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152. AUKCE
se koná ve čtvrtek 
30. listopadu 2017 v 18:00 
v Rezidenci ostrovní, 
ostrovní 222/8, Praha 1

VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
19.–21. sTol.

on line katalog na  www.galerie-vltavin.cz 
s možností prvního podání do 30. 11. 2017 do 15.00.

Možnost zúčastnit se aukce, která bude přenášena do vašeho 
zařízení v reálném čase na livebid.cz
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Kolář Jiří  36
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Komárek Vladimír  67
Kotík Jan  35
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Krasický Marcel  219
Kratina radoslav  327
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Kubíček Jan  40,41
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liebscher adolf  27
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Malijevský Igor  191
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sekal Zbyněk  47
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sodoma Jiří  303
solovjev arkadi  234
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srp František  235
staněk emanuel  265
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sýkora Gustav  266,267
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Šamánek Inocenc  269
Šibík Jan  194
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Šmaha Petr  109
Šnajdr Miroslav  104,105
Špála Václav  18,19
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Talabardon Karla  309
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Úprka František  88
Urbásek Miloš  166,310

Vaca Karel  43
Váchal Josef  167,168,169,170,171
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Vasarely Viktor  175
Venera Vincent  311
Vrbová - Štefková Miloslava  272
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KoNTAKTNÍ INFoRMACE

103. Jaroslav róna
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Robert Hédervári +420 603 451 892

Recepce (platba, výdej děl) +420 224 930 340
Bc. lucie Matějková aukce@galerie-vltavin.cz

Všeobecné informace +420 739 071 594
darina Čiháková info@galerie-vltavin.cz

Vedoucí aukce, licitátor bhybrant@galerie-vltavín.cz
Ing. Bohuslav hybrant
 
Expedice  +420 222 519 386
lukáš Čejka  expedice.art@galerie-vltavin.cz

Galerie +420 224 933 960
Pavla Koucká +420 604 215 296
 nabrezi@galerie-vltavin.cz

Antikvariát Dlážděná  antikvariat.dlazdena@seznam.cz
Tomáš hédervári, lukáš rozehnal +420 603 266 486

Antikvariát ostrovní  antikvariat-vltavin@email.cz
Iveta svobodová, Jiří Štika +420 605 285 471
 
antiqari.at Radhošťská info@antiqari.at
Kateřina Jelínková +420 734 258 869
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jARoMÍR sTRETTI - ZAMPoNI
(1822–1959)

Paříž

akvatinta, 35,5 x 32 cm, sign. Pd Jar. stretti 
Zamponi, rám, značeno na kameni Pd Jar. 
stretti Zamponi

7 000 Kč
(€ 280)

(12 000 - 15 000 Kč)

1

jARoMÍR sTRETTI - ZAMPoNI
(1822–1959)

chalUPy

měkký kryt, 39 x 33 cm, sign. Pd Jar. stretti 
Zamponi, značeno na kameni ld Jar. stretti 
Zamponi, rám

6 000 Kč
(€ 240)

(12 000 - 15 000 Kč)
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jARoMÍR sTRETTI - ZAMPoNI
(1822–1959)

sTarOMěsTsKÉ náMěsTí

měkký kryt, 39,5 x 34 cm, sign. Pd Jar. stretti 
Zamponi, značeno na kameni Pd Jar. stretti-
Zamponi, rám

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 15 000 Kč)

4

jARoMÍR sTRETTI - ZAMPoNI
(1822–1959)

KarlůV MOsT

měkký kryt, 27,5 x 35 cm, sign. Pd J. stretti 
Zamponi, č. 111

11 000 Kč
(€ 440)

(15 000 - 20 000 Kč)

4
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FRANTIšEK TAVÍK šIMoN
(1877–1942)

díVKa Z hanÉ

měkký kryt, kolorovaný, 1932, 37,5 x 27,5 cm, 
sign. Pd T. F. Šimon, značeno na kameni Pd 
TFŠ, rám, č. 9

lITeraTUra: a. novák: Kronika Grafického 
díla T.F. Šimona, hollar, č. 595

7 000 Kč
(€ 280)

(10 000 - 12 000 Kč)

6

7

8

6

FRANTIšEK TAVÍK šIMoN
(1877–1942)

arcO TrIOnFO, FOrUM, říM

lept, 1933, 37 x 30 cm, sign. Pd T.F. Šimon, 
rám, č. 59, ld značeno razítkem autora

lITeraTUra: a. novák: Kronika Grafického 
díla T.F. Šimona, hollar, č. 600
PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

9 500 Kč
(€ 380)

(12 000 - 15 000 Kč)

7

FRANTIšEK TAVÍK šIMoN
(1877–1942)

ryBářI V BreTaňsKÉM PřísTaVU

měkký kryt, kolorovaný, 1912, 35,5 x 39 cm, 
sign. Pd T. F. Šimon, značeno na kameni dU 
TFŠ, rám, č. 8

lITeraTUra: a. novák: Kronika Grafického 
díla T.F. Šimona, hollar, č. 192

12 000 Kč
(€ 480)

(15 000 - 20 000 Kč)

8

FRANTIšEK TAVÍK šIMoN
(1877–1942)

ZIMa na hanÉ

měkký kryt, kolorovaný, 1921, 35 x 39 cm, 
sign. Pd T. F. Šimon, značeno na kameni dU 
TFŠ, rám, č. 12

lITeraTUra: a. novák: Kronika Grafického 
díla T.F. Šimona, hollar, č. 355

12 000 Kč
(€ 480)

(15 000 - 20 000 Kč)
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FRANTIšEK TAVÍK šIMoN
(1877–1942)

arc d´TrIUMPh

měkký kryt, kolorovaný, 1921, 28,5 x 32 cm, sign. Pd T. F. 
Šimon, č. 182

lITeraTUra: a. novák: Kronika Grafického díla T.F. Šimona, 
hollar, č. 351

12 000 Kč
(€ 480)

(15 000 - 20 000 Kč)

9

10

FRANTIšEK TAVÍK šIMoN
(1877–1942)

lOď s MelOUny, BenáTKy

měkký kryt, 1909, 42,5 x 52,5 cm, sign. Pd T. F. Šimon, značeno na kameni Pd 
T. F. Šimon 09, č. 125

lITeraTUra: a. novák: Kronika Grafického díla T.F. Šimona, hollar, č. 447

12 000 Kč
(€ 480)

(15 000 - 20 000 Kč)

11

11

FRANTIšEK TAVÍK šIMoN
(1877–1942)

ZáMecKÉ schOdy V ZIMě

měkký kryt, 1926, 28,5 x 32,5 cm, sign. Pd T. F. Šimon, č. 292

lITeraTUra: a. novák: Kronika Grafického díla T.F. Šimona, hollar, č. 111

12 000 Kč
(€ 480)

(15 000 - 20 000 Kč)

12

12

FRANTIšEK TAVÍK šIMoN
(1877–1942)

KlUZIŠTě POd KarlOVýM MOsTeM

měkký kryt, kolorovaný, 1917, 36,5 x 40,5 cm, sign. Pd T. F. Šimon, značeno 
na kameni ld TFŠ 1917

lITeraTUra: a. novák: Kronika Grafického díla T.F. Šimona, hollar, č. 283

14 000 Kč
(€ 560)

(20 000 - 25 000 Kč)
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EMIl oRlÍK
(1870–1932)

VlaŠsKá UlIce

litografie, 32 x 42 cm, sign Pd e. Orlik 1901, studium na soukromé škole h. Knirra v Mnichově a na mnichovské akademii

6 000 Kč
(€ 240)

(8 000 - 12 000 Kč)
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PRAVoslAV KoTÍK
(1889–1970)

V lÉTě

olej, plátno, 1914, 61 x 80 cm, sign. ld P. Kotík 1914, rám, na zadní straně na slepém rámu popsáno, spoluzakladatel skupiny hOhOKOKO 
a držitelem stříbrné medaile ze světové výstavy v Paříži (1937). Patřil k předním představitelům tzv. sociálního umění. Obraz z roku 1914 
s názvem V létě je působivým pohledem do venkovského života. Je možné, že motiv matky s dítětem byl ovlivněn umělcovým osobním 
životem. Obraz vznikl ve stejném roce, kdy se umělcovi narodila dcera Zuzana. Tento významný český malíř, jenž ve své tvorbě dospěl 
od neoklasicismu až k expresivní abstrakci, je zastoupen v mnoha sbírkách po celé České republice; žák prof. e. dítěte, K. V. Maška a J. 
schikanedera na UMPrUM v Praze, člen sVU Mánes, Umělecké besedy a sociální skupiny ho-ho-Ko-Ko

