
i salonní žánry, ale především historické 
náměty. Jeho hlavním vyjadřovacím 
prostředkem byla barva.

25 000 Kč

111.
dědina Jan, (1870–1955), dívka 
v klobouku, kombinovaná technika, 
kvaš, ve výřezu 50 × 33 cm, sign. PD Jan 
Dědina Paříž; prozkoumala a pravost 
potvrdila PhDr. N. Blažíčková-Horová

25 000 Kč

110.

111.
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112.
Feigl Bedřich, (1884–1965), Jižní 
krajina, 1907, olej/plátno, karton, 
34 × 41 cm, sign. PD Feigl 1907, expertiza 
PhDr. Mgr. M. Zachař

120 000 Kč

Z expertizy Phdr. Mgr. M. Zachaře:

Předmětem posouzení je originál obraz krajiny, reprodukovaný na 
připojeném barevném snímku, olej, plátno na kartonu velikosti 
34 × 41 cm, vpravo dole signatura Feigl 1907, rámováno v dobové liště. 
Bedřich (Friedrich) Feigl ( 1884 v Praze – 1965 v Londýně) náleží 
k význačným osobnostem naší i světové výtvarné avantgardy. Byl 
zakládající člen skupiny OSMA Intelektuálně zdatný umělec rouboval 
již záhy expresionistické malířské východisko podněty neoklasicismu 
i harmonizačními akcenty starších malířských období. Postupem 
zapřádal světlo do svých pláten jako hlavní významovou složku 
převážně figurálních scén v krajině. Posuzovaný komorně pojatý 
obraz je soustředěně malovaný plenér nejspíš z konkrétní místopisné 
zastávky kdesi ve Středomoří roku 1907, jak dokládá objevená signatura 
s datací. Není nikterak metafyzickou prací, přesto však nevyznívá 
civilně a reportážně, ale spíš nabývá až snové podoby jako vzpomínka 
na krajinu, kterou jsme nikdy neviděli a spíš si ji vysníváme. Prostým 
vizuálním posouzením možno tento obraz vřadit do souvislostí Feiglovy 
malířské práce nejranějšího tvůrčího období, jehož kontury jsou nám 
rozostřené podobně jako tato vábivá a přece tak záhadná krajina. 
Žhnoucí barvy jsou jakoby přidušené, na způsob starých fresek a jakoby 
propasírované pískem podloží dávné Arkádie. Jde o mimořádný objev 
tím spíše, že obraz měl dlouhá léta sběratel vnímající kvalitu obrazu, 
ale mezi stovkami obrazů dosti vysokých kvalit se mu nestačil věnovat. 
Teprve nález signatury i s datací v UV lampě určil autora díla. Potvrzuji 
pravost sběratelsky unikátního obrazu Bedřicha Feigla.
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114.
Filla Emil, (1882–1953), Ženská postava, před r. 1948, 
bronz, v. 42 cm, sign. LD na plintě Emil Filla, expertiza 
doc. PhDr. J. šetlík, CSc.; na plintě značka slévárny Barták

85 000 Kč

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

Před první světovou válkou se plastikou přihlásil 
k objevnosti kubistické metody, k sochařství se vrátil 
v průběhu 30. let. Z výše zmíněné doby pochází i plastika 
Ženské postavy, v níž se jako v obdobných plastikách 
dotýkal pohybu ve statickém tvaru a poměrů objemu 
a obrysu v zvolené formě. „Emil Filla“ je vlevo dole na 
spodní hraně a na zadní straně plinty vyražena značka 
slévárny Barták (což potvrzuje, že odlitek byl proveden 
před rokem 1948). I když jde tedy o později pořízený 
odlitek, je ve stavbě i rukopise pozorně odlit a odpovídá 
pojetí výchozího vzoru. S přihlédnutím k uvedeným 
odlišnostem je předložené dílo věrným odkazem 
k původnímu autorskému vzoru.

113.
Feigl Bedřich, (1884–1965), 
Letní odpoledne, kolem 1920, 
kombinovaná technika – akvarel, 
kvaš, ve výřezu 34 × 41 cm, sign. PD 
Feigl; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

25 000 Kč

113.

114.
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115.
Fišárek Alois, (1906–1980), Zátiší 
s moukou, 1940, tempera/dřevěná 
deska, 51 × 93 cm, sign. LD Fišárek 40, 
vzadu autorsky signatura, název; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař: vystaveno: 
Mánes 1941 – vzadu razítko

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.

65 000 Kč

116.
Hájek Miloslav, (1927–2010), Půlakt, 
1957 – 58, bronz, v. 44 cm, sign. vzadu 
M Hájek 58, litec špaček; reprodukováno: 
katalog V. Lahoda, M. Hájek – Malba/
sochy/kresby, str. 38

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.

110 000 Kč

115.

116.



67MiMořádná nabídk a

117.
Hála Jan, (1890–1959), dievča, 
olej/plátno, karton, 24 × 19 cm, 
nesignováno; prozkoumáno a pravost 
potvrzena rodinou autora; expertiza 
PhDr. D. Srnenská

40 000 Kč

118.
Hála Jan, (1890–1959), Chlapec 
v klobúku, olej/plátno, karton, 
23 × 19 cm, nesignováno; prozkoumáno 
a pravost potvrzena rodinou autora; 
expertiza PhDr. D. Srnenská

40 000 Kč

Slovenský malíř, který si pro své barevně 
jásavé kompozice vybíral krajinářské 
a figurální motivy z prostředí slovenské 
vesnice. Zachycuje nejen pestré kroje 
a charakteristické typy, ale vždy s láskou ke 
slovenské tradici a úžasné lidové kultuře.

118.

117.
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119.
Gutfreund Otto, (1889–1927), 
Podobizna otce, bronz II/IV, 40 × 32 cm, 
nesignováno, LD značka slévárny 
Zukov II/IV

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

120.
Hořánek Jaroslav, (1925–1995), 
Akt, 1960, olej, email, vosk/deska, 
60,5 × 45,5 cm, sign. LD Hořánek 60

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.

36 000 Kč

119.

120.
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121.
Hlavsa Lutobor, (1924–2015), Pocta Lhotákovi, 
olej/plátno, 70 × 70 cm, sign. LD Lutobor Hlavsa; 
provenience: získáno z rodiny autora

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.

22 000 Kč

122.
Hořánek Jaroslav, (1925–1995), 
Bílá a černá, 1989, kombinovaná technika, 
60 × 46,5 cm, sign. PN Hořánek 89, vzadu 
autorské razítko, přípis

9 000 Kč
122.

121.



70 MiMořádná nabídk a

12
3.

H
ud

eč
ek

 A
nt

on
ín

, (
18

72
–1

94
1)

, M
oř

e 
– 

Sy
ra

ku
sy

, k
ol

em
 

19
09

, o
le

j/p
lá

tn
o,

 7
0,

5 
×

 1
50

,5
 c

m
, s

ig
n.

 P
D 

An
t H

ud
eč

ek
, 

ex
pe

rti
za

 P
hD

r. 
M

gr
. M

. Z
ac

ha
ř

M
al

íř, 
vý

zn
am

ný
 č

es
ký

 k
ra

jin
ář

. J
eh

o 
dí

lo
 b

yl
o 

př
ín

os
em

 č
es

ké
m

u 
se

ce
sn

ím
u 

sy
m

bo
lis

m
u,

 d
ál

e 
vš

ak
 n

ej
ví

ce
 im

pr
es

io
ni

sm
u,

 k
dy

 v
e 

sv
ýc

h 
ne

jle
pš

íc
h 

lé
te

ch
 p

ře
ko

ná
vá

 i 
A.

 S
la

ví
čk

a. 
By

l s
ni

vý
m

 ly
rik

em
, 

m
al

íře
m

 ti
ch

ýc
h 

ve
če

rů
.

80
 0

00
 K

č

Z 
ex

pe
rt

iz
y 

Ph
d

r. 
M

gr
. M

. Z
ac

ha
ře

:

Př
ed

m
ět

em
 p

os
ou

ze
ní

 je
 o

rig
in

ál
 o

br
az

 m
oř

e,
 re

pr
od

uk
ov

an
ý 

na
 p

řip
oj

en
ém

 b
ar

ev
né

m
 sn

ím
ku

, 
ol

ej
 n

a 
pl

át
ně

 v
el

ik
os

ti 
70

,5
 ×

 1
50

,5
 cm

, z
na

če
no

 v
pr

av
o 

do
le

 A
nt

 H
ud

eč
ek

, s
ty

lo
vě

 a
dj

us
to

vá
no

. 
Ak

ad
em

ic
ký

 m
al

íř 
An

to
ní

n 
H

ud
eč

ek
 ( 

18
72

–1
94

1)
 p

at
ří 

k 
ne

jv
ýz

na
čn

ěj
ší

m
 m

al
ířů

m
 z

ak
la

da
te

ls
ké

 
ge

ne
ra

ce
  m

od
er

ní
ho

 če
sk

éh
o 

vý
tv

ar
né

ho
 u

m
ěn

í. 
Po

su
zo

va
ný

  s
m

ěl
e 

m
al

ov
an

ý 
ob

ra
z 

ná
le

ží
  

dr
uh

ém
u 

po
by

tu
 v

 It
ál

ii(
19

09
), 

kd
y 

um
ěl

ec
 v

 su
m

ě 
do

sa
že

né
ho

 m
is

tr
ov

st
ví

 v
ar

iu
je

 p
od

le
 a

kt
uá

ln
í 

si
tu

ac
e 

a 
ná

la
dy

 im
pr

es
ív

ní
 m

ot
iv

 m
ar

in
y 

s d
al

ek
ým

 p
ro

m
ěn

liv
ým

 h
or

iz
on

te
m

. Z
ko

uš
el

 m
oř

e 
m

al
ov

at
 z

a 
ús

vi
tu

, v
 p

ln
ém

 sl
un

ci
, z

a 
bo

uř
ky

 a
 n

ěk
ol

ik
rá

t i
 z

a 
m

ěs
íč

ní
 n

oc
i. 

Jd
e 

o 
zd

ař
ilo

u 
m

al
bu

 
ne

za
tíž

en
ou

 n
ik

te
ra

k 
ún

av
ou

. P
ot

vr
zu

ji 
pr

av
os

t o
br

az
u 

An
to

ní
na

 H
ud

eč
ka

.



71MiMořádná nabídk a

124.
Hudeček Antonín, (1872–1941), Horská 
údolí, 1929, tempera, 29 × 45,5 cm, 
sign. LD Ant. Hudeček 1929; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

12 000 Kč

125.
Horejc Jaroslav, (1886–1983), Hudba, 
měď, mosaz, v. 56 cm, sign. na plintě 
Horejc, písemné potvrzení pravosti od 
významného znalce

Významný sochař. Je básník líbezných dívčích 
tvarů, křivek a krásy ženského těla. Vytvořil 
prototyp levantinské krásy.

90 000 Kč

124.

125.
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127.
Chlupáč Miloslav, (1920–2008), Mexická noc, 1968, olej/plátno,  
37 × 52,5 cm, nesignováno; vystaveno: Miloslav Chlupáč – 
malíř a sochař tvaru, barvy, lyriky a citu, Galerie Art Praha, 2014; 
reprodukováno: katalog, str. 23

Byl členem Umělecké besedy. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, GVU 
Litoměřice, VG Pardubice a Museum des XX. Jahrhundert ve Vídni a jinde.

110 000 Kč

126.
Hudeček Antonín, (1872–1941), 
Potok v lese, 30. léta 20. stol., 
olej/karton, 46 × 61,5 cm, 
sign. PD Ant. Hudeček; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

25 000 Kč

126.

127.
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128.
Hudeček František, (1909–1990), 
Koupající se dívky, 1932, olej/plátno, 
39,5 × 39 cm, sign. LD Hudeček 32, 
expertiza PhDr. J. Nízký

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

320 000 Kč

Z expertizy Phdr. J. Nízkého:

Uvedený obraz je nepochybně raným dílem Františka Hudečka narozeného 
roku 1909 v Němčicích u Holešova a zemřelého 1990 v Praze. Třiadvacetiletý 
umělec poměrně v nevelkém formátu zobrazuje dvojici dívčích aktů s oblohou 
v pozadí a drapérií, kterou drží jedna z dívek. Obraz ukazuje vlivy Picassova 
neoklasicismu 20. let a imaginace Giorgia de Chirica. Obraz je datován rokem 
1932 právě tak jako jeho rozměrné plátno Laokoon vykazující stejné stavební 
principy. dá se říci, že obraz, ač nevelkého formátu, patří k významným dílům 
malíře, který později proslul zejména svojí tvorbou ve Skupině 42. Odhadní 
cenu uvedeného díla stanovuji částkou 550 000 Kč.
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129.
Hudeček František, (1909–1990), 
Hlava I, 1946, olej/karton, 31 × 24 cm, 
sign. PN Fr. Hudeček 46, vzadu přípis: 
Hlava I, olej 1946; prozkoumali 
a pravost potvrdili PhDr. J. Nízký 
a prof. PhDr. T. Vlček, CSc.; expertiza 
PhDr. J. Machalický

360 000 Kč

Z expertizy Phdr. J. Machalického:

Jedním z Hudečkových výrazných témat se v období Skupiny 42, jejímž byl 
zakládajícím členem, stala hlava, kterou dokázal ztvárnit typickým způsobem. 
Výrazně ji zjednodušoval, někdy ji spíš skládal ze základních geometrických 
prvků. Přitom si zachoval živý projev, pracoval i s proměnlivou strukturou. 
Obraz Hlava I je typický právě pro období trvání skupiny. Výborně reprezentuje 
jednu z linií široce rozvětvené tvorby umělce, který rozvinul idey kubismu 
a surrealismu a později se stal originálním představitelem strukturální malby.
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131.
Janeček Ota, (1919–1996), Krajina 
s milenci, 1983, olej/plátno, 81 × 100 cm, 
sign. LD Ota Janeček 1983; prozkoumal 
a pravost potvrdil syn autora, kat. č. 114

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.

145 000 Kč

Z expertizy prof. Phdr. R. Prahla, CSc.:
Posuzovaný obraz je shodně „komponován“ s důrazem na plošnost a malován 
převážně širokým štětcem, s drobnými doteky tenkého štětce ve středním 
obrazovém plánu. Rovněž vodorovná svislá silueta v pozadí odpovídá tomu, 
co lze jako lom identifikovat ve srovnávaném obraze. (Motiv lomu se ve tvorbě 
Chittussiho v období po jeho příchodu do Francie vyskytuje častěji.)Vzhledem 
k tomu pokládám posuzovaný obraz za Chittussiho autentikum.

130.
Chittussi Antonín, (1847–1891), 
Krajina s lomem v pozadí,  
po r. 1879, olej/karton, 19 × 19 cm, 
nesignováno, expertiza prof. 
PhDr. R. Prahl, CSc.; vystaveno: 
Výstava Jednoty umělců 
výtvarných – vzadu razítko

V Mistrově tvorbě jsou nejcennější 
obrazy krajin z raného období 
Barbizonu, kterými ovlivnil vývoj celého 
českého malířství. Malíř předkládá 
zajímavý, bravurně zvládnutý prostor 
s dokonalou kompozicí, který vyzařuje 
náladu krajiny, mnohdy s minuciozními 
detaily. Okouzlení místem se projevuje 
i v drobnopisu stromů, travin, můstku 
či říčky podtržené zelenavými 
nádhernými valéry vody.

120 000 Kč

130.

131.
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132.
Istler Josef, (1919–2000), Vegetace, 1948, olej/plátno,  
61 × 50 cm, sign. LD Istler 1948., vzadu dedikace, 
autorský štítek, přípis kat. č. 15; expertiza 
PhDr. R. Michalová; písemné potvrzení pravosti z rodiny 
autora; provenience: získáno z rodiny autora; vystaveno: 
J.I. Obrazy, grafika, Galerie Fronta Praha, 1989, kat. č. 3; 
J.I. Obrazy, grafika, OG Liberec, 1989, kat. č. 23; J.I. Obrazy, 
grafika, GVU Cheb, 1989, kat. č. 23; J.I. Obrazy, grafika, 
GU Karlovy Vary, 1989, kat. č. 23 – reprodukováno 
katalog, str. 14; uvedeno: Katalog J. I. Muzeum Písek, 
1962, kat. č. 15 (výstava zakázána); časopis Umění 
č. 3,/1986, str. 208; katalog Skupina Ra, GHMP Praha, 
1988, str. 16; F. šmejkal – české imaginativní umění, 
Galerie Rudolfinum, Praha, 1996, str. 326; reprodukováno: 
J. I. V soukromých sbírkách, str. 46

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.

320 000 Kč

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

Posuzovaný obraz je autentickým, exkluzivním a sběratelsky 
raritním dílem malíře Josefa Istlera, jehož tvorba se řadí 
k nejvýznamnějším projevům českého a evropského 
surrealismu a informelních tendencí. Toto plátno pocházející 
přímo z rodiny autora bylo mnohokrát vystavováno 
a reprodukováno. Spadá do mimořádně významné fáze 
autorova díla, do období, kdy se začala konstituovat tzv. 
skupina sborníků Znamení zvěrokruhu kolem teoretika 
Karla Teigeho (1900–1951), Teige napsal text do katalogu. 
Část této předmluvy byla přetištěna v katalogu k Istlerově 
souborné výstavě, zahájené v prosinci roku 1946 v Topičově 
salonu v Praze. V roce 1947 se uskutečňuje I. výstava 
skupiny Ra, doprovázená sborníkem. Obraz „Vegetace“ je 
Istlerovým špičkovým dílem, které racionálně promyšlenou 
 semi-abstraktní formou ztvárňuje téma rostlinné spleti, 
jež místy nabývá až antropomorfní charakter. Hladké 
tvary v autorově typické, přeludné barevnosti melodicky 
vyplňují obrazovou plochu v jemně světlem modulovaných 
prostorových plánech. „Vegetace“ představuje fascinující 
průhled do imaginativní rostlinné říše, prorůstající vším časem.
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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. 
V průběhu času se přirozeně proměňovala, v následném desetiletí se autor soustředil na přírodní motivy, v šedesátých 
letech dospěl i k čisté abstraktní malbě, aby pak přešel k poeticky laděnému ztvárnění svých představ.

Akt z roku 1943, který 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.

133.
Janeček Ota,  
(1919–1996), Akt, 1943, 
olej/plátno, 52 × 34 cm, 
sign. vzadu Janeček 43, 
vzadu autorsky přípis: 
str. 15 – kat. č. autora; 
prozkoumal a pravost 
potvrdil syn autora, 
kat. č. 8999; expertiza 
PhDr. J. Machalický

280 000 Kč
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134.
Janeček Ota, (1919–1996), Flóry, 1961, 
olej, písek/překližka, 44,5 × 59,5 cm, 
sign. LD O. Janeček 1961; prozkoumal 
a pravost potvrdil syn autora, kat. č. 8998

90 000 Kč

135.
Janeček Ota, (1919–1996), Krajina, 
1985, olej/plátno, 73 × 54 cm, sign. PD 
Ota Janeček 85; prozkoumal a pravost 
potvrdil syn autora, kat. č. 3668

120 000 Kč

134.

135.
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136.
Janeček Ota,  
(1919–1996), Trávy,  
50. léta, olej/plátno, 
karton, 50 × 70 cm, 
sign. LD O Janeček; 
prozkoumal a pravost 
potvrdil syn autora, kat. 
č. 8976

80 000 Kč

136.

137.

137.
Janoušek František, 
(1890–1943), Lovecké 
zátiší, pol. 20. let 
20. stol., olej/plátno, 
49,5 × 69,5 cm, sign. LD 
Janoušek; prozkoumala 
a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.; 
expertiza prof. PhDr.  
T. Vlček, CSc.

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

Předmětem posudku je obraz, malba olejem na plátně 49,5 × 69,5 cm, zobrazující zátiší 
s mrtvými holuby, cibulí, džbánem a dalšími věcmi na stole, obraz signován vlevo dole 
Janoušek. Posudek potvrzuje, že se jedná o obraz, Lovecké zátiší, dílo českého malíře 
Františka Janouška (1890-1943) z poloviny dvacátých let 20. století. Obraz představuje 
významné, signované dílo malíře Františka Janouška z doby krystalizace jeho tvorby 
v souvislostech s dobovými tendencemi sociálního umění, civilismu a nové věcnosti. 
Plně zde již zaznívají Janouškovy malířské schopnosti rozvinuté zejména během jeho 
studia na pražské Akademii v atelieru u profesora Hynaise. Osobitý je zde již Janouškův 
výraz, pro který Jindřich Chalupecký Janouška nazval malířem smrti. Temné barevné 
tóny, perfektnost tvaru, definitivnost kompozice, uhranutí viděným. 

Významný český malíř, 
surrealista. Jeho díla patří 
k nejlepším a zároveň 
k nejosobitějším galerijním 
hodnotám, jež byly vytvořeny 
v českém umění. Od prvotní 
erupce tvarů, krajin nebo 
zajímavých zátiší a jejich 
kompozičnímu řešení, došel 
k vizím světa a dramatickému 
malířskému rukopisu. 
Janouškovo dílo se řadí 
k nejpůvodnějším přínosům 
české moderní malby. Poučen 
evropskými trendy přešel 
k osobitému surrealismu. Velmi 
ceněn u nás i v zahraničí, na 
trhu vzácně.

65 000 Kč



80 MiMořádná nabídk a

138.
Jíra Josef, (1929–2005), Kostelík,  
1963, olej/plátno, 51 × 60 cm,  
sign. LD Josef Jíra 63

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.

65 000 Kč

139.
dvorský Bohumír, (1902–1976),  
Zátiší před oknem, 1964, olej/deska,  
85 × 70 cm, sign. LD B. Dvorský; 
provenience: získáno ze sbírky  
Dr. č. Císaře
 60 000 Kč

138.

139.
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140.
Jíra Josef, (1929–2005), Ztracený 
symbol (Velikonoční), 1967,  
olej/plátno, 85 × 80 cm, sign. PD 
J. Jíra 67, vzadu autorsky signatura, 
název, datace, rozměr, přípis Cairo, 12; 
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.

320 000 Kč

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

Posuzovaný obraz ztvárňuje autorovo nejvlastnější a nejtypičtější téma – krajinu 
s venkovským kostelíkem a kalváriemi, krajinu jara, Velikonoc a vzkříšení. Je 
jedním ze slavných, ušlechtile zpracovaných „velikonočních pláten“ s úchvatnými 
zelenými a modrými lazurami a červenými zářemi, vzniklých v klíčovém 
a výtvarně mimořádně silném období šedesátých let. V plátně „Ztracený symbol 
(Velikonoční)“ se malíř dotýká základních, nepomíjejících hodnot, nikoli však jen 
náboženských. Symbolicky zde vyjádřil odvěký vztah mezi přírodou a člověkem, 
vztah, který začal být ohrožován ve své podstatě. Proto je jeho malba fauvisticky-
expresivního rodokmenu současně jakýmsi výkřikem. Malířský výraz díla je 
založen na strukturálně bohatě rozrůzněných hutných barevných pastách 
a magických zásvitech barev. V souvislosti s autorovými díly z této doby bylo trefně 
napsáno, že tu, „i černá stává se barvou“. Obraz „Ztracený symbol (Velikonoční)“ 
je mimořádně působivým dílem, dynamizovaným vnitřním napětím a přitom 
jedinečně malířsky vyvážen. Vykřikl tak naplno své malířské a životní krédo.
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141.
Kalvoda Alois, (1875–1934), 
Krajina, kolem 1915,  
olej/karton, 36 × 50 cm,  
sign. LD Al – Kalvoda –; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

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.

50 000 Kč

142.
Kaván František, (1866–1941), 
Konec léta (Paseka), 1908, 
olej/plátno, 45 × 60 cm, sign. PD 
František Kaván 1908.; expertiza 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Velmi významný český krajinář. 
Patrně největší mařákovec. Ve svém 
díle dohnal a předehnal francouzské 
krajináře.

48 000 Kč

Z expertizy Phdr. Mgr. M. Zachaře:

Kavánovy plenéry vynikají podivuhodnou věrohodností zobrazených míst 
a svěžestí provedení. Zvlášť zaměřený byl na druhově pestrou vegetaci lučin, 
palouků a pasek. Ty dobře znal ze svých mladistvých krkonošských pochůzek 
a také je nacházíme již v pracích z dob jeho akademických studií. Souvislou řadu 
pasek pak tvořil v první dekádě dvacátého století, zvláště krátce po roce 1900 
v Železnici u Jičína a v blízkém okolí (jeden takový olej je ve sbírkách Pražského 
hradu a nyní je k vidění na velké umělcově výstavě v Krkonošském muzeu 
v Jilemnici). K námětu se ovšem soustavně vracel zejména při pobytech u rodičů 
ve Lhotě Víchovské, ale i za pobytu v Nové vsi u Lomnice nad Popelkou, kam by 
časově spadal tento obraz. Vyniká dobře promalovanou strukturou popředí, 
harmonickým souzvukem zelení, okrů a hnědí.

141.

142.
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143.
Kamenský Lukáš, (*1985), Jiskření při jitření, 
2016, akryl/plátno, 100 × 100 cm, sign. PD L. Kam 
16, vzadu autorsky signatura, název, datace

17 000 Kč

144.
Karmazín Jiří, (*1932), dívka s kohoutem, 
1996, olej/plátno, 80 × 60 cm, sign. PD Karmazín 
1996; provenience: získáno z rodiny autora

Kvalitní český malíř. Přítel F. Jiroudka. Kromě AVU 
studoval v Itálii v ateliéru G. Saliettiho. Byl docentem 
a profesorem AVU. Velmi žádaný autor.

25 000 Kč

143.

144.

Z expertizy Phdr. Mgr. M. Zachaře:

Výrazná a rozmanitá výtvarná tvorba malíře 
mladé generace Lukáše Kamenského je zde 
představena reprezentativní prací soudobé 
výrazové exprese. Temná koloristická 
opulence s magmaticky přidušenou 
vášnivostí spojuje fantazie opájející se 
snovými krajinami a skrytými půvaby těla. 
Napětí blízkosti a dálek, naděje a zmaru, 
touhy a prokletí provází hutný štětcový 
zápas nadějného výtvarníka.
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145.
Kars Georges, (1880–1945), Krajina s kostelem, 1920,  
olej/plátno, 39 × 29,5 cm, sign. PN Kars 20; prozkoumal a pravost 
potvrdil prof. PhDr. T. Vlček, CSc.; expertiza PhDr. A. Pařík; 
vystaveno: G. Kars – Raná tvorba, Židovské muzeum v Praze, 2012

Od r. 1910 působil převážně v Paříži, kde se stal význačným členem École 
de Paris. V jeho malířském projevu se snoubí expresionismus a fauvismus 
s neoklasicismem a kubistickou stylizací. Své obrazy vystavoval 
především v Paříži, Německu a Praze.

140 000 Kč

Z expertizy Phdr. A. Paříka:

Jeden z nejlepších Karsových obrazů po 1. sv. válce, 
v němž se vedle suverénního malířského stylu 
projevuje zajímavá kubistická stylizace, která se střídá 
s reálným podáním skupiny venkovanů. Obraz patrně 
vznikl během Karsovy cesty do jižní Francie v roce 
1920, kde pobýval na zámku St. Bernard.  Obraz úzce 
souvisí s příbuzným dílem, chovaným v Karsově  sbírce 
městského  muzea Velvary z roku 1921.
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146.
Kaván František, (1866–1941), 
Krkonoše, kolem 1914, olej/karton, 
24,5 × 32,5 cm, sign. PD Kaván, expertiza 
PhDr. Mgr. M. Zachař

38 000 Kč

147.
Kiml Václav, (1928–2001), Setkání 
u křížku, 70. léta 20. stol., vosková 
technika/plátno, deska, 48 × 37 cm, 
sign. PD V. Kiml, vzadu písemné potvrzení 
pravosti z rodiny autora; provenience: 
získáno z rodiny autora

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.

80 000 Kč

146.

147.
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148.
Kiml Václav, (1928–2001), 
Na mostě, 1980, kombinovaná 
technika/plátno, deska, 107 × 76 cm, 
sign. PD V. Kiml, vzadu písemné 
potvrzení pravosti z rodiny 
autora; obraz je v autorském 
malovaném rámu; expertiza 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.; 
provenience: získáno z rodiny 
autora; vystaveno: Václav Kiml – 
Retrospektiva, Mánes, 2006 – vzadu 
štítek; reprodukováno katalog, str. 19

300 000 Kč

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

Posuzovaný obraz je autentickou, mimořádně zdařilou prací Václava Kimla, 
člena Tvůrčí skupiny Etapa, významného představitele české malby druhé 
poloviny 20. století, který se svým dílem výrazně podílel na dobových snahách 
o nové pojetí krajinných motivů. Byl jeden z mála umělců poválečného období, 
kteří ovládali a využívali enkaustiku. do jeho díla se promítají poetické, jako by 
letmé doteky se skutečností i se světem křesťanských idejí.  Obraz „Na mostě“ 
je autorovou typickou prací, která se rodí z bezprostředního dotyku s realitou 
(místa, k nimž měl vztah či mu tkvěla v paměti), přetavenou do prostoru básně, 
snu, „pohádkového světa“. Malíř vychází z „vnějšího modelu“ a postupně 
se dostává k znakové malbě ojediněle křehké citlivosti, vypovídající o jeho 
pozitivním až romantickém přístupu k životu. Kombinovanou technikou oleje 
a  enkaustiky dosahuje na obrazové ploše pozoruhodných efektů. 
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149.
Kopecký Bohdan, (*1928), Krajina 
oprámů, 1970, kombinovaná technika, 
69 × 99 cm, sign. LD B Kopecký 1970; 
prozkoumala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.; vystaveno: 
Galerie U sv. Jakuba, Nový Bydžov, 
Metličany, 2010 – vzadu razítko

Zpočátku expresivní kolorista s nádhernými 
modravými krajinami Mostecka, kterým žil. 
Koncem 50. let vytváří svoji verzi krajiny, 
jakousi znakovou řeč „zevnitř“ krajiny, či 
z výšky. Postupně přechází ke znakové 
symbolice a metafoře malby. Velice ceněné 
jsou jeho ranější práce či právě symbolicko-
metaforické.

110 000 Kč

150.
Kodet Kristian, (*1948), Sen o torzu, 
2015, olej/plátno, karton, 60 × 45 cm, 
sign. PD Kristián Kodet 2015, vzadu 
autorský štítek; provenience: získáno 
z rodiny autora

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.

50 000 Kč

149.

150.
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151.
Kotík Pravoslav, (1889–1970), 
Žlutý domek, 30. léta, olej/plátno, 
46 × 33,5 cm, sign. PN P. Kotík, vzadu 
přípis; prozkoumala a pravost potvrdila 
PhDr. I. Mladičová

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 Prahy a ve 
sbírkách všech regionálních galerií čech 
a Moravy.