145 000 Kč
(€ 5 800)

(180 000 - 220 000 Kč)

14
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VojTĚCH PREIssIG
(1873–1944)

KVeTOUcí sTrOM

olej, lepenka, 24 x 19 cm, rám, olejová studie na kartonu, vytvořená kolem roku 1905. Jde o ideový náčrt k leptu strom v květu, jejž Preissig 
vytvořil v roce 1905, a který patří do souboru volných grafických listů zahrnujících Preissigovy práce z let 1900 až 1906, žák prof. Ohmanna 
na UMPrUM v Praze, člen sČUG hollar a sVU Mánes

PrOVenIence: dorotheum, Praha 2008, antikvariát dlážděná

32 000 Kč
(€ 1 280)

(50 000 - 70 000 Kč)
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joHN sPEED
(1552–1629)

MaPa Čech

mědirytina, kolorováno, 1626, 44 x 53 cm, rám

23 000 Kč
(€ 920)

(35 000 - 50 000 Kč)
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ANToNÍN PRoCHáZKA
(1882–1945)

POsTaVa ženy

lavírovaná kresba tuší, papír, 42,5 x 28 cm, monogr. Pd aP, ld 
na  papíře slepotiskové razítko roeder Makar, na  zadní straně 
pasparty vyškrábáno: original Kohl Zeichnung, aquarell antonin 
Prochaska (1882 - 1945) monogrammiert aP, na  papíře drobné 
skvrnky, studium na UMPrUM v Praze, žák prof. schwaigra na aVU

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 14 000 Kč)

18

VáClAV šPálA
(1885–1946)

díVKa

inkoust, ruční papír, 1938, 28 x 20,6 cm, sign. Pd V. Špála 38, mírně 
zašpiněný papír, žák prof. Bukovace a Thieleho na aVU v Praze

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 14 000 Kč)
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VáClAV šPálA
(1885–1946)

ZáTIŠí s JaBlKy a hrUŠKaMI

olej, plátno, 1937, 31 x 40 cm, sign. Pd Špála 37, rám, přiložen posudek od Phdr. rey Michalové, Ph. d. 
Toto zátiší datované rokem 1937 si Václav Špála zapsal do seznamu svých prací pod číslem 992, zapsal, že jej namaloval dne 26.ledna 1937, 
a dále že zátiší představuje „jablka červenožlutá a zelené hrušky na porcelánovém košíčku umístěné na karpatské dece“. V kontextu autorovy 
tvorby se toto konkrétní zátiší řadí ke skupině podobně motivovaných „zimních zátiší“, kde Špála uplatňuje svůj cit pro barvu a podání 
reality čistými výtvarnými prostředky. Právě práce s barvou dominuje v obrazech Václava Špály a je jedním ze stěžejních charakteristických 
autorových znaků, žák prof. Bukovace a Thieleho na aVU v Praze

lITeraTUra: Václav Špála, soupis díla ed. r. Burget, r. Musil, Praha 2002, str. 95, č. 992

480 000 Kč
(€ 19 200)

(650 000 - 900 000 Kč)

19

191919
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EMIl FIllA
(1882–1953)

ZáPas KOní

suchá jehla, 1935, 22,8 x 17 cm, sign. Pd 
emil Filla, rám, drobné skvrny na papíře, žák 
prof. Thieleho a Bukovace na aVU v Praze, 
člen sVU Mánes a  skupiny výtvarných 
umělců.

lITeraTUra: soupis Čestmír Berka: emil 
Filla, Odeon, Praha 1969, č. 115
PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

18 000 Kč
(€ 720)

(22 000 - 25 000 Kč)

20

20

EMIl FIllA
(1882–1953)

ZáTIŠí s KlarIneTeM, MandOlí-
nOU a POdnOseM

lept, akvatinta, 1930, 9 x 12,5 cm, sign. Pd 
emil Filla, rám, na rámu dobné oděrky, žák 
prof. Thieleho a Bukovace na aVU v Praze, 
člen sVU Mánes a  skupiny výtvarných 
umělců.

lITeraTUra: soupis Čestmír Berka: emil 
Filla, Odeon, Praha 1969, č. 12
PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

8 500 Kč
(€ 340)

(12 000 - 15 000 Kč)
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jAN ZRZAVÝ
(1890–1977)

MedITace

litografie, 24 x 17 cm, sign. Pd Jan Zrzavý, rám, litografie vznikla podle autorova stejnojmenného obrazu z roku 1915. Jan Zrzavý je českým 
významným představitelem avantgardy nastupující začátkem 20. století. Jeho specifický magický výtvarný projev, kterým reflektoval své 
vnitřní představy, se stal nepřehlédnutelným. své obrazy často obohacoval o sugestivní symboly, jež měly vyjadřovat jeho vnitřní pocity 
a stavy. Tento způsob sebevyjádření je blízký tvorbě světových malířů jako je Marc chagall nebo Giorgio de chirico, žák Františka ženíška 
ml. na soukromé malířské škole, poté prof. e. dítěte na VŠUP v Praze, člen sdružení sursum, skupiny Tvrdošíjných, Umělecké besedy, sVU 
Mánes a sČUG hollar

lITeraTUra: v  soupise Grafické dílo Jana Zrzavého od  Františka dvořáka, č.10, vyd. Grafická edice Veraikon 1918 na  3. listu, litografie 
vystavena na I. Výstavě skupiny Tvrdošijní roku 1918

100 000 Kč
(€ 4 000)

(120 000 - 180 000 Kč)
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FRANTIšEK KUPKA
(1871–1957)

aBsTraKTní KOMPOZIce

barevný lept, 1913, 15,5 x 30 cm, značeno Pd razítkem Kupka, rám, tento grafický list byl vytištěný v druhé polovině 50. let z původní matrice 
z roku 1913. Je dílem jednoho z nejvýznamnějších českých umělců. Umělce, který je spolu s robertem delaunayem a Vasilijem Kandinským, 
považován za zakladatele abstraktního umění, jednoho z klíčových témat dějin umění 20. století; žák prof. a. studničky, eisenmengera, 
zakladatel orfismu, čestný člen sVU Mánes, Umělecké besedy, sČUG hollar

lITeraTUra: Kupka: Museum het Paleis, den haag, snoeck- ducaju & Zoon, Gent 1996, str. 152

45 000 Kč
(€ 1 800)

(60 000 - 80 000 Kč)
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AlFoNs MUCHA
(1860–1939)

slOVansKá ePOPeJ

litografie na plátně, 1928, 92 x 145 cm, rám, plakát zvoucí k první výstavě slovanské epopeje, konané ve velké dvoraně Veletržního paláce 
23. září - 31. října 1928 v Praze. Plakát byl velice pravděpodobně zakoupený původními majiteli přímo na zahájení výstavy a byl později 
přenesen na plátno. svědčí o tom zápis na původním plátně: Kroměříž 28/IX 1928, přineseno v noci v neděli 23/IX, Blažej Jan, Václav Jan. 
alfons Mucha byl jednou z určujících osobností českého malířství a zároveň jednou z nevýznamnějších osobností evropské secese. Význam 
tvorby alfonse Muchy dokazuje i  fakt, že ve  svých počátcích bylo novému stylu přezdíváno le style Mucha, restaurováno. Významná 
osobnost evropské kultury konce 19. a začátku 20. století – období secese, v rakousku známé jako „Jugendstil“, proslul zejména plakáty pro 
herečku sáru Bernhardtovou v Paříži, autorem monumentální „slovanské epopeje“
lITeraTUra: alphonse Mucha The complete Posters and Panels, Jack rennert a alain Weill, 1984, str. 366/367

160 000 Kč
(€ 6 400)

(200 000 - 250 000 Kč)

24

- 17 -
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sAMosTATNá AUKCE oBRAZU
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25

EMIl FIllA
(1882–1953)

ZáTIŠí s lUlKOU a ZáPalKaMI

olej, dřevo, 1929, 24 x 32 cm, sign. Pd emil Filla 29, rám, přiložen posudek od Phdr. rey Michalové, Ph. d. 

Tento komorní obraz je dílem jedné z nejvýraznějších osobností české výtvarné scény 20.století. Osobnosti, která udávala zdejší umělecké 
dění a ovlivnila nespočet dalších umělců. Zátiší s lulkou a zápalkami patří do fáze lyrického kubismu, tedy k onomu široce rozvětvenému 
proudu české moderny, jehož byl emil Filla hlavním protagonistou. Obraz nese veškeré znaky této stylové tendence, a to jak v tématickém 
pojetí, tak i  v  provedení samotném. Výrazná je spontánnost, improvizace, hravost a  hra s  barvou, tvarem a  linií. Tvary zobrazených 
předmětů jsou vždy definované, pro vnímavého diváka snadno rozpoznatelné. Vedle prvků veskrze kubistických, si obraz nese i prvky 
vysloveně abstraktní. abstraktnosti napomáhá harmonie modrošedých, olivově zelených a hnědých tónů. O umělecké kvalitě obrazu Zátiší 
s lulkou a zápalkami svědčí také fakt, že byl vystaven v prosinci 1930 ve významné, avantgardně orientované galerii architekta heythuma 
ve Štěpánské ulici 16. žák prof. Thieleho a Bukovace na aVU v Praze, člen sVU Mánes a skupiny výtvarných umělců

1 200 000 Kč
(€ 48 000)

(2 000 000 - 3 000 000 Kč)

25 25

25 25

25

25

1. společnost aukční síň Vltavín s.r.o., Masarykovo nábřeží 36, 
110 00 Praha 1, IČ : 25086600, dIČ: cZ25086600 provádí dražbu 
na žádost vlastníků dražených předmětů dne: 30. 11. 2017 v 18.15 
hodin, místo: rezidence Ostrovní, Ostrovní 222/8, Praha 1
2. Předmět aukce je označen a popsán včetně uvedení nejnižšího 
podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je přílohou 
a nedílnou součástí této aukční vyhlášky. Předmět bude dražen 
v samostatné aukci.
3. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím 
zálohovaného aukčního čísla. aukce předmětu se koná, pokud 
dražitelé činí příhozy. 
Za příhozy se přitom považuje:
- 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 Kč, 
ale méně než 10.000.000 Kč
- 200.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 Kč a více.

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním aukce.
4. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky v nejbližší přestávce. 
Vydražiteli je účtována k  vydražené ceně provize ve výši 20% 
včetně dPh, dle zákona
5. dražitel může dražit kteroukoli věc i  bez své osobní 
přítomnosti na aukci: 
- vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc na společnost určí-
li limit, do kterého za něj aukční síň Vltavín, s.r.o., Masarykovo 
nábřeží 36, Praha 1, IČ: 25086600 k zastoupení na aukci,
- určí-li limit, do  kterého za  něj aukční síň Vltavín, s.r.o., 
Masarykovo nábřeží 36, Praha 1, IČ: 25086600 má přihazovat.
6. Vydražený předmět bude vydán ihned po zaplacení v místě 
konání aukce nebo na  základě „potvrzení o  zaplacení ceny“ 
aukční síňi Vltavín, s.r.o., Masarykovo nábřeží 36, Praha 1.
 Aukční síň Vltavín, s.r.o.

Aukční vyhláška Klubu dražitelů Aukční síně Vltavín s.r.o.
k samostatné aukci obrazu

Průběh aukce se řídí právními předpisy.

- 19 -
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27

26

FRANTIšEK KoBlIHA
(1877–1962)

MsTIVá KanTIlÉna

uhel, papír, 1914, 62 x 47 cm, sign. ld F. 
Kobliha 14, rám, ilustrace ke  sbírce básní 
Karla hlaváčka: Mstivá kantiléna, lehce 
zažloutlý, při okrajích poškozený papír, 
studium na  VŠUP v  Praze a  u  F. ženíška 
na  aVU v  Praze, člen sdružení sursum 
a sČUG hollar

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 30 000 Kč)

27

ADolF lIEBsCHER
(1857–1919)

Pradleny

olej, plátno, 27 x 47,5 cm, sign. ld a. 
liebscher, rám, žák prof.  F. laufbergera 
na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

29 000 Kč
(€ 1 160)

(35 000 - 45 000 Kč)

- 20 -



28

29

28

VlAsTIMIl BENEš
(1919–1981)

aKT

tempera, sádra, vosk, 1965, p. 23 cm, sign. vzadu Beneš 1965, místy 
drobné oděrky, studium na  UK a  VŠUP v  Praze, soukromý žák e. 
Frinty, člen skupiny Máj 57

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

9 000 Kč
(€ 360)

(15 000 - 20 000 Kč)

29

VlAsTIMIl BENEš
(1919–1981)

sTaVBa

olej, plátno, 47 x 67 cm, rám, vzadu značeno pozůstalostním razítkem, z pozůstalosti Vlastimila Beneše. svojí vyhraněnou individualitou 
je postava Vlastimila Beneše jen těžko zařaditelná do obecně formulovaných uměleckých tendencí, ačkoliv je často spojován s umělci 
skupiny 42, s nimiž ho spojují generační i názorové souvislosti. charakterovým prvkem jeho tvorby se staly civilizační a technické motivy. 
Ve svých obrazech Vlastimil Beneš představuje divákům městskou scenérii, průmyslovou krajinu ale i nostalgii českého venkova. Právě 
průmyslová krajina se stala námětem pro olejomalbu stavba. studium na UK a VŠUP v Praze, soukromý žák e. Frinty, člen skupiny Máj 57

150 000 Kč
(€ 6 000)

(200 000 - 250 000 Kč)

- 21 -



30

30

VlAsTIMIl BENEš
(1919–1981)

MOdrý KOMBaJn

olej, karton, 1968, 21 x 18 cm, sign. PdU Beneš 
V 68, rám, vzadu popsáno, štítek s popisem. 
Vlastimil Beneš ve  svých zátiších opěvuje 
barevnost a  tvarovou poetičnost všedních 
věcí, kterým ale neubírá na reálnosti a svým 
pojetím jim dodává jistou fantastičnost 
a  magičnost. Modrý kombajn z  roku 1968, 
který svým fasetovým tvarem vyplňuje 
téměř celý prostor obrazu, demonstruje 
Benešův charakteristický pohled doceňující 
kombinaci barvy a  konstrukce, objemu 
a prostoru. Tento obraz v kontextu autorovy 
tvorby patří k  ojedinělým autorovým 
samostatným zátiším, kam patří například 
obrazy: sekačka v  polích (1950), Modrý 
kombajn (1961), žluté lodě (1967) nebo 
Červený kombajn (1978). studium na  UK 
a VŠUP v Praze, soukromý žák e. Frinty, člen 
skupiny Máj 57

35 000 Kč
(€ 1 400)

(50 000 - 70 000 Kč)

31

31

VlAsTIMIl BENEš
(1919–1981)

ParníK

kvaš, papír, 11,7 x 18 cm, rám, nalepeno na kartonu, studium na UK a VŠUP v Praze, soukromý žák e. Frinty, člen skupiny Máj 57

PrOVenIence: z pozůstalosti Oty Janečka

25 000 Kč
(€ 1 000)

(35 000 - 45 000 Kč)

- 22 -



32

32

jIřÍ TRNKA
(1912–1969)

MUž na ZáMKU

kvaš, papír, 40. léta, 24,5 x 20 cm, sign. Pd Trnka, rám, ověřeno Janem Trnkou, synem autora, pravost potvrdila Phdr. r. Michalová, Ph.d.; 
ilustrace ke  sbírce Gogolových povídek, která nebyla nikdy vydána. Český výtvarník, ilustrátor, loutkař a  jeden ze zakladatelů českého 
animovaného filmu, jehož ilustrace se staly synonymem dětské knihy u  nás. symbolem Trnkových ilustrací se stala svěží barevnost 
a jemnost pozadí. Tvorba Jiřího Trnky, která léta oslovuje děti i dospělé má své kouzlo, poezii i humor. Vyučen loutkářství u J. skupy v Plzni, 
žák J. Bendy na UMPrUM v Praze

lITeraTUra: katalog k výstavě, Galerie hořejš, 1945
VysTaVenO: 1945, Galerie hořejš

38 000 Kč
(€ 1 520)

(60 000 - 80 000 Kč)