160 000 Kč

152.
Kuba Ludvík, (1863–1956), Kvetoucí 
višeň, 1936, olej/plátno, karton, 
37,5 × 28,5 cm, sign. LD L Kuba; 
prozkoumáno a pravost potvrzena 
znalcem; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Slavný a vyhledávaný český malíř, hudebník. 
Využíval osobitý impresionismus, kladl důraz 
na barvu, světlo a stín, ale i kresebnou stránku 
díla, našel svůj osobitý malířský rukopis. 
Začínal jako učitel, ve 27 letech přešel na 
AVU k prof. Pirnerovi, ve studiích pokračuje 
v Mnichově. Řadu let strávil v zemích na 
Balkánu, kde vytvořil řadu vynikajících obrazů. 
Známé jsou jeho cesty po stopách Slovanů, 
s řadou národopisných prvků. Vytvořil 
bohaté dílo figurální, ale i krajinářské, zátiší 
a podobizny. Namaloval řadu autoportrétů, 
které patří k vrcholům jeho tvorby, výraznou 
bohatostí, mistrovstvím formy i barvy. Patří 
k největším českým malířům.

32 000 Kč

151.

152.
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153.
Kreibich Vilém, (1884–1955), Vlak, 
1910, olej/karton, 43 × 65 cm, sign. LD 
Kreibich 1910; prozkoumala a pravost 
potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.

18 000 Kč

154.
Kreibich Vilém, (1884–1955), 
Závodní vůz, olej/plátno, 38 × 55 cm, 
sign. PD Kreibich, vzadu krytý defekt; 
prozkoumala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.

8 000 Kč

153.

154.

Jeho tvorba spojuje civilistní a technické 
motivy brilantně zpracované s reálnou 
krajinou. Jeho milovaným motivem 
jsou lokomotivy a ruch nádraží. Je 
také významný figuralista. Od konce 
20. let navrhoval design lokomotiv 
na ministerstvu dopravy, později ve 
škodových závodech. Zvěčnil řadu 
z nich ve svých plátnech, která vynikají 
precizním malířským přednesem, 
dynamikou a pozitivní energií. Je 
osobitý a působivý. V aukcích dosahuje 
stotisícových cen.
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Z expertizy Phdr. R. Michalové, Ph.d.:

Posuzovaný obraz je autentickou, mistrnou, okouzlující a mimořádně 
vzácnou krajinářskou realizací Rudolfa Kremličky, předního představitele 
českého (neo)klasicismu 20. a 30. let a jednoho z nejvýznamnějších 
„senzualistů“ našeho moderního umění. Skrývá v sobě jedinečné kvality 
autorova noblesního, vysoce kultivovaného malířského projevu, v němž 
se realistické pozorování pojí s klasicistním přesvědčením, a to v té 
nejryzejší podobě. Tento obraz vzniká v období, které patří ke sběratelsky 
nejzajímavějším, protože právě v této době se v řadě mistrných prací 
plně rozvinul malířův typický styl, vznikající ze spojení lyrické emoce 
a racionálního poznání, opojného smyslového zážitku a úsilí o pevnou 
výtvarnou skladbu, harmonii a řád („Nana“, 1918; „Myčky“, 1919; „Před 
zrcadlem“, 1920 ad.). Rudolf Kremlička je tehdy spolu s J. Čapkem, 
V. Hofmanem, O. Marvánkem, V. Špálou a J. Zrzavým členem pokrokově 
umělecky orientované skupiny, která se veřejnosti představila v roce 1918 
pod vyzývavým heslem „A přece! Výstava několika Tvrdošíjných“, aby 
na jedné straně manifestovala svou kontinuitu s předválečnými ideály 
moderního umění a zároveň aby zastávala pojetí umění jako otevřeného 
systému, reprezentovaného vyhraněnými tvůrčími individualitami. 
Kremlička měl (spolu s Janem Zrzavým) velmi výlučné postavení v tom, že 
byl kromě vlastních řad oceňován i nejmladší generací sdruženou kolem 
skupiny devětsil. Její teoretik Karel Teige v první polovině dvacátých let 
ho dokonce neváhal zařadit na jedno z „čelných míst“ nejen v českém, ale 
přímo i ve světovém umění.

Kromě figurálních prací vytvořil Rudolf Kremlička v letech 1919–1920 
ojedinělý a nevelký soubor krajinomaleb ze Slovenska, z něhož tři 
obrazy provedl na objednávku pro Památník odboje (jenž vyslal české 
malíře ztvárňovat legionářská bojiště na různých místech Evropy) a jiné, 
včetně námi posuzovaného obrazu, jako volná díla. V obraze „Slovenská 
krajina (Margecany)“, rodícím se „z oparu jitřní stoupající mlhy“ (K. Srp), 
bravurně ztvárnil baladickou, kouzelnou krajinu malé obce v Košickém 
kraji. delikátně sladěný kolorit s „nádechem stříbra“ nechává zaznít 
sofistikované světelné akcenty, nejvýrazněji soustředěné v údolí 
a pronikající pod mostní oblouk. Toto světlo modeluje tvary a obliny 
hor s takovým zaujetím, s jakým Rudolf Kremlička dokázal modelovat 
formy ženského těla. Lyričnost malířského výrazu vtiskuje tomuto plátnu 
úchvatnou, meditativní atmosféru tichého bezčasí. 

155. – zadní strana obr.

155. – detail obr.
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156.
Klápště Jaroslav, (1923–1999), Zátiší, 
1985, olej/plátno, 65 × 35 cm, sign. LD 
Klápště 85

Svébytný moderní umělec 20. století 
s charakteristickým neopakovatelným 
rukopisem. Krajinář, tvůrce zátiší, malíř 
a grafik. Vedle Vladimíra Komárka jeden 
z nejvýznamnějších východočeských umělců.

20 000 Kč

157.
Kutálek Jan, (1917–1987), Vodník, 
glazovaná keramika, v. 36,5 cm, 
nesignováno; provenience: dar jednomu 
z nejvyšších představitelů vlády čSSR

18 000 Kč

156. 157.
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158.
Lamr Aleš, (*1943), A loď pluje – 
Citadela, 1985, akryl/plátno, 
180 × 145 cm, sign. NU Lamr 85, vzadu 
autorsky signatura, název, datace

100 000 Kč

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.
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159.
Lamr Aleš, (*1943), 
Pomona II, 1964, bronz, 
v. 28 cm, sign. uvnitř a LD 
A. Lamr 64, expertiza 
PhDr. J. Machalický; 
provenience: získáno z rodiny 
autora

55 000 Kč

Z expertizy Phdr. J. Machalického:

Aleš Lamr se již před polovinou šedesátých let přiřadil k umělcům, kteří se obraceli 
k figuraci. Vyšel z expresionismu i určitých forem kubismu, směřoval ke zjednodušení 
a symbolickému vyjádření a o něco později k výrazné groteskní nadsázce, aby 
nakonec dospěl k barevně i tvarově harmonickým obrazům a objektům, v nichž se 
zabývá prolínáním rovin a prostorů i duchovními principy. 

Aleš Lamr je nejen malíř, ale také sochař, který uplatnil své prostorové  představy 
nejen v interiérech, ale i v exteriérech.  Jeho vyhraněný projev se přirozeně vyvíjí 
především v kresbě a malbě, ale také v sochách a objektech, i když se jim přece jen 
nevěnuje tak systematicky.  Bronzová Pomona je názorově velmi blízká Hlavě dívky, 
obrazu ze stejného roku. V obou je znát vliv meziválečné evropské avantgardy a zároveň 
umělcův smysl pro krajní zjednodušení tvarů, které má vždycky svůj přesný význam.



95MiMořádná nabídk a

160.
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

140 000 Kč

161.
Lamr Aleš, (*1943), Pomona, 1964, 
bronz, v. 43 cm, sign. uvnitř a dole 
A. Lamr 64, expertiza PhDr. R. Michalová, 
Ph.D.; reprodukováno katalog Aleš Lamr, 
str. 15; provenience: získáno z rodiny 
autora

80 000 Kč

160.

161.
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163.
Lhoták Kamil, (1912–1990), Architektura, 1969, olej/karton, 
ve výřezu 15 × 26 cm, sign. LD Kamil Lhoták 69; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Nízký a PhDr. J. Machalický

85 000 Kč

162.
Lhoták Kamil, (1912–1990), Anka W., olej/karton, 
25,5 × 35,5 cm, sign. LD Kamil Lhoták, expertiza prof. 
PhDr. T. Vlček, CSc.; písemné prohlášení o nabytí

150 000 Kč

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

162.

163.

Přepis z čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že tento obraz Kamila Lhotáka získal 
můj manžel p. Lutobor Hlavsa při osobní návštěvě v jeho 
bytě-ateliéru v Rybné ulici. Hlavsová Hana
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164.
Lhoták Kamil, (1912–1990), 
Automobil u ohrady 
a balon, 1974, kombinovaná 
technika, ve výřezu 19 × 26 cm, 
sign. PD Kamil Lhoták 1974; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

20 000 Kč

164.

165.

165.
Lhoták Kamil, (1912–1990), Krajina 
s reklamní lahví a balonem, 1971, 
kombinovaná technika, ve výřezu 
18 × 22 cm, sign. PD Kamil Lhoták 
71, písemné prohlášení o nabytí; 
prozkoumal a pravost potvrdil prof. 
PhDr. T. Vlček, CSc.

28 000 Kč

Lhoták 1:

Přepis čestného prohlášení:
Čestně prohlašuji, že tento obraz 

Kamila Lhotáka získal můj manžel 
p. Lutobor Hlavsa při osobní 

návštěvě v jeho bytě-ateliéru 
v Rybné ulici. 

Hlavsová Hana

Lhoták Anka W

Přepis čestného prohlášení:
Čestně prohlašuji, že obraz Kamila 

Lhotáka zakoupil můj manžel p. 
Lutobor Hlavsa při osobní návštěvě 

v jeho bytě-ateliéru v Rybné ulici 
koncem 80. let 20. století.

Hlavsová Hana

spala 2×

Přepis čestného prohlášení:
Čestně prohlašuji, že tento obraz 

V. Špály, který dávám do aukce, je 
z pozůstalosti po mém manželovi 

p Lutoborovi Hlavsovi, který získal 
v roce 1942 při osobní návštěvě 

u V. Špály. V roce 1942 měl Otakar 
Jeremiáš, tehdejší šéf „Pražského 
rozhlasového orchestru“ jubilejní 

50. narozeniny. Při této příležitosti 
se orchestr rozhodl darovat svému 

šéfovi obraz od V. Špály a můj 
manžel byl požádán, aby jim 

pomohl při výběru darovaného 
obrazu.

Hlavsová Hana
Přepis z čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že tento obraz 
Kamila Lhotáka získal můj manžel 
p. Lutobor Hlavsa při osobní 
návštěvě v jeho bytě-ateliéru 
v Rybné ulici. Hlavsová Hana
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166.
Lhoták Kamil, (1912–1990), Závody 
balonů, 1943, olej/dřevěná deska, 
14,5 × 20 cm, sign. PD Kamil Lhoták 43, 
expertiza PhDr. N. Řeháková

280 000 Kč

Z expertizy Phdr. N. Řehákové:

Rok 1943 je velmi plodným rokem v Lhotákově tvorbě, i když většina 
vzniklých obrazů má komorní formát. To ale není tak důležité, 
protože i přes svou velikost má většina těchto drobných děl vlastně 
monumentální charakter. Snoubí se v nich to, co je pro Lhotáka 
charakteristické / a co se objevuje i v této poloze jeho tvorby vznikající 
v tíživých válečných letech z ryze existenčních důvodů / realistický 
pohled na krajinu doplněný o vzpomínkové prvky rané technické 
civilizace, zde konkrétně o balony / ty jsou kolem roku 1943 častým 
doplňkem řady jeho děl/. Přes své komerční zaměření se ani v tomto 
obrázku ale Lhoták neubrání tomu, co je pro něho typické, propojení 
reality s poezií.

166. – detail obr.
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167.
Lhoták Kamil, (1912–1990), Zebry, 
1971, olej/plátno, karton, ve výřezu 
12 × 20 cm, sign. LD Kamil Lhoták 1971, 
certifikát z Díla; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. J. Machalický

50 000 Kč

168.
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

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

29 000 Kč

167.

168.
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169.
Macoun Gustav, (1892–1934), Podzim, 1916, olej/plátno, 127,5 × 137 cm,  
sign. LD – Gust. Macoun 1916 –; prozkoumal 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.

78 000 Kč

170.
Líbal František, (1896–1974), 
Polní cesta pod mrakem, 
1918, olej/deska, 61 × 75 cm, 
sign. PD Fr. Líbal., vzadu 
autorsky signatura, název, 
datace

19 000 Kč

169.

170.
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172.
Liesler Josef, (1912–2005), Pohár, 1941,  
olej/dřevěná deska, 53,5 × 30,5 cm, sign. PD 
Liesler 41; vystaveno: Mánes, 1941 – vzadu razítko; 
expertiza PhDr. J. Machalický

80 000 Kč

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.

Z expertizy Phdr. J. Machalického:

Zátiší s pohárem pochází z odborníky i sběrateli 
ceněného období čtyřicátých let. V malířově 
monografii je publikována jeho pozdější velmi 
blízká varianta, tentokrát namalovaná olejem na 
plátně. Obraz Zátiší z roku 1941 má pro tehdejší 
období typickou, spíš tlumenou barevnost. 
Vyzařuje z ní umělcův cit pro vyváženou kompozici 
a pro ztvárnění všedních předmětů, které však 
mohou mít zvláštní osobní význam. Rukopis 
odpovídá Lieslerově tvorbě válečných let, jde 
nesporně o jeho originální dílo.

171.

172.

171.
Liebscher Adolf, (1857–
1919), Pobřeží, okolo 1910, 
olej/plátno, 62 × 97 cm, 
sign. LD Adolf 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.

110 000 Kč
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174.
Mousson Jozef Theodor, (1887–1946), 
Na trhovisku, olej/plátno, 58 × 75 cm, sign. LD 
Mousson., expertiza PhDr. Lubomír Podušeľ, CSc. 

490 000 Kč

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

Posuzovaný obraz je velmi zdařilým a uhrančivým dílem 
Josefa Lieslera, umělce mimořádného nadání, který rozsahem 
svého výtvarného talentu zasáhl do mnoha uměleckých 
oborů – malby, kresby, volné a užité grafiky, známkové 
tvorby, plakátu či ilustrace. Jeho tvorba se pohybovala ve 
sféře surrealistického vizionářství, opírajícího se o techniku 
starých mistrů ovládanou s manýristickou rafinovaností. 
Obraz se v jeho pojetí stává autonomním organismem, 
nechávajícím z různorodé skutečnosti vystoupit jen některé 
motivy, které transformuje v duchu symbolicko-romantické 
metamorfózy. Namísto vazeb jevové reality uplatňuje zákony 
čistě subjektivní fantazie a poetické asociace. Jak se sám 
autor vyjádřil: „Přitahují mě věci v neobvyklých spojeních, 
v neobvyklých variantách, vzrušuje mě to, co mezi jejich 
styčnou plochou vzniká a osciluje.“

Obraz „Na rtech přilétlo smutné léto“ je dílem surreálně–
romantické imaginace a lyricky groteskního náboje. 
Představuje vizi letních polí rozkvetlých bujnou a rozmanitou 
flórou, nad nimiž se na přezvětšených rtech jako na obláčku 
vznáší dívčí tvář melancholického výrazu. Její havraní vlasy 
podléhají podivuhodné vegetabilní metamorfóze, proměňují 
se v jakýsi věnec fantazijních květin.  Jak bylo přesvědčivě 
napsáno: „Když si příroda odříkává své litanie, musí být 
dán i průchod půvabné bizarnosti novotvaru v zdánlivém 
skupenství věcí, ‘jež sem vrhl vítr krásy’“ (M. Kudrna). Obraz 
„Na rtech přilétlo smutné léto“ je sugestivním symbolem 
vitálních a erotických sil. 