- 23 -



33

33

KAMIl lHoTáK
(1912–1990)

růžOVý OBdÉlníK

smíšená technika na lepence, 1960, 17,5 x 22 cm, sign. ld Kamil lhoták 1960, rám, obraz významného českého malíře a ilustrátora s duší 
básníka a velikou vizuální představivostí. růžový obdélník, je ukázkou typického lhotákova pojetí krajiny. Široce rozpínající se pruh zeleného 
prostranství s nekonečně daleko sahajícím modrým nebem s náznakem bílých mraků, kontrastně koresponduje s výplody uvolněné snové 
asociace, které lhoták do svých krajin komponuje. Krajiny, často jen pojmenované Krajina s… v sobě nesou náznak poetického tajemství. 
Tvorba Kamila lhotáka si jde vlastním osobitým směrem, přesto však dokáže reflektovat i na moderní světové umění. ať už na tvorbu 
roye lichtensteina, nebo v šedesátých letech svými obrazy krajin s terči na op-artové hnutí. Obraz růžový obdélník reprezentuje malířovu 
vyzrálou periodu tvorby , člen Umělecké besedy, sČUG hollar, skupiny 42

lITeraTUra: v soupisu díla uvedeno pod č. 1092/3

380 000 Kč
(€ 15 200)

(450 000 - 550 000 Kč)

- 24 -



34

KAMIl lHoTáK
(1912–1990)

VýsTřel Z děla

tuš, kvaš, papír, 1971, 10,5 x 9 cm, sign. dU Kamil lhoták 1971, rám, vynikající český ilustrátor svými kresbami obohatil knihy českých i světových 
autorů, Marka Twaina, artura ransoma, Ondřeje neffa nebo adolfa Branalda. Ve svých ilustracích vytvořil propracované, komplexní studie 
plné drobných detailů. Propracovanost a detailnost je patrná i z kresebného návrhu obálky pro knihu Johna steinbecka, Pohár zlata. Člen 
Umělecké besedy, sČUG hollar, skupiny 42

lITeraTUra: na obálce knihy John steinbeck, Pohár zlata, Československý spisovatel, Praha, 1972. Kamil lhoták a kniha, Jan dvořák, robert 
hédervári a kol., Vltavín a Pražská scéna, Praha 2014, str.454

92 000 Kč
(€ 3 680)

(120 000 - 140 000 Kč)

34

- 25 -
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sAMosTATNá AUKCE oBRAZU
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35

jAN KoTÍK
(1916–2002)

PříBěhy

olej na plátně, 1939, 80 x 110 cm, rám, osobnost malíře Jana Kotíka je charakteristická v poli českého výtvarného umění svoji nezařaditelností. 

Od mládí obklopen uměním, byly Kotíkovy tendence státi se umělcem pochopitelné, avšak pro syna známého malíře, prosadit se a v první 
řadě odlišit se, nebylo jednoduché, a tak se dá říci, že ctižádost odlišit se provázela Jana Kotíka po celý život. Pozoruhodnost tvorby Jana 
Kotíka tkví v jeho odhodlání nepolevit a neustále se jako umělec vyvíjet. sám to označoval jako proces simultánních změn. Ve své tvorbě 
reagoval na moderní umělecké projevy, uplatňováním zavedených idejí a modelů v neustále nových podobách. Obraz Příběhy z roku 1939 
patří k nejzásadnějším Kotíkovým velkoformátovým malbám důležitého období doznívání válečných témat a vynořování se tematizace 
života velkoměsta. Vliv kubismu je v obraze patrný, stejně tak inspirace dílem Paula Klee, které vedle Kandinského mělo na Kotíka také 
vliv. Z posudku Phdr. I. Mladičové: Umělecká kvalita již zmiňovaného obrazu je v kontextu autorovy tvorby srovnatelná s obrazy Figurální 
kompozice s petrolejovou malbou (1938), apokalypsa války (1940-1941) nebo s četně vystavovanými a reprodukovanými malbami Útěk 
(1940) a cyklista (1940). Příběhy (1939) patří do souboru děl, jež má v českém prostředí důležitý vývojový význam. Jan Kotík byl v této době 
doznívání pokubistické a surrealistické estetiky již jedním ze známých autorů, což dokládá zařazování jeho děl na nejdůležitější přehlídky 
mladého umění - v Melantrišské mansardě roku 1940, kde vystavovali umělci skupiny sedm v říjnu a malíři budoucí skupiny 42 - František 
Gross, František hudeček a  Jan Kotík a na Konfrontaci v  roce 1941 v salonu Výtvarného díla na  Jungmannově náměstí. V době vzniku 
obrazu Jana Kotíka civilizace zajímala spíše okrajově, a to především svým tvarem než atmosférou. Všechny šicí a psací stroje, jež vstoupily 
do jeho obrazů, znamenaly především grafickou arabesku, která pointovala grafismus figur, jež působí až sochařsky cítěně. Téměř pro 
všechny Kotíkovy obrazy z této doby se dá najít jedno společné, a to je jejich definovanost. děj obrazů se odehrává na pozadí prázdných 
barevně hutných prostorů, prostorové rozvržení je promyšlené do detailu, měřítka pohledů se střídají. žák prof. J. Bendy, člen sČUG hollar 
a Umělecké besedy, zakládající člen skupiny 42

lITeraTUra: Výtvarné umění 1968, č.7, str.314; Jan Kotík katalog výstavy, Berlin 1986, str.36; e.Petrová 1998, str.50, obr.50; Iva Mladičová ed., 
Jan Kotík, Praha 2011,str.17, č.286; Jan Kotík 1916-2002 (katalog výstavy), národní galerie v Praze 2013, str.31

VysTaVenO: Jan Kotík, Praha, Výstavní síň Mánes 1968, č. kat. 2; Jan Kotík, Karlovy Vary 1991, č. kat. 2 (starý námět); Jan Kotík, Praha, národní 
galerie 1992, Berlín 1992, č. kat. 3; Jan Kotík, Praha 1996, Brno 1997; Jan Kotík 1916-2002, Praha, národní galerie 2013

1 100 000 Kč
(€ 44 000)

(1 300 000 - 1 400 000 Kč)

35 35 35
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1. společnost aukční síň Vltavín s.r.o., Masarykovo nábřeží 36, 
110 00 Praha 1, IČ : 25086600, dIČ: cZ25086600 provádí dražbu 
na žádost vlastníků dražených předmětů dne: 30. 11. 2017 v 18.20 
hodin, místo: rezidence Ostrovní, Ostrovní 222/8, Praha 1
2. Předmět aukce je označen a popsán včetně uvedení nejnižšího 
podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je přílohou 
a nedílnou součástí této aukční vyhlášky. Předmět bude dražen 
v samostatné aukci.
3. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím 
zálohovaného aukčního čísla. aukce předmětu se koná, pokud 
dražitelé činí příhozy. 
Za příhozy se přitom považuje:
- 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 Kč, 
ale méně než 10.000.000 Kč
- 200.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 Kč a více.

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním aukce.
4. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky v nejbližší přestávce. 
Vydražiteli je účtována k  vydražené ceně provize ve výši 20% 
včetně dPh, dle zákona
5. dražitel může dražit kteroukoli věc i  bez své osobní 
přítomnosti na aukci: 
- vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc na společnost určí-
li limit, do kterého za něj aukční síň Vltavín, s.r.o., Masarykovo 
nábřeží 36, Praha 1, IČ: 25086600 k zastoupení na aukci,
- určí-li limit, do  kterého za  něj aukční síň Vltavín, s.r.o., 
Masarykovo nábřeží 36, Praha 1, IČ: 25086600 má přihazovat.
6. Vydražený předmět bude vydán ihned po zaplacení v místě 
konání aukce nebo na  základě „potvrzení o  zaplacení ceny“ 
aukční síňi Vltavín, s.r.o., Masarykovo nábřeží 36, Praha 1.
 Aukční síň Vltavín, s.r.o.

Aukční vyhláška Klubu dražitelů Aukční síně Vltavín s.r.o.
k samostatné aukci obrazu

Průběh aukce se řídí právními předpisy.



36

37

36

jIřÍ Kolář
(1914–2002)

TOaleTa (POdle JOhanessa Ver-
Meera)

muchláž, 1995, 30,3 x 27 cm, Pd monogr. JK 
95, vzadu signováno JKolář 97, zakladatel 
skupiny 42, člen Umělecké besedy 
a skupiny Křižovatka

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 25 000 Kč)

37

TEoDoR RoTREKl
(1923–2004)

leTadla V hanGárU

olej, překližka, 1964, 39 x 107 cm, sign. Pd rotrekl 64, rám, publikováno v katalogu k výstavě Teodor rotrekl / Motorky etc., obrazy z přelomu 
50. a 60. let, Galerie Brno 2009, katalog přiložen. Umělec především znám svými ilustracemi literatury science fiction. rotreklova volná 
tvorba se vyznačuje jeho smyslem pro experiment a zájmem o využívání netradičních výtvarných metod. námětem jeho obrazů byly často 
postavy motocyklistů a stroje. Později své obrazy rozvinul o témata hangárů a letadel. žák prof. J. nováka na VŠUP v Praze, člen Umělecké 
besedy, spoluzakladatel skupiny radar

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

360 000 Kč
(€ 14 400)

(400 000 - 450 000 Kč)

- 28 -
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38

ČEsTMÍR jANošEK
(1935)

Was IsT OBen

mrazovka, papír, 1968, 87,7 x 62,3 cm, sign. 
dU Janošek 1968, na zadní straně popsáno 
a  značeno autorským razítkem, studium 
na  Vyšší škole uměleckého průmyslu, žák 
prof. V. sychry na aVU v Praze, člen skupiny 
Konfrontace

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

10 000 Kč
(€ 400)

(20 000 - 30 000 Kč)

39

VlADIMÍR jANoUšEK
(1922–1986)

sTrOJ V KraJIně

tuš, papír, 1983, 42 x 50,5 cm, sign. Pd VJ, Pd 
83/V., na zadní straně pozůstalostní razítko: 
Pozůstalost sochaře Vladimíra Janouška, 
žák prof. J. Wagnera

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

5 500 Kč
(€ 220)

(10 000 - 12 000 Kč)

39
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40

40

jAN KUBÍČEK
(1927–2013)

BeZ náZVU

tuš, papír, 1969, 55 x 39 cm, sign. dU Jan Kubíček, č. I. /1-3/

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 25 000 Kč)

41

42

41

jAN KUBÍČEK
(1927–2013)

BeZ náZVU

tuš, papír, 1969, 55 x 39 cm, sign. dU Jan Kubíček, č. II. /1-3/

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 25 000 Kč)

42

DAIsy MRáZKoVá
(1923–2016)

TVář V MlhOVIně

pastel, papír, 1986, 33,1 x 43,9 cm, sign. vzadu daisy Mrázková 86, 
výtvarnice, ilustrátorka a autorka knih pro děti, žákyně prof. e. Frinty 
v Uměleckém ateliéru emanuela Frinty v Praze a prof. a. strnadela 
na VŠUP tamtéž, členka Tvůrčí skupiny UB 12 a Umělecké besedy

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

11 000 Kč
(€ 440)

(14 000 - 18 000 Kč)
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43

43

KAREl VACA
(1919–1989)

aBsTraKTní KOMPOZIce I

olej, sololit, 1966, 80 x 61 cm, sign. dU Vaca 66, rám, dílo tohoto autora je především spojené s typografií a tvorbou filmových plakátů. Ve své 
malířské tvorbě zobrazoval stylizované postavy žen, věnoval se zátiší a krajinám, které byly abstrahovány až přecházely do barevných polí. 
Zúčastnil se více než 260 kolektivních výstav po celém světě. studium užité a reklamní grafiky v ateliéru rotter v Praze, žák prof. e. Filly 
na VŠUP, člen skupiny Trasa

85 000 Kč
(€ 3 400)

(120 000 - 140 000 Kč)
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44

FRANTIšEK GRoss
(1909–1985)

hOřící MěsTO

olej, karton, 1961, 32 x 24,5 cm, sign. Pd F. Gross, rám, obraz hořící město vznikl v průběhu 60. let, kdy se Gross přiklonil k experimentální 
tvorbě, v  rámci níž zkoumal konstruktivní abstrakci a  k  níž již delší dobu směřoval. Provedení nese znaky konstruktivismu spojeného 
s imaginativní obsahovostí. V obraze hořící město transformoval své dojmy z moderní městské civilizace. žák prof. Kysely na UMPrUM 
v Praze, člen skupiny 42, UB, sČUG hollar a radar

PrOVenIence: získáno z pozůstalosti autora

85 000 Kč
(€ 3 400)

(100 000 - 120 000 Kč)

44
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45

AlÉN DIVIš
(1900–1990)

srdce

uhel, papír, 50. léta 20. století, 47 x 32 cm, rám, posouzeno Phdr 
Jaromírem Zeminou, e. a. Poe - Povídky. dílo velmi významného, 
nesnadno zařaditelného českého solitéra, který většinu svého 
života prožil v  zahraničí. Tvořil např. v  Paříži, kde se jeho malba 
nese v  duchu expresionismu s  typickou sytou barevností. Kromě 
expresivních tendencí byl diviš ovlivněn také kubismem. Vlastní 
dramatický životní osud je důvodem jeho celoživotního zaujetí 
řešením existenciální tematiky. V  jeho dílech se velmi často 
objevují motivy samoty, smutku, vězení či poprav. Tato témata 
dokázal velmi originálním způsobem uchopit ve  výjevech nejen 
hororových a  depresivních, ale také procítěných s  náboženským 
podtextem. Později přešel k  téměř monochromní tvorbě, jak 
můžeme vidět na nabízené položce. Velmi silně působí také jeho 
ilustrace erbenovy Kytice či povídek e. a. Poea, přiložen posudek 
od Mgr. Vandy skálové

54 000 Kč
(€ 2 160)

(80 000 - 100 000 Kč)

45

46

46

MICHAl RANNÝ
(1946–1981)

BrUcOlI

tužka, akvarel, papír, 1973, 34 x 34 cm, rám, Pd popsáno 19. 11. 73 
Brucoli, žák prof. F. Jiroudka a J. Johna

10 000 Kč
(€ 400)

(14 000 - 18 000 Kč)
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47

47

ZByNĚK sEKAl
(1923–1998)

sPleť

měď, sklo, dřevo, železo, 1973-1982, 39 x 40,5 cm, rám, Zbyněk sekal patří k umělcům modernistické generace šedesátých let. Jeho tvorba, 
jež započala na přelomu třicátých a čtyřicátých let trvala, až do jeho smrti v roce 1997 byla ovlivněna mnoha vlivy. Přes všechny dobové vlivy 
si ale dokázala udržet určitou jedinečnost, neztotožnil se naplno s žádným hnutím, tendencí ani skupinou a zůstal výrazným solitérem. 
spleť patří do sekalova období, kdy byl silně ovlivněn filosofem Martinem heideggerem a jeho úvahou o labyrintu a pohybu ve spirále. 
spirála byla i výchozím tématem pro obraz spleť. Ve filosofii, kterou také překládal z němčiny, našel sekal zálibu. Úvahy o vlastní tvorbě, 
umění, literatuře nebo filosofii obecně, se staly hlavními znaky sekalovy tvorby. žák prof. e. Filly a F. Tichého, člen skupiny Máj 57, skupiny 
Konfrontace

VysTaVenO: 1982 neue Galerie Vídeň

220 000 Kč
(€ 8 800)

(250 000 - 300 000 Kč)
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48
50

48

jIřÍ NAČERADsKÝ
(1939–2014)

rOZcVIČKa

tuš, akvarel, papír, 2005, 50 x 70 cm, sign. dU 
načeradský 2005, žák prof. V. rady na aVU 
v Praze, člen Volného sdružení 12/15

6 900 Kč
(€ 276)

(10 000 - 12 000 Kč)

49

jIřÍ NAČERADsKÝ
(1939–2014)

GalaKTIcKÉ KrásKy

tuš, akvarel, papír, 1978, 37 x 41 cm, sign. 
Pd načeradský 78, rám, žák prof.  V. rady 
na aVU v Praze, člen Volného sdružení 12/15

9 000 Kč
(€ 360)

(18 000 - 25 000 Kč)

49 50

jIřÍ NAČERADsKÝ
(1939–2014)

GalaKTIcKÉ děTI

akvarel, tužka, papír, 1979, 49 x 34,5 cm, 
sign. Pd načeradský 79, rám, žák prof.  V. 
rady na aVU v Praze, člen Volného sdružení 
12/15

6 000 Kč
(€ 240)

(12 000 - 18 000 Kč)
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51

51

jIřÍ NAČERADsKÝ
(1939–2014)

dVa aTleTI / TrOJČlenKa

olej, deska, 1998, 100 x 125 cm, rám, 
oboustranný obraz, přiložena fotografie 
autora s  uvedeným dílem na  vernisáži 
výstavy, typická dynamická práce klasika 
české malby, která tematicky navazuje 
na  ikonický cyklus „běžci“ z  roku 1967, kdy 
autor malířsky zpracovával momentky 
z  reportážní sportovní fotografie, které 
vyhledával v denním tisku. Malba na druhé 
straně obrazu zobrazuje tři ženské postavy 
v  pohybu, námět typický pro autorovu 
tvorbu druhé poloviny devadesátých let, 
žák prof.  V. rady na  aVU v  Praze, člen 
Volného sdružení 12/15