174.

173.

173.
Liesler Josef, (1912–2005), Na rtech přilétlo léto, 
1980, olej/dřevěná deska, 57,5 × 47,5 cm, sign. LD Liesler 
80., vzadu autorsky signatura, název, datace, technika, 
rozměr – štítek; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.

75 000 Kč

Mimořádné dílo velkého autora, které se na trhu vůbec neobjevuje., Slovenský 
malíř, původem z Francie. Ve svých dílech zachycuje východoslovenský kraj, 
zvyky a život tamních lidí. Vytvořil si autorsky příznačné kompoziční manýry 
s centrálně umístěnou skupinou krojovaných ženských postav.
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175.
Miffek Lukáš, (*1978), Sbohem, 
hospodáři, olej/plátno, 70 × 90 cm, 
sign. vzadu L. Miffek, vzadu autorsky 
signatura; vystaveno: Sychr je sichr, galerie 
Vltavín, 2004 – vzadu štítek, razítko

15 000 Kč

175.

176.

177.

176.
Medvecká Mária, (1914–1987), Ranná 
rosa, 1962, olej/plátno, 30 × 55 cm, 
sign. LD M Medvecká; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Významná slovenská malířka, velmi 
vyhledávaná. Zastoupena ve sbírkách SNG 
Bratislava, GVU Banská Bystrica, GMB Bratislava 
a jinde.

20 000 Kč

177.
Miffek Lukáš, (*1978), Všechno 
nejlepší III, 2016, olej/plátno, 
125 × 117 cm, sign. vzadu Lukáš Miffek, 
vzadu autorsky signatura, název, datace; 
provenience: získáno z rodiny autora

35 000 Kč

Pozoruhodný figuralista nejmladší generace. 
Absolvoval AVU u M. Rittsteina. Jeho obrazy 
vynikají nápaditostí, vtipem a dokonale 
hladkým rukopisem. Velmi perspektivní autor.
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178.
Myslbek Karel, (1874–1915),  
Pierot v manéži, kolem 1907,  
olej/plátno, 62 × 60,5 cm, 
nesignováno, expertiza 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.;  
vystaveno: české umění na přelomu 
19. a 20. stol. v Polsku, 1985 – 
smlouva o zápůjčce

Velmi kvalitní český malíř, krajinář. Byla 
mu blízká intimní lyrika komorních děl, 
ve které se projevilo jeho osobité vidění, 
vycházející z realistické malby. Vyskytuje 
se ojediněle.

350 000 Kč

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

Posuzovaný obraz „Pierot v manéži“ je 
autentickým, ojedinělým a sběratelsky 
mimořádně vzácným dílem malíře 
Karla Myslbeka, nejstaršího syna 
slavného sochaře Josefa Václava 
Myslbeka.  dílo Karla Myslbeka není 
rozsáhlé, a proto lze obraz „Pierot 
v manéži“ považovat za významný 
a cenný „objev“ pro nové zmapování 
autorovy tvorby. Přestože jeho práce 
představuje velmi významnou kapitolu 
českého moderního umění ve sféře 
sociálního žánru v monumentálním 
pojetí („Černý pierot“, 1907; 
„Vystěhovalci“, 1908; „Neštěstí na 
stavbě“, 1909; „V nemocnici“, 1910; 
ad.), kterým předznamenal rozvoj této 
tematiky ve dvacátých letech, dosud 
čeká na komplexní uměleckohistorické 
zpracování. V obraze „Pierot v manéži“ 
Karel Myslbek motivicky navázal na 
monumentální plátno z předchozího 
roku, „Černý pierot“ (139 x 93 cm, 
NG v Praze). Shrnul zde svůj postoj 
fascinovaný tíhou lidského osudu. Je 
to mistrný doklad autorovy „malířské 
melancholie“, který skvěle tlumočí 
vážnost jeho pohledu na divadlo 
života. 

179.
Multrus Josef, (1898–1957), Bertramka, 1928,  
olej/plátno, 48 × 66 cm, sign. PD Multrus 28; 
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

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.

48 000 Kč

178.

179.
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180.
Načeradský Jiří, (1939–2014), Přítelkyně, 2011, 
olej/plátno, 114 × 146 cm, sign. DU Načeradský 
2011, vzadu autorsky signatura, název, datace

80 000 Kč

181. 
Načeradský Jiří, (1939–2014), Tanec, 2010,  
olej/plátno, 81 × 100 cm, sign. PD Načeradský 2010

50 000 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.

180.

181.
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182.

183.

184.

184.
Oriešek Peter, (1941–2015), Žena se 
psem, 1985, bronzový reliéf, 39 × 39 cm, 
sign. vzadu P. Oriešek 1985

Významný český sochař, figuralista.
38 000 Kč

183.
Načeradský Jiří, (1939–2014), 
Zvědavec, 2013, olej/plátno, 60 × 73 cm, 
sign. PD Načeradský 2013

38 000 Kč

182.
Načeradský Jiří, (1939–2014), Kudlanka 
luční, 2007, olej/plátno, 81 × 100, 
sign. PD Načeradský 2007

55 000 Kč



107MiMořádná nabídk a

185.
neznámý autor, Stojící akt, 30. léta  
20. stol., bronz, v. 35 cm, sign. na plintě

Dokonalý bronzový odlitek krásné dívky, 
patrně z 30. let 20. století. Mistrovsky 
zachycený výraz tváře i dokonalé formy jejího 
těla i celkové kompozice. Autor nepochybně 
patřil k tehdejší sochařské špičce 30. let.

15 000 Kč

186.
Rabas Václav, (1885–1954), Pole neorané, kolem 1945,  
olej/ plátno, 34 × 94 cm, sign. PD Rabas; prozkoumal 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.

47 000 Kč

185.

186.
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187.
Paderlík Arnošt, (1919–1999), 
Večer v atelieru, 1986,  
akryl/deska, 122 × 92,5 cm, 
sign. LD Paderlík 86

45 000 Kč

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.
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188.
Plocek Vilém, (1905–2001), Stará 
zahrada u gymnasia, 1980, tempera, 
39 × 58,5 cm, sign. PD Vilém Plocek 1980; 
vystaveno: Galerie U sv. Jakuba, Nový 
Bydžov, Metličany, 2014 – vzadu razítko

častými motivy byly cihelny, uličky, přívozy, 
loďky i potopené lodě, ryby, staré vrby 
a rybáři. Pracoval většinou ve zvláštních 
kombinovaných technikách, které mu poradil 
F. Tichý, jeho přítel.

15 000 Kč

189.
Nižňanský Peter, (*1956), Eva, 2014, 
patinovaný a leštěný bronz, v. 80 cm, 
sign. na plintě PN 2014, provenience: 
získáno z rodiny autora; přiložen certifikát 
pravosti díla

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

117 000 Kč

188.

189.
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190.
Radimský Václav, (1867–1946), Krajina, 
30. léta, olej/karton, 62 × 77,5 cm, 
sign. PD V Radimský, vzadu pozůstalostní 
razítko; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař; expertiza 
PhDr. N. Blažíčková-Horová

Odešel do Francie a usadil se v Barbizonu, 
v místě, které dalo vzniknout slavné 
krajinářské škole. Jeho obrazy vystavené 
v Praze byly první informací o impresionismu. 
Principy práce s barvou a světlem 
charakterizují jeho celoživotní tvorbu. Jeho 
ranější tvorba patří mezi evropské krajinářské 
skvosty.

130 000 Kč
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192.
Rotrekl Theodor, (1923–2004), Večernice, 
1980, malba do vrstev pryskyřice/dřevěná deska, 
27 × 43 cm, sign. PD Rotrekl 80; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

Zabýval se grafickou tvorbou a designem. Usiloval 
o dynamické vyjádření člověka ve světě strojů, 
především u motivu ženy. Pracoval v kombinovaných 
technikách a často experimentoval s nejrůznějšími 
podklady nebo vrstvami průsvitných materiálů. Velmi 
osobitá malba.

35 000 Kč

193.
Rykr Zdeněk, (1900–1940), Po koupeli, 
po r. 1920, olej/plátno, 81 × 65,5 cm, sign. PD Rykr, 
vzadu č. 69 – štítek; expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař

Velmi významný český malíř, který zemřel ve 40ti letech. 
Byl úžasný figuralista, později ovlivněn osobitým 
surrealismem. Byl i tvůrcem asambláží a namaloval 
slavné modré hvězdy v Orionu. Vystavoval s Tvrdošíjnými 
na žádost J. Zrzavého.

120 000 Kč

Z expertizy 
Phdr. Mgr. M. Zachaře:

Předložený obraz mladé dívky 
je olej galerijní hodnoty. 
Rykr zde rozehrál celou škálu 
valérů i kreslířské dokonalosti 
zachycující dívčí mládí, ostych 
a krásu těla a mistrovsky 
i vyjádření jejího výrazu.

192.

193.
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194.
Ságner Augustin, (1891–1946), 
Oheň, 1936, olej/plátno, 38 × 60,5 cm, 
sign. LD Ságner, vzadu autorsky název; 
provenience: získáno z rodiny autora; 
vystaveno: Galerie Roudnice nad Labem, 
1991; Rychnov nad Kněžnou (Orlická 
galerie), 1991

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.

45 000 Kč

195.
Smetana Jan, (1918–1998), Zátiší 
s houslemi, 1958, olej/plátno, 
145 × 121 cm, sign. PD Smetana 58

Významný představitel Skupiny 42, Umělecké 
besedy, SčUG Hollar a Skupiny 58. Malířsky 
byl zaujat městskou poetikou a melancholií 
městských periferií, později našel typický 
motiv plynových lamp. Jeho tvorbu ovlivnil 
pobyt v Paříži, kde se více věnoval motivům 
nábřeží, kaváren, bister apod. V posledním 
období maloval abstraktní kompozice 
s konstruktivními prvky, které připomínaly 
i kosmické představy.

40 000 Kč

194.

195.
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196.
Slavíček Antonín, (1870–1910), Zlatá ulička/Zátiší se zeleninou, kolem 1907, 
olej/plátno, 47,2 × 59,1 cm, sign. LD AS, oboustranný obraz – na zadní straně 
Zátiší se zeleninou; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; expertiza 
PhDr. J. Orlíková; expertiza Mgr. V. Tetiva; provenience: původně získáno ze sbírky 
JUDr. Bartoše – vzadu štítek

český malíř a krajinář, tvořící ve stylu impresionismu, Mařákův žák. V Paříži načerpal vliv 
impresionistický, miloval podzimní náladu a život města. Maloval také Prahu. Proslul 
krajinomalbou českomoravské vrchoviny Kameničky apod. Vzor pro moderní české malíře.

700 000 Kč

Z expertizy Phdr. J. Orlíkové:

Krásný obraz nese všechny rysy 
vrcholných Slavíčkových prací. dosud se 
hovořilo o dvou Slavíčkových obrazech 
ze Zlaté uličky. Ten, který je předmětem 
mého posudku je třetí a je výslednou 
variantou motivu. Suverenita s níž je 
náš obraz malován i barevnost je velmi 
typická pro zralého Slavíčka. dodnes 
známe dva výjevy ze Zlaté uličky jsou 
datovány rokem 1906. Náš obraz – tedy 
třetí známý – bude z nich nejmladší, 
neboť zúročuje poznatky z obou dosud 
známých. Slavíček objevil malebnou 
Zlatou uličku při svých toulkách Hradem. 
Rubová strana posuzovaného díla je také 
typická pro Slavíčka. I rukopis rubové 
strany je typický pro Slavíčkova díla. Jeho 
živost i barevnost je přímo klasickou 
ukázkou.

SAMOSTATNÁ AUKCE
poučení na str. 3

196. – detail obr.
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196. – zadní strana obr.

196. – zadní strana obr.
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197.
Souček Karel, (1915–1982), Pasáž – Londýn, 1968, olej/plátno, 
171 × 144,5 cm, sign. PD K. Souček 68., vzadu ev. č. 288, č. 47, 
dedikace; 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 Kč 
jako před sedmi, osmi lety, jak jsme mysleli.

230 000 Kč

Obraz reprezentuje významnou etapu 
malby K. S. z konce 60. let
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198.
Souček Karel, (1915–1982), 
Pasáž – Paříž, 1958, olej/plátno, 
lichoběžník 150,5 × 150 × 134 cm, 
sign. PD K. Souček 58., vzadu 
ev. č. 2004, na štítku č. 217

230 000 Kč

Obrazy K. S. byly na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu oceněny 
zlatou medailí. K. S. obrazy maloval dvojmo. Jedna verze se dovezla 
do Bruselu a druhou přemaloval jinými obrazy. Obraz Pasáž – Paříž je 
jedním z obrazů Součkem namalovaných na bruselském podkladě. 
Obraz je tedy namalován „stejnou paletou“ jako obrazy vystavené 
na EXPO. Sešikmený tvar odpovídá tomu, že jednotlivé obrazy byly 
seskládány v celek podle návrhu arch. Cubra.
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200.
Sovánka Karol, (1883–1961), Srnec 
a srnka, 1942, olej/plátno, 35,5 × 48 cm, 
sign. LD K. Sovánka; prozkoumáno 
a pravost potvrzena znalcem

Slovenský malíř. Jeho zvláště oblíbenými 
tématy, v nichž mohl uplatnit svou zálibu 
v nádherných barvách, byla krajina se zvířaty, 
které mistrovsky zachytil. Dokázal rozehrát 
paletu barev v horských oblastech nebo 
lesích. Velmi kvalitní slovenský malíř.

25 000 Kč

199.
Soukup Josef, (1890–1970), U Trosek,  
olej/plátno, 51 × 67 cm, sign. LD 
Jos. Soukup; prozkoumal 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.

12 000 Kč

199.

200.
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201.
Stretti Viktor, (1878–1957), Pohled na Malostranské náměstí, 1908,  
olej/plátno, v. 92, š. 69 cm, sign. PD Viktor Stretti 1908; prozkoumal 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.

45 000 Kč

202.
Štursa Jan, (1880–1925), Puberta, bronz, v. 83,5 cm, sign. na plintě J. štursa

Jeden z největších sochařů všech dob. Je zakladatel moderního sochařství, poučil se moderním 
evropským vývojem, ale šel svou vlastní cestou. Je výsostný figuralista, vytváří komorní 
i monumentální plastiky. Obrací se k historii a svými sochami vypráví nádherné příběhy. Dalším 
nosným tématem je krása žen, jejich nádherných křivek, ale i jejich psychiky, oduševnělosti 
a poetické fantazie. Vytvořil nádherné akty, které jsou moderní prakticky po sto letech. Jeho práce 
jsou ozdobou všech evropských galerií.

48 000 Kč

201.

202.
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204.
Svoboda Jaroslav, (*1938), SOHO, 2015, 
tavená skleněná plastika dobrušovaná, 
v. 62 cm, š. 67 cm, sign. dole J. Svoboda; 
provenience: získáno z ateliéru autora

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.