VysTaVenO: Jiří načeradský, Výstavní síň 
sokolská 26, Ostrava, 20. 8. - 19. 9. 1998

50 000 Kč
(€ 2 000)

(80 000 - 100 000 Kč)

51

51
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52

52

ANDREj BĚloCVĚToV
(1923–1997)

PředJaří

akryl, papír, 1966-67, 90 x 70 cm, rám, malíř andrej Bělocvětov prokázal svůj talent již v brzkém mládí. na akademii výtvarných mění v Praze 
byl přijat bez zkoušek a v 17 letech se stal hostem Umělecké besedy. V mládí maloval krajiny a zátiší, v nichž kladl důraz především na barvu 
a tvar. Pod vlivem poválečných uměleckých směrů došel k vlastnímu uměleckému názoru. dílo andreje Bělocvětova je expresivní, zahrnuje 
cykly pohybujících se postav. Jeho dílo se pohybuje na hranici Picassovského klasicismu a nové věcnosti Georga Grosze a Otto dixe. Pro své 
vyjádření používal nejrůznější prostředky, formy a způsoby vyjádření. žák J. solara na státní grafické škole v Praze, prof. V. rady a e. Mináře 
na aVU tamtéž, člen skupiny Máj

lITeraTUra: uvedeno v katalogu k výstavě andrej Bělocvětov 1923-1997, Galerie kritiků

46 000 Kč
(€ 1 840)

(70 000 - 120 000 Kč)
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53

55

53

lADIslAV NoVáK
(1925–1999)

cOrrÉlaTIOns

kombinovaná technika, papír, 29,5 x 41,2 cm, sign ld autorskou 
značkou, na  zadní straně zbytky lepenky, člen TT klubu, člen 
sdružení Q

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

9 000 Kč
(€ 360)

(15 000 - 20 000 Kč)

54

lADIslAV NoVáK
(1925–1999)

slUnce ZaTíM neZaPadlO

froasáž, 1975, 35 x 25 cm, monogr. Pd ln 75, pasparta, člen TT klubu, 
člen sdružení Q

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

12 000 Kč
(€ 480)

(15 000 - 20 000 Kč)

54

55

lADIslAV NoVáK
(1925–1999)

FUIr, FUIr

kombinovaná technika, papír, 1988, 50 x 39,7 cm, sign Pd autorskou 
značkou, člen TT klubu, člen sdružení Q

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

12 000 Kč
(€ 480)

(15 000 - 20 000 Kč)
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56

56

KájA sAUDEK
(1935–2015)

MOdelKy

tuš, tužka, papír, 30,5 x 43,5 cm, sign. Pd saudek, rám, ilustrátor 
a filmový výtvarník, autodidakt 

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

15 000 Kč
(€ 600)

(25 000 - 35 000 Kč)

57

58

57

KájA sAUDEK
(1935–2015)

Před OdPaleM

tužka, tuš, akvarel, papír, celý arch 48 x 34,4, kresba 27 x 22,6 cm, 
ilustrátor a filmový výtvarník, autodidakt

lITeraTUra: Zahrajte si softball a baseball, Česká státní pojišťovna, 
Praha 1990, str. 7

25 000 Kč
(€ 1 000)

(32 000 - 40 000 Kč)

58

KájA sAUDEK
(1935–2015)

nadhOZ

tužka, tuš, akvarel, papír, celý arch 48 x 34,4, kresba 28,6 x 28,3 cm, 
ilustrátor a filmový výtvarník, autodidakt

lITeraTUra: Zahrajte si softball a baseball, Česká státní pojišťovna, 
Praha 1990, str. 13

28 000 Kč
(€ 1 120)
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59

VojTĚCH TITTElBACH
(1900–1971)

žena s MíČeM

olej, karton, 52,5 x 45 cm, sign. Pd V. Tittelbach, rám, žák prof. e. dítěte a J. Bendy na UMPrUM v Praze a prof. M. Švabinského v grafické 
speciálce na aVU, člen UB, sVU Mánes a skupiny 58

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

25 000 Kč
(€ 1 000)

(35 000 - 45 000 Kč)

59
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61

61

ZDENĚK BURIAN
(1905–1981)

POd ledeM

tuš, papír, 15,7 x 24,7 cm, sign. ld Z. Burian, ilustrace ke knize rudolfa 
luskače revír bez hranic, nakladatelství Orbis - druhé vydání, 1955, 
žák prof.  M. Švabinského a  J. Obrovského na  aVU v  Praze, člen 
sdružení výtvarníků Purkyně 

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

14 000 Kč
(€ 560)

(18 000 - 25 000 Kč)

62

62

ZDENĚK BURIAN
(1905–1981)

sOlná Půda slancOVá

kvaš, papír, 1953, 44,5 x 67 cm, rám, skica k  cyklu Krajiny a  půdní 
typy, žák prof. M. Švabinského a J. Obrovského na aVU v Praze, člen 
sdružení výtvarníků Purkyně

55 000 Kč
(€ 2200)

(65 000 - 75 000 Kč)

60

60

ZDENĚK BURIAN
(1905–1981)

edUard ŠTOrch: lOVcI MaMUTů

akvarel, tuš, papír, rám, návrh na obálku, žák prof. M. Švabinského 
a J. Obrovského na aVU v Praze, člen sdružení výtvarníků Purkyně 
PrOVenIence: antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 25 000 Kč)

- 41 -



63

63

ZDENĚK BURIAN
(1905–1981)

hOMO haBIlIs VyráBí KaMennÉ OsTří

kvaš, papír, 10,5 x 10,5 cm, sign. ld Z. Burian, rám, žák prof. M. Švabinského a J. Obrovského na aVU v Praze, člen sdružení výtvarníků Purkyně

lITeraTUra: dějiny psané kamenem, Josef Klebl, Zdeněk Burian, str. 23

58 000 Kč
(€ 2 320)

(80 000 - 120 000 Kč)

- 42 -



65

64

ZDENĚK BURIAN
(1905–1981)

K. May - Old sUrehand II

kvaš, papír, 1971, 31 x 22 cm, sign. Pd Z. Burian, rám, jedná se o výjev 
z první kapitoly v 2. díle, kdy si Old shatterhand zjednává respekt 
v  podniku matky Thickové u  padoucha Tobyho spencera a  jeho 
kumpánů, žák prof. M. Švabinského a J. Obrovského na aVU v Praze, 
člen sdružení výtvarníků Purkyně

lITeraTUra: Old surehand II. albatros, Praha, 1971

79 000 Kč
(€ 3 160)

(100 000 - 120 000 Kč)

64

65

ZDENĚK BURIAN
(1905–1981)

K. May - Old sUrehand II

kvaš, papír, 1971, 31 x 22 cm, sign. ld Z. Burian, rám, tato ilustrace 
z  2. dílu Mayova Old surehanda vyobrazuje scénu, kdy zajatý 
a na rukou spoutaný Old shatterhand pobídne svého koně hatátitlu 
k razantnímu skoku, kterým vyhodí ze sedla padoucha Mr. Thibauta, 
žák prof.  M. Švabinského a  J. Obrovského na  aVU v  Praze, člen 
sdružení výtvarníků Purkyně

lITeraTUra: Old surehand II. albatros, Praha, 1971

79 000 Kč
(€ 3 160)

(100 000 - 120 000 Kč)
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66

67

66

lUDMIlA jIřINCoVá
(1912–1994)

díVKa

olej, papír, 29 x 19,5 cm, sign. Pd Jiřincová, rám, žákyně prof.  T. F. 
Šimona na aVU v Praze, členka sČUG hollar, spolku přátel exlibris 
a drobné grafiky a spolku českých bibliofilů

45 000 Kč
(€ 1 800)

(70 000 - 100 000 Kč)

67

VlADIMÍR KoMáREK
(1928–2002)