280 000 Kč

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

Posuzovaný obraz patří k mistrným 
realizacím Vladimíra Sychry. Jeho šíři 
dokumentovala i významná výstava, 
kterou měl malíř roku 1942 v Síni Mánesa 
a na níž byl posuzovaný obraz představen, 
v sousedství řady neprodejných podobizen, 
Jaromír Pečírka: „Je vskutku ticho mezi 
Sychrovými obrazy. Podobizny žen. Mlčí. 
V jejich semknutých rtech a v krásných 
očích je vždy nějaká otázka, kus srdce, 
úsměv smyslů a také smutek. Je v nich 
něco přeludu, je v nich nějaké vábení 
a něco tajemného. Je v nich tichá krása, klid 
a záření.“ Obraz Snění (Podobizna dámy) je 
dílem vzniklým z okouzlení tělesnou krásou 
a také ze smyslu pro krásu malířského 
umění. Prostřednictvím neobyčejně 
kultivovaného rukopisu (který byl autorovi 
vždy vlastní), jemných přechodů v hnědých 
valérech a bravurní světelné modelace 
proniká Sychra za vnější vrstvy fyzična 
modelu a zachycuje tajemnou esenci 
ženství. Jedná se o jeden z oslňujících 
portrétů, v nichž Sychrovo umění dospívá 
vrcholu. 

203.

204.

203.
Sychra Vladimír, (1903–1963), Snění, 
1941, olej/plátno, 65,5 × 49,5 cm, sign. PN 
V. Sychra 41; vystaveno: Mánes, 1942 – vzadu 
razítko; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.

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.

90 000 Kč
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205.
Šetelík Jaroslav, (1881–1955), Praha, kolem 
1930, olej/plátno, 85 × 130,5 cm, sign. PD 
Jaroslav šetelík; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; vystaveno: 
Galerie U sv. Jakuba, Nový Bydžov, Metličany, 
2014, 2015 – vzadu razítka

Miloval a maloval Prahu. Jeho panorama 
Hradčan, Karlův most či jiné pražské motivy 
stokrát a pokaždé jinak, předurčily jeho obrazy 
pro velvyslanectví a reprezentaci. Je nikým 
nezastupitelný v malbě Prahy. Maloval a byl zván 
do největších evropských měst, kde jsou jeho 
obrazy zastoupeny ve státních galeriích i sbírkách.

95 000 Kč

206.
Špála Václav, (1885–1946), 
Krajina s řekou, tempera, kvaš, 
28,5 × 40,5 cm, sign. PD V. š., 
písemné prohlášení o nabytí

75 000 Kč

205.

206.

Přepis z čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že tento obraz 
V. Špály, který dávám do aukce, je 
z pozůstalosti po mém manželovi 
p Lutoborovi Hlavsovi, který získal 
v roce 1942 při osobní návštěvě 
u V. Špály. V roce 1942 měl Otakar 
Jeremiáš, tehdejší šéf „Pražského 
rozhlasového orchestru“ jubilejní 
50. narozeniny. Při této příležitosti se 
orchestr rozhodl darovat svému šéfovi 
obraz od V. Špály a můj manžel byl 
požádán, aby jim pomohl při výběru 
darovaného obrazu. Hlavsová Hana
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207.
Špála Václav, (1885–1946), Zátiší 
s hruškami – Hrušky (malá zátiší), 1926, 
olej/plátno, 28 × 30 cm, sign. PN Všp 26; 
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. 
M. Zachař; expertiza prof. PhDr. T. Vlček, CSc.; 
uvedeno V. špála – Soupis díla, str. 52, č. 218

320 000 Kč

207.

208.

Přepis z čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že tento obraz V. Špály, který 
dávám do aukce, je z pozůstalosti po mém 
manželovi p Lutoborovi Hlavsovi, který získal 
v roce 1942 při osobní návštěvě u V. Špály. 
V roce 1942 měl Otakar Jeremiáš, tehdejší šéf 
„Pražského rozhlasového orchestru“ jubilejní 
50. narozeniny. Při této příležitosti se orchestr 
rozhodl darovat svému šéfovi obraz od V. Špály 
a můj manžel byl požádán, aby jim pomohl při 
výběru darovaného obrazu. Hlavsová Hana

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

Předmětem posudku je obraz, malba olejem 
na plátně, 28 × 30 cm, zobrazující zátiší 
s hruškami, obraz je značený vpravo nahoře 
VŠp 26. Posudek potvrzuje, že se jedná o dílo, 
jehož autorem je český malíř Václav Špála 
(1885-1946). Obraz Špála vytvořil roku 1926. 
Rozměrem drobná malba zaujímá významné 
místo v panoramatu Špálovy tvorby a to 
především díky svému výrazu, který fascinuje 
suverenitou i věcností Špálova malířského 
projevu. Vše je zde soustředěno na výraz 
tahu štětce, jako základního vyjadřovacího 
prostředku. Ten nechává maximálně vyznít 
i nezvykle tlumená barevnost, redukovaná 
zde na souzvuky zelení a hnědí. Obraz je 
veden v soupise Špálova díla, V. Špála – 
Soupis díla, str. 52, č. 218.

208.
Špála Václav, 
(1885–1946), Krajina 
s mostem, tempera, 
kvaš, 24 × 37 cm, 
sign. PD V. š., písemné 
prohlášení o nabytí

65 000 Kč



123MiMořádná nabídk a

209.
Šimák Lev, (1896–1989), Mořské 
pobřeží, 1935, olej/dřevěná deska, 
27 × 35 cm, sign. LD Lev 35, vzadu 
autorsky signatura, název, datace, 
technika; vystaveno: Galerie Dra Feigla, 
1936, č. 48 – vzadu razítko

10 000 Kč

210.
Šimák Lev, (1896–1989), Motýli, 1944, 
akvarel, 30 × 45 cm, sign. PD Lev 44

6 000 Kč

211.
Šimák Lev, (1896–1989), Ořechy 
a jablko, 1963, olej/plátno, karton, 
25,5 × 35 cm, sign. PD Lev 63, vzadu 
autorsky signatura, název, datace, 
dedikace

9 000 Kč

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.

210.

211.

209.
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212.
Šimon Tavík František, (1877–1942), 
Indické dívky – Ceylon, 1931, olej/plátno, 
81 × 64,5 cm, sign. PD T. F. šimon 1931., vzadu 
autorsky signatura, název, datace; expertiza 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.

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. R. Michalové, Ph.d.:

Obraz „Indické dívky – Ceylon“ je Šimonovým okouzlujícím dílem 
prodchnutým tajemným kouzlem exotiky, smyslnosti a dívčí grácie. 
Představuje jednu z autorových „vzpomínek“ na cestu kolem světa, 
kterou podnikl v letech 1926–27. Ve fascinaci dosud nepoznanou 
skutečností pak vytvořil díla mimořádné účinnosti, k nimž patří 
i posuzované plátno. V posuzovaném díle ztvárnil T. F. Šimon 
naprosto brilantně tuto exotickou a úchvatnou přehlídku, v níž 
se oslava náboženského svátku pojí s třpytem zlata a barevnou 
nádherou látek, do nichž dívky halí svá ztepilá těla. Jako muž 
modernizující se Evropy dvacátých a třicátých let vtělil do obrazu 
„Indické dívky – Ceylon“ své oslnění pohádkovou, spíše snu se 
podobající skutečnosti.
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213.
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

190 000 Kč

Z expertizy Phdr. Mgr. M. Zachaře:

Český malíř, Tavík František Šimon patřil a patří 
mezi umělce mezinárodního charakteru. Jeho 
odkaz grafický je geniální a dávno uznaný, ten 
malířský je teprve postupně objevován i doceňován. 
Posuzovaný veristicky výstižný obraz působivé 
kompozice a podmanivého koloritu spadá do období 
umělcových kvalitních let, přestože v něm vidíme 
trvající inspiraci francouzským symbolismem. Jde 
o výtvarně zdařilé dílo doby rozvinutého art deco, 
evokující v apartním provedení zálibu v nevtíravém 
exotismu. Zejména koloristické tahy sivorůžových 
či mitisových zelení v kontrastu s těžšími odstíny 
ukazují na autorovo mistrovství. 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 roku 
1920. dobře dochované plátno je významné malířské 
úrovně. Potvrzuji pravost Šimonova díla.
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214. A
Švabinský Max, (1873–1962), Rajská 
sonáta I – Zjevení, 1917, dřevoryt, 
80 × 53,3 cm, sign. PD M švabinský, LD 
dedikace; reprodukováno: monografie 
L. Páleníček, Z. švabinská – Max švabinský, 
Grafické dílo/soupis, č. 49, SGR 134, str. 67; 
monografie J. Orlíková – Ráj a mýtus, Max 
švabinský, str. 134, kat. č. 173

214.
Švabinský Max, (1873–1962), Rajská 
sonáta, soubor čtyř dřevorytů; 
prozkoumali a pravost potvrdili 
Max švabinský a PhDr. J. Orlíková

85 000 Kč

214. B
Švabinský Max, (1873–1962), Rajská 
sonáta II – Návrat z lovu, 1917, dřevoryt, 
80 × 52,6 cm, sign. PD M švabinský, LD 
dedikace; reprodukováno: monografie 
L. Páleníček, Z. švabinská – Max švabinský, 
Grafické dílo/soupis, č. 52, SGR 137, str. 67; 
monografie J. Orlíková – Ráj a mýtus, Max 
švabinský, str. 135, kat. č. 174

214. A 214. B
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214. C
Švabinský Max, (1873–1962), Rajská 
sonáta III – Únos, 1920, dřevoryt, 
79,6 × 52,3 cm, sign. PD M švabinský, LD 
dedikace; reprodukováno: monografie 
L. Páleníček, Z. švabinská – Max švabinský, 
Grafické dílo/soupis, č. 50, SGR 186, str. 69; 
monografie J. Orlíková – Ráj a mýtus, Max 
švabinský, str. 136, kat. č. 175

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

214. D
Švabinský Max, (1873–1962), Rajská 
sonáta IV – Předjaří, 1918, dřevoryt, 
80,4 × 53,2 cm, sign. PD M švabinský, LD 
dedikace; reprodukováno: monografie 
L. Páleníček, Z. švabinská – Max švabinský, 
Grafické dílo/soupis, č. 51, SGR 169, str. 68; 
monografie J. Orlíková – Ráj a mýtus, Max 
švabinský, str. 137, kat. č. 176

214. C 214. D
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215.
Tichý František, (1896–1961), dvojice, 1956, 
kombinovaná technika – kresba tužkou, akvarel, 
8,5 × 14,5 cm, sign. DU Tichý 56, PD LH.; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

12 000 Kč

216.
Tichý František, (1896–1961), Mluvící ryba, 1945, 
kombinovaná technika – kresba tužkou, akvarel, ve 
výřezu 14,5 × 9,5 cm, sign. DU Tichý 45; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

7 000 Kč

217.
Tichý František, (1896–1961), Tanečnice – 
90 růžiček, 180 lístečků, 1953, kombinovaná 
technika – kresba tužkou, akvarel, ve výřezu 23 × 17 cm, 
sign. PD T 53, PD dedikace L. Jiřincové; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

14 000 Kč

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.

215.

217.

216.
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218.
Ullmann Josef, (1870–1922), 
Oráč, po r. 1910, olej/plátno, 
103,5 × 122 cm, sign. LD J. Ullmann-, 
vzadu dobové štítky z výstav; expertiza 
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.

170 000 Kč

Z expertizy Phdr. Mgr. M. Zachaře:

Předmětem posouzení je originální obraz „Oráč“, reprodukovaný na 
připojeném barevném snímku, olejomalba na plátně velikosti 103,5 × 122 cm, 
značeno autorsky vlevo dole J. Ullmann, na rubu dobové štítky z výstav, 
stylově rámováno. Forma zde posuzovaného monumentálního obrazu 
upoutá násobkem prostorových plánů, optikou pozorovatele z výšky a umně 
rozehranými efekty několika horizontů. Plocha dobře promalovaného plátna 
zaujme diváka mistrně rozehranými efekty několika horizontů. Plocha dobře 
promalovaného plátna zaujme diváka mistrně rozehranými koloristickými 
finesami. Celkově výjev prostupuje silná emoce domoviny a radosti někam 
patřit. Jde o jedno z velmi působivých malířových děl ze střední tvůrčí periody, 
které by bylo ozdobou každé sbírky české krajinomalby. Potvrzuji jednoznačně 
pravost galerijního obrazu Josefa Ullmanna.
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220.
Velčovský Josef, (*1945), Krajina se 
soukromým vodopádem, 2015,  
akryl/plátno, karton, 30 × 40 cm, sign. LD.
Velčovský. XV., vzadu autorsky signatura, 
název, datace, technika, rozměr

25 000 Kč

219.

220.

221.

219.
Velčovský Josef, (*1945), Třetí nebe, 
1994, akryl/plátno, dřevěná deska, 
80 × 140 cm, sign. LD Velčovský 94, 
vzadu dedikace

65 000 Kč

221.
Vajce Stanislav, (*1935), Malé letní 
zátiší, tempera/karton, 20 × 38 cm, 
sign. LD Vajce

Významný český malíř a grafik žijící od roku 
1967 v Německu. Mistr filmového plakátu. 
Studoval u A. Fišárka. Své velmi osobité 
malířské kompozice představil doma i ve 
světě, v New yorku, Chicagu, Bruselu, 
Londýně, Hongkongu a dalších. Díky emigraci 
se na něj téměř zapomnělo.

18 000 Kč

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.
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222.
Zoubek Olbram, (*1926), Vstávající,  
cín, v. 45 cm, š. 29,5 cm, h. 46 cm,  
sign. PD na plintě O. Zoubek

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.

55 000 Kč Zoubek Olbram, (*1926)
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223.
Zoubek Olbram, (*1926), Agamemnon, 
zlacený cín, v. 64 cm, š. 61 cm, sign. vzadu 
na plintě O Zoubek

65 000 Kč

224.
Zoubek Olbram, (*1926), Keltská 
bohyně danu, bronz, v. 84 cm, 
sign. vzadu na plintě Olbram Zoubek

90 000 Kč

223.

224.
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225.
Zoubek Olbram, (*1926), Klytaimnestra, 1986, 
cín, v. 60 cm, sign. vzadu na plintě O Zoubek, 
přiložen certifikát – autorství díla

50 000 Kč

226.
Zoubek Olbram, (*1926), Směřování ke svobodě, 
1994, zlacený cín, v. 47 cm, sign. vzadu na plintě  
O. Zoubek, přiložen certifikát – autorství díla

40 000 Kč

225. 226.
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SAMOSTATNÁ AUKCE
poučení na str. 3
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Z expertizy Phdr. R. Michalové, Ph.d.:

Obraz „Přístav na Ile de Sein“ je autentickým, špičkovým, 
mnohokrát vystavovaným dílem Jana Zrzavého z jeho skvělého 
a vysoce ceněného bretaňského období. 

Roku 1934, kdy posuzovaný obraz vznikl, se autor vyznal ze své 
lásky k této části Francie, kdysi považované za konec světa, slovy: 
„(…) Jezdím do Bretaně a na Ile de Sein, protože tam jsem našel 
tu zemi neporušenou…, žijící mezi živly a samu živel – zaslíbenou 
zemi svého malování, nevyčerpatelnou pokladnici krásy a zdroj 
malířského vzrušení.“ (J. Z.) Malý ostrůvek nedaleko mysu Raz, 
který je dlouhý jen necelé dva kilometry a široký osm set metrů, 
pro sebe objevil na počátku třicátých let, aby se v jeho představách 
stal nejčistší esencí oblasti Finistère. 