KOnValInKy

olej, dřevo, 31 x 45,5 cm, sign. Pd V. Komárek 81, Vladimír Komárek 
se řadí mezi nejvýraznější osobnosti české výtvarné scény 20.století. 
svými obrazy navazuje na tradici české imaginace. Konvalinky hrají 
v Komárkově tvorbě symbolickou roli. Tento námět autor ve svých 
dílech často opakuje, stejně tak jako motiv ptáků v pozadí. nejasné, 
rozostřené kontury a jemná pastelová barevnost, jež jsou typickými 
prvky pro autorovu tvorbu, umocňují snovou atmosféru tohoto 
rozměrného obrazu. žák prof. K. Mináře na aVU v Praze a K. Štipla 
na VŠUP v Praze, člen sČUG hollar a sČVU

50 000 Kč
(€ 2 000)

(75 000 - 100 000 Kč)

67
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68

68

oTA jANEČEK
(1919–1996)

aKT

pastel, papír, 1982, 26,5 x 36,5 cm, sign. Pd Ota Janeček 1982, rám, 
žák prof.  O. Blažíčka, c. Boudy a  K. Pokorného, člen sVU Mánes, 
sČUG hollar

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

9 000 Kč
(€ 360)

(15 000 - 20 000 Kč)

69

oTA jANEČEK
(1919–1996)

sedící PůlaKT s PTáČKeM

pastel, papír, 1983, 41,5 x 29 cm, sign. ld Ota Janeček 1983, rám, žák 
prof. O. Blažíčka, c. Boudy a K. Pokorného, člen sVU Mánes, sČUG 
hollar

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

9 000 Kč
(€ 360)

(15 000 - 20 000 Kč)

69
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70

70

oTA jANEČEK
(1919–1996)

POrTrÉT VlasTIMIla BrOdsKÉhO

uhel, pastel, papír, 1956, 50,5 x 37 cm, sign. Pd Ota Janeček 1956, 
pasparta, portrét zachycuje slavného herce v období, kdy Vlastimil 
Brodský s dobrým přítelem Otou Janečkem sdílel společný byt, žák 
prof. O. Blažíčka, c. Boudy a K. Pokorného, člen sVU Mánes, sČUG 
hollar

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(25 000 - 35 000 Kč)

71

71

josEF IsTlER
(1919–2000)

POsTaVa

tempera, kombinovaná technika, papír, 1990, 31 x 22 cm, sign. Pd 
Istler 90, rám, žák německého malíře Waltera höfnera, člen skupiny 
cobra (Belgie a Francie), člen surrealistické skupiny ra, sČUG hollar 
a společnosti K. Teiga

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

7 500 Kč
(€ 300)

(12 000 - 18 000 Kč)
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72

73

72

ANDREj BĚloCVĚToV
(1923–1997)

ZáTIŠí s ryBOU

olej, sololit, 24 x 33 cm, sign. Pd Bělocvětov, rám, žák J. solara 
na státní grafické škole v Praze, prof. V. rady a e. Mináře na aVU 
tamtéž, člen skupiny Máj

15 000 Kč
(€ 600)

(20 000 - 25 000 Kč)

73

ANDREj BĚloCVĚToV
(1923–1997)

BeZ náZVU

akvarel, papír, 1976, 49 x 39,5 cm, sign. ln Bělocvětov 76, rám, žák 
J. solara na státní grafické škole v Praze, prof. V. rady a e. Mináře 
na aVU tamtéž, člen skupiny Máj

3 500 Kč
(€ 140)

(8 000 - 10 000 Kč)

74

ANDREj BĚloCVĚToV
(1923–1997)

MaGda

olej, sololit , 1963-6, 28 x 22 cm, sign. Pn Bělocvětov 63-6, rám, žák 
J. solara na státní grafické škole v Praze, prof. V. rady a e. Mináře 
na aVU tamtéž, člen skupiny Máj

5 000 Kč
(€ 200)

(8 000 - 10 000 Kč)

74
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75

75

RoBERT HlINĚNsKÝ
(1908–1979)

KraJIna

olej, sololit, 1944, 31 x 45 cm, sign. Pd 
hliněnský rob. 1944, rám, studium na ŠUř 
v  Brně a  na  soukromé škole h. F. Wacha 
tamtéž, člen sVU aleš, Bloku výtvarných 
umělců, skupiny M a tvůrčí skupiny Parabola

3 900 Kč
(€ 156)

(8 000 - 10 000 Kč)

76

76

RoBERT HlINĚNsKÝ
(1908–1979)

dOMy

olej, plátno, 1944, 50 x 60 cm, sign. Pd 
hliněnský r. 44, rám, studium na ŠUř v Brně 
a  na  soukromé škole h. F. Wacha tamtéž, 
člen sVU aleš, Bloku výtvarných umělců, 
skupiny M a tvůrčí skupiny Parabola

7 000 Kč
(€ 280)

(10 000 - 14 000 Kč)
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77

78

77

lADIslAV ČEPEláK
(1924–2000)

KraJIna

olej, karton, 1969, 30 x 40 cm, sign. Pd 
Čepelák, rám, na  zadní straně značeno 
autorem Čepelák 1969, žák prof.  V. rady, 
V. silovského, V. nechleby a  J. želibského 
na aVU v Praze

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

5 000 Kč
(€ 200)

(8 000 - 12 000 Kč)

78

jAN oTAVA
(1950)

KraJIna s ryBníKeM

kvaš, papír, 42 x 60 cm, sign. Pd J.Otava 
Krajina s  rybníkem, rám, žák l. Čepeláka 
na aVU v Praze, člen sČUG hollar a sČVU

15 000 Kč
(€ 600)

(25 000 - 35 000 Kč)

79

jAN oTAVA
(1950)

POdZIM V POlích

kvaš, papír, 1990, 42 x 60 cm, sign. Pd 
J.Otava, rám, žák l. Čepeláka na  aVU 
v Praze, člen sČUG hollar a sČVU

15 000 Kč
(€ 600)

(25 000 - 35 000 Kč)

79
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80

80

RADoslAV ČáslAVsKÝ
(1925–2012)

PalachOVa sTÉla

olej, asambláž, sololit, 1969, 120 x 54,5 cm, sign. dU Čáslavský 69, 
rám, ve  střední části mírně poškozeno, žák prof.  e. Filly na  VŠUP 
v Praze, člen spolku Mánes

PrOVenIence: z rodiny autora, antikvariát dlážděná

6 000 Kč
(€ 240)

(10 000 - 14 000 Kč)

81

81

RADoslAV ČáslAVsKÝ
(1925–2012)

ZlaTá aGrese

olej, písky, karton, 1992, 66 x 118,5 cm, sign. ld r. Čáslavský 92, rám, 
žák prof. e. Filly na VŠUP v Praze, člen spolku Mánes.

PrOVenIence: z rodiny autora, antikvariát dlážděná

10 000 Kč
(€ 400)

(14 000 - 18 000 Kč)
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82

83

82

RADoslAV ČáslAVsKÝ
(1925–2012)

KaPKa

olej, písky, karton, 1991, 78 x 97 cm, sign. 
Pn r. Čáslavský 91, rám, žák prof.  e. Filly 
na VŠUP v Praze, člen spolku Mánes

PrOVenIence: z  rodiny autora, antikvariát 
dlážděná

10 000 Kč
(€ 400)

(14 000 - 18 000 Kč)

83

RADoslAV ČáslAVsKÝ
(1925–2012)

KaInOVO ZnaMení

3x olej, písky, sololit, 149,5 x 366 cm, žák prof. e. Filly na VŠUP v Praze, člen spolku Mánes
PrOVenIence: antikvariát dlážděná

24 000 Kč
(€ 960)

(40 000 - 60 000 Kč)

83 83
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85

84

ÉMIlE ANToINE BoURDEllE
(1861–1929)

ZděŠení

pálená hlína, reliéf, 44 x 35 cm, Pd značeno 
emile antoin Bourdell, francouzský sochař 
a  malíř. studoval v  Toulouse a  v  Paříži, 
kde získal stipendium. žák a. J. daloua 
a augusta rodina. Je znám především jako 
monumentální sochař. Jeho dílem byla 
ovlivněna řada významných umělců, např. 
henry Mattise nebo alberto Giacometti. 
Bourdelle působil jako pedagog, jeho 
studentem byl například Otto Gutfreund.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

40 000 Kč
(€ 1 600)

(55 000 - 65 000 Kč)

84

85

jARoslAV HoREjC
(1886–1983)

MIlencI

sádra, reliéf, 33 x 45,5 cm, značeno Pd 
horejc, rám, žák prof.  suchardy, nováka 
a drahoňovského na UMPrUM v Praze, člen 
sVU Mánes, svazu čs. díla

28 000 Kč
(€ 1 120)