Ile de Sein je vlastně skála zvedající se nejvyšším bodem 
pouhých šest metrů nad hladinu moře, stojí na něm jen pár domků 
(dnes má něco málo přes tři sta obyvatel) a nemá ani vlastní zdroj 
vody. Nic než „kamení, moře a obloha“, psal Zrzavý, který si tam 
u kapitána poštovní lodě Richarda dokonce pronajímal na tři týdny 
místnost (od roku 1934) a mnohé z obrazů maloval přímo na místě. 
Ty nejlepší pocházejí právě z let 1934–1935. 

Motivy z Ile de Sein byly pro Zrzavého dokladem zápasu 
moře se zemí jako člověka s živly. Všechny stopy lidské činnosti – 
kamenné domy typických siluet, hráze přístavů, dlažby náměstí 
a ulic, kostelíky, kalvárie či studny – se doslova staly „novými 
‚hrdiny‘ jeho obrazů, nahrazujíce fantomatické zjevy minulých 
let“ (F. dvořák). Na posuzovaném obrazu se v přístavu vznášejí 
čtyři lodě, nahrazující nepřítomnost lidské postavy a zároveň 
představující symboly lidského osudu. Tyto bárky „vrávorají 
na vodě jako mezi dvěma nesmírně prázdnými zrcadly nebe 
a moře, nevědouce, kterému z těchto dvou živlů patří, (…) jako 
by byly jedinými živoucími bytostmi v této nesmírnosti prostoru“. 
(J. Z., 1934).

Obraz „Přístav na Ile de Sein“ vyniká uvolněným malířským 
rukopisem plným grafismů, suverénně tlumočícím autorovo 
mimořádně působivé vidění tohoto kraje tmavého a chladného 
moře, drsného i nevlídného, ale současně prostoupeného 
magickým kouzlem a nevšední poezií.

227. – zadní strana obr.
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228.
Zrzavý Jan, (1890–1977), Loďka pod 
horami, 1962, černá křída, pastel/papír, 
19,8 × 27,6 cm, sign. PD Jan Zrzavý 62, LN 
dedikace; vzadu písemné potvrzení prof. 
V. V. štech a prof. PhDr. F. Dvořák, CSc.; 
expertiza PhDr. J. Orlíková

120 000 Kč

Z expertizy Phdr. J. Orlíkové:

Téma loděk s plachtou, obyčejně 
obrácenou opačným směrem, 
se v pozdním díle Jana Zrzavého 
objevuje velmi často. Byla to jakási 
ikona jeho vzpomínky na moře 
v Bretani, kam již od konce války 
nejezdil. Na námi posuzovaném 
obrázku je loďka jen jedna a vznáší 
se na vodě pod frontou špičatých 
kopců. Ty jsou zase velmi typické 
pro celé Zrzavého dílo a často bývají 
důležitým prvkem jeho „oceánských 
krajin“. Ze známých prací najdeme 
podobné řešení v pastelu Červené 
loďky – viz černobílou reprodukci na 
následující straně. Červené loďky jsou 
malovány mnohem dříve než námi 
posuzovaný pastel, ale dobře ukazují 
prvky kompozice z nichž je složen 
a jejich užití v díle Jana Zrzavého. 
Podle mého názoru je posuzovaný 
pastel Loďka pod horami (černá 
křída, pastel, papír 198 × 276 mm) 
autentickou prací Jana Zrzavého 
z roku 1962.

229.
Zrzavý Jan, (1890–1977), Návrh divadelní 
scény – Čertova stěna, pastel, ve výřezu 
13,5 × 20 cm, nesignováno, expertiza 
prof. PhDr. J. Zemina

40 000 Kč

228.

229.

Z expertizy Prof. Phdr. J. Zemina:

O tom, že autorem této barevné kresby je Jan Zrzavý (1890–1977), 
nepochybuji. Posuzovaný návrh se týká 1. jednání Smetanovy Čertovy 
stěny (existuje ještě řada jiných návrhů a studií, svědčících o zaujetí 
a vážnosti, s níž se Zrzavý tímto dílem zabýval). Černobílá varianta je 
reprodukována v monografii o Janu Zrzavém od Karla Srpa a Jany Orlíkové, 
kterou vydalo nakladatelství ARTES v Praze roku 1999, č. 337.
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231.

230.

231.
Zrzavý Jan, (1890–1977), Via 
Appia, 1968, černá a barevné 
křídy/papír, 32,8 × 40,5 cm, 
sign. PD J. Z., vzadu autorsky: 
Okrouhlice 22.XI.68; expertiza 
PhDr. J. Orlíková

85 000 Kč

230.
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.

V případě posuzované práce reprodukuji 
rukopisné poznámky autora týkající se 
přímo ní. Na kartičce z roku 1951 jsou 
údaje, které se úplně shodují s přípisy na 
kresbě. Nepatrné rozdíly jsou v uváděných 
rozměrech. Ty rozdíly jsou ale jen v rámci 
rozdílných měřících nástrojů, respektive 
v tom, že autor měřil jen pokreslenou plochu, 
kdežto my měříme celý rozměr papíru. 
dá se s jistotou tvrdit, že tato kresba byla 
v evidenci, kterou si malíř vedl v padesátých 
letech a je tudíž autentickou prací Jana 
Zrzavého.

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.

Z expertizy Phdr. J. Orlíkové:

Téma Via Appia se objevuje v Zrzavého tvorbě 
od roku 1934 v mnoha variantách. V roce 1943 
byla namalována Via Appia z níž nepochybně 
vychází i námi posuzovaná práce. Srovnáme-li 
obě díla je zjevné, že to, které posuzujeme, se 
inspiruje prací z roku 1943 volně. Stromy jsou 
odlišně situovány a prokreslení jednotlivých 
objektů je jen přibližné. To samo je dokladem, 
že jde o autorskou variantu. I barevnost naší 
práce odpovídá barevnosti Zrzavého barevných 
kreseb z konce života. Na druhé straně použil 
autor motiv, který mu po umělecké stránce 
plně vyhovoval. Podle mého názoru je 
posuzovaná práce Via Appia (černá a barevné 
křídy, papír 328 × 405 mm) autentickou prací 
Jana Zrzavého z konce šedesátých let. Tomu 
napovídá autorův přípis na jejím rubu.
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232.
Zrzavý Jan, (1890–1977), Piazzetta – Piazetta, 
1963, tempera, olej/lepenka, 20 × 30,5 cm, sign. PD 
J. Z. 63, vzadu autorské přípisy, dedikace; expertiza 
PhDr. J. Orlíková; expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař; 
chemicko-technologický průzkum D. Pechová; 
restaurátorská zpráva – L. Slivková-Waulinová

590 000 Kč

Z expertizy Phdr. J. Orlíkové:

Benátky byly pro Jana Zrzavého jedním 
z nejdůležitějších témat. Oproti milované 
Bretani mu byly Benátky symbolem krásy, 
v souladu s přírodou. Obrazy Benátek 
považoval za zátiší. Tomu odpovídá i fakt, 
že se v jeho obrazech z Benátek neobjevují 
lidé. Posuzovaná Piazzetta je datována 
v autorské  signatuře 1963. Rukopis je pastózní 
a barevně bohatý. Pro malíře je typický 
souzvuk růžových a modrých tonů, tím vším 
je obrázek jedním z velice zajímavých variant 
Zrzavého Piazzetty. Piazzetta je autentickou 
prací Jana Zrzavého z roku 1963. Je jakousi vizí 
milovaných Benátek malovanou po Zrzavého 
pobytu v Benátkách 1961. Je to období, 
v němž pociťuje malíř návrat  tvůrčích sil. Právě 
tomu vděčí námi posuzovaný obraz za svoji 
zajímavost a kvalitu.
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233.
Shulman Igor, (*1959), Čekání, 2013, 
olej/plátno, 120 × 90 cm, sign. LD 
Shulman 2013

18 000 Kč

234.
Shulman Igor, (*1959), S červeným 
šátkem, 2014, olej/plátno, 120 × 90 cm, 
sign. LD Shulman 2014

16 000 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.

233.

234.



140 MiMořádná nabídk a

235.
Shulman Igor, (*1959), Kamarád, 
2012, olej/plátno, 100 × 100 cm, sign. LD 
Shulman 2012

17 000 Kč

236.
Shulman Igor, (*1959), Sedící – 
Zamyšlená, 2013, olej/plátno, 
100 × 100 cm, sign. PD Shulman 2013

16 000 Kč

236.

235.
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Fišárek Alois, pol. 254

VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ  
A SLOVENŠTÍ MALÍŘI

POLOŽKA 237–344
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238.
Boettinger Hugo, (1880–1934), Ženoucí 
se bouře, 1932, olej/karton, 33 × 42 cm, 
sign. LD Boettinger, vzadu název, technika, 
datace; vzadu dedikace; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Významný, symbolismem ovlivněný malíř, který 
se proslavil zejména svými portréty, karikaturami 
a noblesně malovanými ženskými akty. 

18 000 Kč

237.
Bartovský Václav, (1903–1961), Schody 
Petřínské, kolem 1923, olej/karton, 
49,5 × 62,5 cm, sign. LD Bartovský, vzadu 
název; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Rád maloval dokonalá květinová zátiší, z nichž 
mnohá jsou prvotřídní. Byl figuralista i krajinář. 

30 000 Kč

237.

238.
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239.
Bím Tomáš, (*1946), Míčky, 1991, 
akryl/plátno, 20 × 29 cm, sign. PD 
Bím 91, vzadu přípis 407. Bím; 
prozkoumala a pravost potvrdila 
PhDr. R. Michalová, Ph.D.

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.

25 000 Kč

240.
Bláha Zdeněk, (1923–2003), 
Hořící květ, 1969 – 70, olej/plátno, 
110 × 66 cm, sign. LD Z. Bláha

Jeho působivá malba vychází z přírodního 
tvaru se smyslem pro čistotu a jednoduchost. 
Základními prvky jsou barva a světlo, tím 
dosahuje dramatického náboje děje. Přímým 
světlem získávají barvy na intenzitě a celá 
kompozice se stává jedinečným celkem.

10 000 Kč

239.

240.
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241.
Bubeníček Ota, (1871–1962), Předjaří 
na venkově, 1908, olej/plátno, 
59 × 75 cm, sign. PD O Bubeníček 08., 
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař; 
chemicko-technologický rozbor 
D. Pechová; vystaveno: Goltzova tvrz, 
Golčův Jeníkov, č. 90 – vzadu razítko

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.

65 000 Kč

242.
Brichcín Roman, (*1958), Ostrov 
s růžovým pískem, 2015, olej/plátno, 
65 × 50 cm, sign. DU Brichcín, vzadu 
autorsky signatura, název, datace, 
technika, rozměr; provenience: získáno 
z rodiny autora

37 000 Kč

241.

242.
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243.
Bubeníček Ota, (1871–1962), 
U panského rybníka v Mladé Vožici, 
1939, olej/karton, 36 × 50,5 cm, 
sign. PD O Bubeníček, vzadu autorsky 
signatura, název, datace; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař 
a PhDr. J. Machalický

18 000 Kč

244.
Číla Otakar, (1894–1977), Krajina u Nové Paky, kolem 1925, 
olej/karton, 24,5 × 33 cm, sign. PD Otakar č., PD dedikace; 
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Výborný malíř s osobitým projevem, skvěle zachycuje bezprostřední 
situace v přírodě nebo v interiéru. Je překvapivě skvělý figuralista. Jeho díla 
vynikají příjemným rukopisem i barevností. Nejvíce jej zajímá příroda, která 
je pro něj zdrojem tvarů, barvy i světla. Zůčastnil se mnoha kolektivních 
i samostatných výstav. Sběratelsky velmi vyhledáván a uznáván.

4 000 Kč

243.

244.
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245. 
Caura Zámečník Zdeněk, (*1949), 
Posezení, 1993, olej/karton, 40 × 51 cm, 
sign. PD Z. Zam, vzadu autorsky 
signatura, název, datace, technika, 
rozměr; provenience: získáno z ateliéru 
autora

15 000 Kč

246.
Caura Zámečník Zdeněk, (*1949), 
Black, 2015, akryl/plátno, 70 × 50 cm, 
sign. PD Z. Zam, vzadu autorsky signatura, 
název, technika, rozměr; provenience: 
získáno z ateliéru autora

18 000 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.

245.

246.
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248.
Číla Otakar, (1894–1977), Zamrzlé 
moře, kolem 1920, olej/karton, 
24 × 33 cm, sign. PD O. číla.; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

4 000 Kč

247.

248.

247.
demartini Eduard, (1892–1961), dubrovník, 1935, olej/plátno, 
31 × 41,5 cm, sign. LD E.D. Dubrovník 1935., LD název, datace; 
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický

Byl malířem figuralistou, zaměřil se především na portrét, figurální 
kompozice a akt. Mnoho jeho prací bylo reprodukováno ve Zlaté Praze. 
Velmi kvalitní český malíř.

15 000 Kč
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251. 
Feikl Stanislav, (1883–1933), Akt s křeslem,  
kolem 1915, olej/plátno, 100 × 69,5 cm, sign. LD 
Feikl St, vzadu nečitelné razítko, č 7694; prozkoumal 
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.

30 000 Kč

249.

251.

250.

249.
doležalová Miloslava, (1922–1993), Rozhovor, 
olej/plátno, 42 × 41 cm, nesignováno

Autorka řady obrazů ze života Romů. Jako členka Sdružení 
výtvarných umělců Vysočiny se účastnila mnoha výstav.

8 000 Kč

250.
dostálová Marie, (1877–1903), Krajina,  
olej/papír, plátno, 46 × 32 cm, nesignováno, písemné 
potvrzení pravosti Jednota umělců výtvarných 
v Praze – vzadu štítek, razítko; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Žákyně F. Engelmüllera, krajinářka s dokonalou kompozicí.
10 000 Kč
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252.
dvorský Bohumír, (1902–1976), 
dům v krajině, 1934, olej/plátno, 
54 × 73 cm, sign. LD Boh. Dvorský 
1934.; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

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

37 000 Kč

253.
Ehrlich Ladislav, (1886–1965), 
U rybníka, kolem 1935, olej/plátno, 
50 × 70 cm, sign. PD L. Ehrlich.; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

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

8 000 Kč

254.
Fišárek Alois, (1906–1980), Zátiší 
s jablky, 1943, tempera, pryskyřice/
karton, 30,5 × 40,5 cm, sign. PD Fišárek 
43, vzadu autorsky signatura, název, 
datace, technika; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

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.

35 000 Kč

252.

253.

254.
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255.
Fojtík Quido, (1926–1995), Kytice, 
olej/deska, 79 × 60 cm, sign. LD Q. Fojtík

Malíř. Studoval u prof. Sychry v Praze. 
Významnou roli v jeho tvorbě hraje motiv 
ženy. Později se ve své tvorbě věnuje malbě 
nádherných lučních kytic a krajin.

7 000 Kč

256.
Grus Jaroslav, (1891–1983), Červená 
chalupa, 1970, olej/plátno, 62 × 90 cm, 
sign. PD J. Grus; vystaveno: Galerie U sv. 
Jakuba, Nový Bydžov, Metličany, 2015 – 
vzadu razítko; Městská galerie, Vysoké 
Mýto, 2016 – vzadu přípis

23 000 Kč

257.
Grus Jaroslav, (1891–1983), Krajina 
v Jugoslavii, 1947, olej/dřevěná deska, 
71 × 120,5 cm, sign. PD J. Grus, vzadu 
dedikace; vystaveno: Mánes, 1947 – 
vzadu razítko; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

18 000 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.

255.

256.

257.
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258.
Hlavsa Lutobor, (1924–2015), Zeď, 
olej/karton, 33,5 × 48,5 cm, sign. PD 
L. Hlavsa; provenience: získáno z rodiny 
autora

18 000 Kč

259.
Hlavsa Lutobor, (1924–2015), 
Nocturno, 1976, olej/karton, 21 × 17 cm, 
sign. PD L. Hlavsa 76, vzadu autorsky 
signatura, název, datace

9 000 Kč

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.

258.

259.
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260.
Hudeček Antonín, (1872–1941), 
Krajina v podhůří, kolem 1920, 
tempera, kvaš, 29 × 37 cm, sign. PD 
Ant Hudeček; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

15 000 Kč

261.
Hlavsa Oldřich, (1889–1936), Půlakt, 
kolem 1908, olej/plátno, 55,5 × 45 cm, 
sign. PD Hlavsa; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Velmi kvalitní český malíř krajinářských 
žánrů i aktů, který absolvoval s úspěchem 
mnichovskou akademii. Mistrně mísí 
ideál se skutečností v rovnováze citového 
a smyslového života, dává vyniknout kráse 
ženy, ale také naplnění myšlenky a jejího 
citového života. Velmi kvalitní dílo.

7 000 Kč

260.

261.
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263.
Holý Miloslav, (1897–1974), Před chalupou, 1945, olej/plátno, 
50,5 × 65 cm, sign. PD M. Holý 45, vzadu č. 1220; vzadu krytý defekt; 
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

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.

38 000 Kč

262.
Holan Karel, (1893–1953), Trocnov, 1951, 
olej/plátno, deska, 32 × 41 cm, sign. PD – K. Holan – 
51, vzadu autorsky signatura, název; prozkoumal 
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.

25 000 Kč

262.

263.



154 V ýznamní čeští a sloVenští malíři

264.
Hořánek Jaroslav, (1925–1995), 
Trubač, 1993, email, olej/plátno, karton, 
35,5 × 26,5 cm, sign. PD Hořánek 93, 
vzadu autorské razítko, přípis

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.

6 000 Kč

264.

265.

265.
Horejc Jaroslav, (1886–1983), Milenci, 
barevný kov (měď, mosaz), v. 21 cm, 
sign. uprostřed Horejc

Významný sochař. Je básník líbezných dívčích 
tvarů, křivek a krásy ženského těla. Vytvořil 
prototyp levantinské krásy.

20 000 Kč
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266.
Houra Miroslav, (1933–2006), dům 
u šachty – Růžový dům, 1963,  
olej/plátno, 81 × 100 cm, sign. LN 
Houra 63, vzadu autorsky signatura, název; 
provenience: získáno z pozůstalosti autora; 
vystaveno: Galerie Nová síň, Praha 2013 – 
reprodukováno katalog

15 000 Kč

267.
Houra Miroslav, (1933–2006), Světecký 
oprám, 1963 – 64, olej/plátno, 75 × 98 cm, 
sign. PN Houra 64, vzadu autorsky 
signatura, název; provenience: získáno 
z pozůstalosti autora; vystaveno: Galerie 
Nová síň, Praha 2013 – reprodukováno 
katalog, oboustranný obraz – U zubaře

15 000 Kč

Věnoval se figurální malbě mnohdy 
propojené s reliefními polychromovanými 
rámy. Ve své tvorbě začal zdůrazňovat 
strohou krásu černobílé, překrýval 
a kombinoval s barevným přetiskem. Byl 
členem spolku Hollar, účastníkem mnoha 
samostatných i kolektivních výstav.

266.

267.
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269.
Jaroš Petr, (1859–1929), Podzimní nálada, 
90. léta 19. stol., olej/plátno, 57,5 × 86,5 cm, 
sign. LD P. Jaroš; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř krajin, žák H. Ullika v Praze  
a J. Kautského ve Vídni. Poté studoval  
v Mnichově a v Drážďanech.

12 000 Kč

268.
Jakub František, (1875–1940), Karneval v Benátkách, kolem 
1920, olej/plátno, 60,5 × 73,5 cm, sign. PD F Jakub; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Věnuje se převážně žánrové malbě. Jeho obrazy dýchají malířskou 
bezprostředností, pracuje po celou dobu s prostorovým životem postav, 
světelnou barevností, jemnou malířskou technikou, která se stává 
nástrojem pro vyjádření nehmotného. Znamenitý malíř.

38 000 Kč

269.

268.
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271.
Jambor Josef, (1887–1964), 
Krajina, 1932, olej/plátno, 
30,5 × 42 cm, sign. LD Jambor 
1932; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

20 000 Kč

270.
Jambor Josef, (1887–1964), 
Krajina, 1925, olej/plátno, 
23,5 × 33 cm, sign. PD Jambor 
1925; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

25 000 Kč

270.

271.

Malíř a grafik. Podnikal mnoho studijních 
cest, ve kterých hledal inspiraci pro své 
krajinářské dílo. Je přezdíván „Malíř Vysočiny“, 
protože se ve svých krajinomalbách nejvíce 
věnoval tomuto kraji.
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273.
Junek Václav, (1913–1976), Přístav v Rotterdamu, 
olej/deska, 40 × 100 cm, sign. PD V. Junek; 
provenience: získáno z rodiny autora; vzadu 
pozůstalostní razítko, č. 101.

český malíř, grafik, ilustrátor. Studoval na UMPRUM u prof. 
J. Bendy a AVU v Praze u J. Obrovského. Oblíbil si moře 
a lodě. členem Spolku sběratelů a přátel ex libris.

15 000 Kč

272.
Jensen Max, (*1887), Moře, 
olej/plátno, 68,5 × 105 cm, sign. LD 
M. Jensen.

V jeho tvorbě převládají romantické rysy 
a dramatické chápání živlů v dokonalé 
kompozici, která diváka uvádí doprostřed 
vzrušujícího děje.

21 000 Kč

272.

273.
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274.
Jiroudek František, (1914–1991), 
Nábřeží, 1949, olej/plátno, 
31 × 50 cm, nesignováno

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.

15 000 Kč

275.
Jírová Markéta, (*1957), Kraslice, 
2012, olej/plátno, 50 × 60 cm, 
sign. LD Jírová 12, vzadu autorsky 
signatura, název, datace, technika, 
rozměr

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.

40 000 Kč

274.

275.
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277.
Kodet Kristian, (*1948), Milenci, 
70. léta 20. stol., olej/deska, 60 × 190 cm, 
nesignováno, expertiza PhDr. Z. Jaroš

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.

55 000 Kč

276.
Kamenský Lukáš, (*1985), Holubice, 2016, akryl/plátno, 60 × 90 cm, 
sign. PD L. Kam, vzadu autorsky signatura, název datace

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.

9 000 Kč

276.

277.
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278.
Kodet Kristian, (*1948), 
Milenci II, olej/deska, 
50 × 135 cm, sign. PD K. K., 
expertiza PhDr. Z. Jaroš

45 000 Kč

279.
Kodet Kristian, (*1948), 
Po bouři, 1973, olej/deska, 
42 × 27 cm, sign. PD Kristian 
Kodet 73

28 000 Kč

278.

279.
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281.
Kotík Pravoslav, (1889–1970), Z dalmacie, 
olej/karton, 26,5 × 41,5 cm, sign. LN P. Kotík; 
prozkoumáno a pravost potvrzena rodinou 
autora

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 Prahy a ve 
sbírkách všech regionálních galerií čech a Moravy.

28 000 Kč

280.
Koníček Oldřich, (1886–1932), Podzim na Závisti, okolo 1926, 
olej/plátno, 54 × 68 cm, sign. PD Old. Koníček, vzadu autorsky 
název a razítko; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; 
vystaveno: Galerie Dra. Feigla, 1937, kat. č. 43 – vzadu neúplné razítko 
a razítko autora

Patřil ke stoupencům francouzské postimpresionistické školy, jejíž umělecké 
ideály dokázal vlastní cestou aplikovat do českého výtvarného umění. 
Výjimečně byl ještě jako žák Akademie přijat v roce 1909 za člena výtvarného 
odboru Umělecké besedy a o rok později dokonce i za člena Spolku 
výtvarných umělců Mánes.

39 000 Kč

281.

280.
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282.

283.

282.
Lange Adolf, (*1950), Jaro, 
olej/plátno, 50 × 59 cm, sign. LD A Lange; 
provenience: získáno z rodiny autora

7 000 Kč

283.
Lange Adolf, (*1950), Starý špejchar, 
olej/plátno, 70 × 80 cm, sign. LD A. Lange; 
provenience: získáno z rodiny autora

14 000 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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284.
Líbal František, (1896–1974), 
dům u lesa, 1927, olej/plátno, 
62 × 75 cm, sign. LD Franta Líbal 
1927; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

17 000 Kč

285.
Líbal František, (1896–1974), Léto ve 
Veselí, 1930, olej/karton, 19 × 24 cm, 
sign. PD 1930 Franta Líbal; provenience: 
získáno z rodiny autora; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

12 000 Kč

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.

285.

284.
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286.
Líbal František, (1896–1974), Silnice 
v Jižních Čechách, 1944, olej/plátno, 
62,5 × 75,5 cm, sign. PD Fr. Líbal 1944., 
vzadu autorsky signatura, název

18 000 Kč

286.

287.

287.
Líbal František, (1896–1974), Začátek léta – 
Cesta k novému rybníku, 1940, olej/karton, 
24,5 × 30 cm, sign. PD F. Líbal 1940, vzadu 
signatura, název; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

8 000 Kč
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289.
Macoun Gustav, (1892–1934), Zimní 
krajina, kolem 1930, olej/plátno, 
65 × 85 cm, sign. LD G. Macoun.; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

25 000 Kč

288.
Macoun Gustav, (1892–1934), Krajina 
z Vysočiny, kolem 1922, olej/plátno, 
87 × 104 cm, sign. LD G. Macoun; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

70 000 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.

289.

288.
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290.
Manoukian Gagik, (*1952), Červená 
sukýnka, 2011, olej/plátno, 100 × 80 cm, 
sign. PD G. Manoukian 11

4 000 Kč

291.
Manoukian Gagik, (*1952), S rukama 
nad hlavou, 2011, olej/plátno, 
100 × 70 cm, sign. PD G. Manoukian 11

4 000 Kč

Jeden z největších arménských umělců, který 
jako jeden z mála dokáže vystihnout krásu 
ženského těla v různých podobách i situacích. 
Je zastoupen v Arménské národní galerii 
i v celé Evropě

290.

291.
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292.
Matoušek Ota (Otto), 
(1890–1977), Na cestě – Cesta 
do Zátoně, 1964, olej/plátno, 
deska, 45 × 72 cm, sign. PD 
O. Matoušek 64

Krajinář s nevšední lyrikou 
popisuje krásu svérázné jihočeské 
krajiny, kapliček a božích muk. 
Charakteristické je i jeho barevné 
pojetí. Jeho obrazy vydechují pohodu 
a radost.

3 000 Kč

293.
Multrus Josef, (1898–1957), 
Školní zahrada, 1933,  
olej/plátno, 99 × 89 cm, sign. PD 
Multrus; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; 
obraz zmíněn v P. Toman – Slovník 
československých výtvarných 
umělců, str. 169; vystaveno: 
Výstava Jednoty umělců 
výtvarných v Praze 1939 – vzadu 
razítko; Galerie U sv. Jakuba, Nový 
Bydžov, Metličany, 2015 – vzadu 
razítko

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.

70 000 Kč

292.

293.
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294.
Merhautová Věra, 
(1921–1996), dívka s houslemi, 
cín, v. 38 cm, sign. dole na soklu 
na štítku V. Merhautová

Jádro komorní tvorby tvoří figurální 
plastiky s klasicizujícím pojetím, 
charakterizované pevnou formou 
a uzavřeností.

5 000 Kč

294. 295.

296.

295.
Miffek Lukáš, (*1978), Na čekané III, 2016, olej/plátno, 
80 × 60 cm, sign. vzadu Lukáš Miffek, vzadu autorsky signatura, 
název, datace, rozměr; provenience: získáno z rodiny autora

20 000 Kč

296.
Miffek Lukáš, (*1978), Vyděšená večeře, 2012,  
olej/plátno, 30 × 40 cm, sign. vzadu Lukáš Miffek,  
vzadu autorsky signatura, název, datace, rozměr

7 000 Kč

Pozoruhodný figuralista 
nejmladší generace. Absolvoval 
AVU u M. Rittsteina. Jeho 
obrazy vynikají nápaditostí, 
vtipem a dokonale hladkým 
rukopisem. Velmi perspektivní 
autor.
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297.
Multrus Josef, (1898–1957), Kytice, 
kolem 1930, olej/plátno, 77 × 95 cm, 
nesignováno Multrus; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

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.

30 000 Kč

298.
Mocek Jiří, (*1945), Vlna, 2012,  
olej/plátno, 65 × 45 cm, sign. LD Mocek, 
vzadu autorsky signatura, název, datace; 
provenience: získáno z ateliéru autora

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

12 000 Kč

297.

298.
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300.
Neogrady Antal, (1861–1942), Na brehu mora, olej/karton, 
25 × 35 cm, sign. LD Neogrady A; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Významný malíř, krajinář, obdivován na Slovensku i v Maďarsku. 
Charakterizuje jej jemný smysl pro vnitřní podstatu věci a překrásnou 
figurální stylizaci. Klade důraz na precizní jasnou, zřetelně vedenou 
linii s vyváženou kompozicí. S oblibou zobrazuje stromová seskupení, 
v různé iluminaci. Inspiruje se, kromě krajiny, lidskou postavou 
v mezních situacích. Dále reaguje na vzpomínky z mládí, na okouzlení, 
přírodu a roční období. Zastoupen v mnoha sbírkách NG v Praze, 
Bratislavě a v Budapešti.

20 000 Kč

299.
Nemastil Zdeněk, (1879–1942), 
Letní den, kolem 1925, olej/karton, 
50 × 70 cm, sign. PD Zd. Nemastil; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Věnoval se krajinářské tvorbě. Do jeho 
obrazů vstupoval optimismus a teplé 
barevné tóny. Jeho figurální kompozice 
jsou protkány nostalgií, poezií a lyrikou, 
převážně jihočeského kraje a jeho 
milované Volyně.

5 000 Kč

299.

300.
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301.
Panuška Jaroslav, (1872–1958), 
Kameny s potokem, kolem 1912,  
olej/karton, 23,5 × 33,5 cm, sign. PD 
Panuška; prozkoumal 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.

25 000 Kč

302.
neznámý autor, Oh! Che Boccone! 
(O! Jaké sousto!), olej/plátno, ovál, 
v. 87 cm, š. 68 cm, nesignováno, kopie dle 
Louis Marie Sicard; prozkoumala a pravost 
potvrdila PhDr. N. Blažíčková-Horová; 
19. století, velmi kvalitní kopie dle Louis 
M. Sicard

Kvalitní dílo s ironickým podtextem, kde 
neznámý světák se již těší na prvotřídní 
„sousto“ – mladou a kyprou dívku.

28 000 Kč302.

301.
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303.
Novák Václav Vojtěch, (1901–1969), Vesnička, 1947, olej/plátno, 
31 × 69 cm, sign. LD V V Novák 47; prozkoumal 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

303.

304.

304.
Nižňanský Peter, (*1956), Ležící I, 2002, 
patinovaný a leštěný bronz, d. 36 cm, v. 16 cm, 
sign. PN 2002; provenience: získáno z rodiny 
autora; přiložen certifikát pravosti díla

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

67 000 Kč



174 V ýznamní čeští a sloVenští malíři

305.
Opltová Kateřina, (1957–2003), Fénix, 
2002 – 03, akryl/plátno, 100 × 90 cm, 
sign. vzadu K. Opltová, vzadu autorsky 
signatura, název, datace, rozměr; 
provenience: získáno z rodiny autora

8 000 Kč

306.
Opltová Kateřina, (1957–2003), Bytosti, 
2003, akryl/plátno, 40 × 40 cm, sign. PD 
K. O. 03; provenience: získáno z rodiny 
autora

6 000 Kč

307.
Opltová Kateřina, (1957–2003), 
Kůrkovo rodné hnízdo, 1999,  
akryl/plátno, 100 × 90 cm,  
sign. vzadu K. O., vzadu autorsky 
signatura, název, datace; provenience: 
získáno z rodiny autora

10 000 Kč

Autorka velmi přitažlivého, moderního díla.  
Ve své tvorbě byla inspirována hudbou, 
přírodou a jejím světem byla lyrická abstrakce. 
Na Akademii studovala v ateliéru K. Součka.

306.

305.

307.



175V ýznamní čeští a sloVenští malíři

308.
Písecký Josef, (1878–1954), Pobřeží, 
kolem 1930, olej/plátno, karton, 
26 × 31 cm, sign. LD J. Písecký.; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Věnoval se převážně krajinomalbě. Jeho 
celoživotním námětem byla přímořská krajina, 
motivy ke svým obrazům však nacházel 
i v jižních čechách, na šumavě, v Krkonoších 
a Polabí, s oblibou maloval Prahu.

8 000 Kč

309.
Peca Josef, (1923–1982), dívka 
v černém, 1969, olej/plátno, karton, 
99,5 × 78 cm, sign. DU Peca 69

Malíř figurální a portrétní tvorby. Vycházel 
z expresivně-realistického názoru. Specifická 
byla barevnost a tvarové zjednodušení 
detailů. Výtvarnými prostředky vyjadřoval 
lidskou vůli hledání, radost i žal. Krásné jsou 
jeho práce věnující se zejména kouzlu žen, 
jejichž půvab dokázal vyjádřit s mistrovským 
zjednodušením.

12 000 Kč

308.

309.
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310.
Placatka Ladislav, (1923–1986), Hnědé 
mechanismy, olej/plátno, 80 × 100 cm, 
nesignováno, ověření pravosti PhDr. Eva 
Ronzová-Placatková – vzadu štítek

Jeho imaginativní projev má silné zázemí 
v dokonalé malířské bravuře s nevšedním smyslem 
pro humor a modernu. Celé tvorbě dominuje 
princip protikladu a polarit. Jeho dílo má mnohdy 
úsměvný, radostný pohled a je neprávem 
zapomínáno.

35 000 Kč

311.
Porš Gustav, (1888–1955), Cesta domů, 
kolem 1925, olej/karton, 21,5 × 26,5 cm, 
sign. LD Porš Gustav.; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř, který dokázal zachytit osobitě krásu krajiny.
5 000 Kč

312.
Příhoda Václav, (1888–1941), Stará Praha – 
dům U Minuty, po r. 1920, olej/plátno, 
61 × 64 cm, sign. LD V. Příhoda; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Velmi rád zobrazuje pražská zákoutí, v nichž 
prosvětluje paletu, aby vyjádřil nejjemnější odstíny 
architektury. Vyhledávány jsou jeho orientální 
obrazy z Egypta a Podkarpatské Rusi.

12 000 Kč
312.

310.

311.
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313.
Riedlbauch Rudolf, (*1944), 
Schwarzwald (Šumava), 1995, 
olej/deska, 80 × 121 cm, sign. PD 
Riedlbauch, vzadu název, datace

Jeden z nejlepších obrazů tohoto 
kvalitního českého malíře vůbec. V díle 
mistrně rozehrál akordy zelených, 
modrých a bílých tónů, které umocňují 
dojem divoké, ale krásné krajiny. 
Reprezentativní rané dílo.

15 000 Kč

314.
Rolín Viktor, (1887–1942), Bouřlivá 
krajina, kolem 1935, olej/karton, 
54 × 71 cm, sign. PD V. Rolín; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

6 000 Kč

315.
Rolín Viktor, (1887–1942), 
dramatická krajina, olej/dřevěná 
deska, 59,5 × 80 cm, sign. PD V. Rolín

15 000 Kč

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

313.

314.

315.
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316.
Sládek Karel, (*1952), Venuše 
s červenou rybou spící, 2004,  
akryl/plátno, 50 × 60 cm,  
sign. PD K. Sládek

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

20 000 Kč

317.
Skála Karel, (1908–2001), Žena se 
zrcadlem – Kytice, 1940, olej/plátno, 
karton, 50 × 35 cm, sign. LD K. Skála 
1940, vzadu autorsky signatura, název, 
datace; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. J. Machalický

Malíř, patřící mezi kvalitní české autory, byl 
z počátku lyricko-figurativní. Později vytvořil 
řadu silně erotizujících aktů a kompozic. Patří 
mezi zatím opomíjené, ale velmi kvalitní 
malíře.

12 000 Kč
317.

316.
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318.
Sedláček Vojtěch, (1892–1973), 
Chalupy, 1914–15, olej/karton, 
39 × 52 cm, sign. PD Sedláček; 
prozkoumal 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.

6 000 Kč

319.
Souček Karel, (1915–1982), 
Výkladní skříně, 1970–77,  
olej/plátno, 50 × 75 cm, sign. PD 
K. Souček 77, vzadu autorsky název, 
datace, rozměr, technika; vzadu 
č. 28

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.

15 000 Kč

320.
Soukup Josef, (1890–1970), 
Kokořínsko, kolem 1935,  
olej/karton, 24,5 × 33 cm,  
sign. LD J. Soukup,  
vzadu autorsky signatura, název; 
prozkoumal 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.

7 000 Kč

318.

319.

320.
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321.
Strnad Josef, (1889–1952),  
Odpočinek, kolem 1915,  
olej/plátno, karton, 65,5 × 50 cm,  
sign. LD Jos. Strnad; prozkoumal  
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Malíř zde uplatňuje svůj dekorativní talent 
i smysl pro kompozici a pohodu, trávení času, 
meditaci a zasnění. Figurální výjev autor 
pojímá jako zátiší dívčího půvabu, kouzlo 
barev a mistrovské kresby vytváří krásná díla.

8 000 Kč

322.
Spáčil Jan, (1892–1982), Zahrada pod 
Hradem, 1908, olej/plátno, 40,5 × 50 cm, 
sign. PD .J. Spáčil 08 -; prozkoumal 
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

5 000 Kč

323.
Spáčil Jan, (1892–1982), Pohled 
na Mánes, kolem 1935, olej/plátno, 
50 × 66 cm, sign. PD Jan Spáčil; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

5 000 Kč

Jeho inspirací byla Praha a její zákoutí. 
Malířské vidění má rozhodující vliv na 
výsledné podobě. Žák A. Kalvody a J. šetelíka.

322.

323.

321.
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324.
Šetelík Jaroslav, (1881–1955),  
Horská scenerie – Tatry, kolem 1915, 
olej/plátno, 70 × 100 cm, sign. LD 
Jaroslav šetelík; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; vystaveno: 
Galerie U sv. Jakuba, Nový Bydžov, 
Metličany, 2014 – vzadu razítko

Miloval a maloval Prahu. Jeho panorama 
Hradčan, Karlův most či jiné pražské motivy 
stokrát a pokaždé jinak, předurčily jeho obrazy 
pro velvyslanectví a reprezentaci. Je nikým 
nezastupitelný v malbě Prahy. Maloval a byl 
zván do největších evropských měst, kde jsou 
jeho obrazy zastoupeny ve státních galeriích 
i sbírkách.

45 000 Kč

325.
Šimák Lev, (1896–1989),  
Žinkovský rybník, 1983, olej/plátno, 
karton, 49,5 × 70 cm, sign. PD Lev 83, 
vzadu autorsky název, dedikace

Velmi významný český malíř, figuralista 
i krajinář.

10 000 Kč

326.
Štolovský Josef, (1879–1936), 
dvoreček, 1928, olej/karton, 
35 × 41,5 cm, sign. LD J. štolovský 28., 
vzadu autorsky název, datace, technika, 
rozměr; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Kvalitní český malíř, mařákovec, absolvoval 
akademii v Mnichově. Rád maloval městská 
zákoutí s pohledy do ulic. Obrazy jsou 
protknuty nostalgií a poezií. Byl výborný 
krajinář, ale maloval i žánry.

7 000 Kč

324.

325.

326.
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327.
Trampota Jan, (1889–1942), 
Chalupa v Žampachu, 40. léta 
20. stol., olej/plátno, 58 × 69 cm, 
sign. PD Jan Trampota, 
z pozůstalosti autora – vzadu 
štítek; vystaveno: Dílo Jana 
Trampoty, Galerie U sv. Jakuba, 
Nový Bydžov, Metličany, 2014 – 
vzadu razítko

Vynikající krajinář, ve své době 
naprostý solitér a individualista.  
Pro jeho dílo je typické dokonalé 
střídání přechodů barev, valéry 
a jemná jakoby nařasená, 
nadýchaná krajina a její součásti. 
Za nejvýznamnější je považováno 
jeho francouzské období okolo 
roku 1930, které strávil v absolutní 
bídě v Normandii, ale přesto 
vytvořil řadu úžasných obrazů. 
Vynikajícím krajinářem, ale zůstal 
i po návratu domů a jeho krajiny 
dodnes dýchají tichým klidem, 
radostí a optimismem. Jeho obrazy 
jsou malovány olejovou temperou, 
a možná proto si stále zachovávají 
svojí dokonalost.

48 000 Kč

328.
Štursa Jan, (1880–1925), 
Primavera, mramor, v. 44,5 cm, 
nesignováno; prozkoumal a pravost 
potvrdil doc. PhDr. J. šetlík, CSc.; 
pozdní práce dle J. štursy

35 000 Kč

329.
Štursa Jan, (1880–1925), Raněný, 
bronz, v. 51,5 cm, sign. na plintě 
J štursa

29 000 Kč

Jeden z největších sochařů všech dob. 
Je zakladatel moderního sochařství, 
poučil se moderním evropským 
vývojem, ale šel svou vlastní cestou. 
Je výsostný figuralista, vytváří 
komorní i monumentální plastiky. 
Obrací se k historii a svými sochami 
vypráví nádherné příběhy. Dalším 
nosným tématem je krása žen, jejich 
nádherných křivek, ale i jejich psychiky, 
oduševnělosti a poetické fantazie. 
Vytvořil nádherné akty, které jsou 
moderní prakticky po sto letech. Jeho 
práce jsou ozdobou všech evropských 
galerií.

329.

327.

328.
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330.
Trsek Vilém, (1862–1937),  
Potok u lesa, 1917,  
olej/plátno, 38 × 62 cm, sign. LD 
V. Trsek 1917, písemné potvrzení 
pravosti prof. PhDr. J. Borovička; 
prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař; vystaveno: 
Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov – 
vzadu špatně čitelné razítko; č. 77

V jeho díle, z něhož vynikají zejména 
lesní partie, se podrobné studium 
přírody spojuje s romantickou 
náladovostí. Jasnost a čistota obrazové 
kompozice včetně figurální byla vždy 
jeho cílem. Oceněn byl zejména na 
světové výstavě v Paříži r. 1900.

20 000 Kč

331.
Turek František, (1916–2008), 
Toreador, olej/plátno, 50 × 70 cm, 
sign. DU F. Turek, vzadu autorsky 
signatura

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

9 500 Kč

332.
Uždilová Bedřiška, (*1954), 
Krajina s mostem – Benátky, 
2011, olej/plátno, 72 × 90 cm, 
sign. PD BU 11, vzadu autorsky 
signatura, název, datace, rozměr

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. 1. místo v mezinárodní 
soutěži malby a kresby ve Forte dei 
Marni Itálie 1964. 1. cena na podzimním 
salonu v Paříži, Francie 1994.

30 000 Kč

330.

331.

332.



184 V ýznamní čeští a sloVenští malíři

333.
Uždilová Bedřiška, (*1954), Městys, 
2014, olej/plátno, 65 × 70 cm, sign. PD 
BU 14, vzadu autorsky signatura, název, 
datace, rozměr

26 000 Kč

334.
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

25 000 Kč

335.
Velčovský Josef, (*1945), Uprostřed 
země, 1994, akryl/plátno, dřevěná deska, 
40 × 49,5 cm, sign. PD Velčovský 94, 
vzadu dedikace

25 000 Kč

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.

333.

334.

335.
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336.
Velčovský Josef, (*1945), V krajině, 
1994, akryl/plátno, dřevěná deska, 
40 × 60 cm, sign. PD Velčovský 94, 
vzadu dedikace; znalecký posudek 
Mgr. A. Rezler

40 000 Kč

337.
Veris Jaroslav, (1900–1983),  
Portrét ženy, 30. léta 20. stol.,  
olej/karton, 45 × 34 cm, sign. PD Veris 
Paris; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař, PhDr. J. Machalický

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.

19 000 Kč

338.
Vrzal Jaromír, (1921–2001), Žluté 
a zelené hrušky, 60. léta 20. stol., 
olej/karton, 35 × 50 cm, sign. PD 
Vrzal; prozkoumal a pravost potvrdil 
PhDr. Mgr. M. Zachař

Jeho doménou je pražská periferie a český 
ráj. V zimních obrazech dokázal zachytit 
desítky odstínů sněhu. Miloval a maloval 
Trosky. Vyhledávané jsou jeho obrazy z cest po 
Evropě. Patří sem zátiší květinová i s ovocem. 
Jejich základem je mistrovská kresba se 
zaměřením na minuciózní detail. Zajímavá je 
tvarovost zjednodušené kontury ohraničené 
sytými barvami. Zajímavě pojaté.

9 000 Kč

336.

337.

338.
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339.
Zábranský Vlastimil, (*1936), Akt, 
kombinovaná technika/karton, 
40 × 30 cm, sign. DU Zábranský

15 000 Kč

340.
Zábranský Vlastimil, (*1936), Bez 
názvu, 1991, kombinovaná technika/
karton, 40 × 30 cm, sign. DU Zábranský; 
vystaveno: Portréty – figury, Galerie  
U sv. Jakuba, Nový Bydžov, Metličany, 
2015 – vzadu razítko

25 000 Kč

Významný český malíř vyhledávaný na trhu.
340.

339.
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341.
Zábranský Vlastimil, (*1936), Copatá, 
olej/papír, 40 × 30 cm, sign. PD 
Zábranský

15 000 Kč

342.
Zábranský Vlastimil, (*1936), 
Hapestetika, kombinovaná technika, 
koláž/plátno, karton, 40,5 × 31 cm, 
sign. PD Zábranský

30 000 Kč
342.

341.
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343.
Zábranský Vlastimil, (*1936), Svatozář, 
kombinovaná technika/karton, 
40 × 30 cm, sign. PD Zábranský

15 000 Kč

344.
Ženíšek Josef, (1855–1944), Hudba, 
1882, olej/plátno, 75,5 × 61 cm, sign. PD 
Jos. Ženíšek sept 1882 Frankfurt, vzadu 
krytý defekt; prozkoumal a pravost 
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař

Stal se známý svými dívčími portréty 
a poloakty. V portrétní tvorbě vystupuje tvář 
z pozadí a je v ní vše, vyzařuje sílu osobnosti 
a charakter zobrazené svými půlakty navozuje 
jemnou erotickou smyslnost půvabného 
ženského těla. Vyhledáván na trhu.

28 000 Kč
344.

343.
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Zábranský Vlastimil 339, 340, 

341, 342, 343
Zoubek Olbram 222, 223, 224, 

225, 226
Zrzavý Jan 78, 227, 228, 229, 230, 

231, 232
Ženíšek Josef 344
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