(50 000 - 80 000 Kč)
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86

86

VINCENC MAKoVsKÝ
(1900–1966)

hlaVa IV.

bronz, 1929, v. 25 cm, značeno V. Makovský 29, český sochař a jeden z předních představitelů české meziválečné avantgardy. Jeho sochařská 
tvorba prošla různými obdobími od počátečního civilismu, přes kubismus ve 20. letech, po abstrakci. Od poloviny třicátých let v jeho tvorbě 
převažoval realismus. hlava IV. navazuje na výtvarné i obsahové principy surrealismu. V jeho díle je znatelný vliv c. Brâncuşiho s jehož 
prací se Makovský seznámil při svých pobytech ve Francii. V kontextu autorovy tvorby se toto dílo řadí svým žánrem i provedením k dalším 
autorovým významným pracem: hlava-přilba, ležící žena, dívčí sen nebo léda. žák J. Obrovského, K. Krattnera, J. Štursy, člen sVU Mánes

lITeraTUra: Vincenc Makovský, Jiří hlušička, Praha 1979, Odeon

48 000 Kč
(€ 1 920)

(70 000 - 90 000 Kč)
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87

88

87

lADIslAV šAloUN
(1870–1946)

VZhlížení

bronz, v. 18 cm, sign. vzadu Šaloun

18 000 Kč
(€ 720)

(30 000 - 45 000 Kč)

88

FRANTIšEK ÚPRKA
(1868–1929)

žena s děTMI

glazovaná keramika, v. 53 cm, dole značeno 
F. Úprka

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

3 500 Kč
(€ 140)

(8 000 - 12 000 Kč)
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90

89

oTTo sUKUP
(1926–2012)

BeZ náZVU

polychromované dřevo, v. 60,5 cm, žák prof.  J. laudy, O. Španiela 
a K. Pokorného na aVU v Praze, člen skupiny radar, Tolerance ´95 
a Jednoty výtvarných umělců

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

4 000 Kč
(€ 160)

(10 000 - 15 000 Kč)

89

90

oTTo sUKUP
(1926–2012)

Z ValaŠsKÉhO cyKlU

polychromované dřevo, v. 65 cm, přiložen štítek s popisem, plastika 
vyznačující se vynikajícím prostorovým cítěním autora, evokující také 
informelní období. Otto sukup tehdy tvořil objekty ze dřeva, různě 
opracovaného a spojovaného do mnohdy bizarních tvarů mříží, ne 
nepodobných důmyslné stavebnici, žák prof.  J. laudy, O. Španiela 
a K. Pokorného na aVU v Praze, člen skupiny radar, Tolerance ´95 
a Jednoty výtvarných umělců

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

5 000 Kč
(€ 200)

(10 000 - 15 000 Kč)
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91

92

91

RUDolF sVoBoDA
(1924–1994)

žOnGlÉr

plastika, 1965, v. 39 cm, sign. na  ruce rs, studium na  Odborné 
škole keramické v Teplicích, žák prof. K. Pokorného na aVU v Praze 
a prof. G. antunace na akademii výtvarných umění v Záhřebu; člen 
výtvarného odboru Umělecké besedy, zakládající člen skupiny říjen, 
člen UVU

PrOVenIence: z rodiny autora, antikvariát dlážděná

36 000 Kč
(€ 1 440)

(50 000 - 65 000 Kč)

92

EllEN jIlEMNICKá
(1946)

PříTelKyně

bronz, 80. léta 20. století, 27,2 x 30,5 x 11,5 cm, značeno ld e. Jil., 
studium na  střední průmyslové kamenicko-sochařské škole 
v  hořicích, v  Polsku (Wyszsa szkola sztuk plastycznych, prof.  T. 
dawski), žákyně prof. K. hladíka a doc. Bradáčka na aVU v Praze
PrOVenIence: antikvariát dlážděná

30 000 Kč
(€ 1 200)

(50 000 - 70 000 Kč)
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93

93

PETR sCHEl
(1972)

VědMa

kamenina, v. 48 cm, značeno v podstavci schel, č. 7/7, autor původně vystudoval kamenosochařství. Jeho sochy jsou z kameniny, materiálu, 
který díky vysoké teplotě při pálení (1280°c) slinuje ve velmi tvrdý, až kamenný střep. Při své práci nepoužívá žádné sádrové formy, vnitřní 
konstrukce a  pomocné materiály. U  svých soch pracuje Petr schel s  patinou, díky které docílí pokovaného vzhledu plastik. Petr schel 
vystavuje pravidelně po celé české republice a jeho plastiky jsou součástí řady českých sbírek.

40 000 Kč
(€ 1 600)

(60 000 - 90 000 Kč)
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94

94

IVAN oUHEl
(1945)

hOra

olej na plátně, 2005, 22,5 x 22,5 cm, sign. Pd I. Ouhel 05, žák prof. součka, člen Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece, člen Umělecké 
besedy

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 16 000 Kč)
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95

95

jARoslAV RóNA
(1957)

sPící neMlUVně

římský cement, 2012, 14,5 x 45 x 17,5 cm, značeno róna 2012, č. 1/7, vzniklo na základě obrazu Federica dUrbina (Barocci) ritratto del Princ., 
studium na sOŠV v Praze, žák prof. s. libenského na VŠUP tamtéž, člen staré party, zakládající člen skupiny Tvrdohlaví

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

89 000 Kč
(€ 3 560)

(120 000 - 140 000 Kč)
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96

96

jARoslAV RóNA
(1957)

neVOlnOsT

římský cement, 2004, 48 x 29 x 34 cm, značeno róna 2004 VII, č. 2/7, nabízená položka je dílem klíčového autora střední generace, člena 
skupiny Tvrdohlaví, účastníka legendárních Konfrontací a bývalého pedagoga na akademii výtvarných umění v Praze, kde vedl ateliér 
sochařství. Inspirce pro tento motiv vznikla z autorovy hluboké deziluze v bezvýchodné situaci normalizačních let (srv. Obraz nevolnost - 
viz monografie) a partnerských vztahů. studium na sOŠV v Praze, žák prof. s. libenského na VŠUP tamtéž, člen staré party, zakládající člen 
skupiny Tvrdohlaví

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

140 000 Kč
(€ 5 600)

(180 000 - 220 000 Kč)
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97

98

97

oTTo PlACHT
(1962)

harÉM V.

pastel, papír, 2013, 70 x 100 cm, sign. Pd 
Placht 13, žák prof.  a  Paderlíka na  aVU 
v Praze

11 000 Kč
(€ 440)

(18 000 - 25 000 Kč)

98

josEF žáČEK
(1951)

sPaTIUM

triptych, kombinovaná technika, papír, 3 x 92,5 x 66,7 cm, rám

28 000 Kč
(€ 1120)

(40 000 - 60 000 Kč)

98 98
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100

99

MICHAEl RITTsTEIN
(1949)

aUTOMOBIl

kvaš, papír, 1980 -81, 44 x 62 cm, sign. Pd M. 
rittstein 80-81, studium na  sOŠV v  Praze, 
žák prof.  a. Paderlíka na  aVU tamtéž, 
spoluzakladatel Volného seskupení 12/15, 
Pozdě, ale přece, člen uměleckého sdružení 
nová skupina a sVU Mánes

22 000 Kč
(€ 880)

(35 000 - 50 000 Kč)

99
100

MICHAEl RITTsTEIN
(1949)

V žárU KrálOVsKÉ lásKy

kombinovaná technika na  dřevě, 71 x 
50 cm, sign. PU M. rittstein 90, autor 
je významným představitelem české 
figurativní malby, vedoucím ateliéru malby 
na  aVU v  Praze a  členem skupiny 12/15. 
Jeho práce přesahuje významem české 
současné umění, o  čemž svědčí i  jeho 
četné výstavy v zahraničí. nabízená malba 
je krásnou prací z  období posledních let, 
kdy si autor osvojil ještě volnější rukopis 
provázený experimenty s barvami.

37 000 Kč
(€ 1 480)

(50 000 - 70 000 Kč)
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101

102

101

FRANTIšEK HoDoNsKÝ
(1945)

Z lUžních Zahrad / POdZIM

matrice k  dřevořezu, 2014, 55,5 x 69 cm, 
vzadu popsáno autorem, žák prof.  V. 
hrocha na  sUPŠ v  Uherském hradišti a  F. 
Jiroudka na  aVU v  Praze, člen Umělecké 
besedy a sČUG hollar

34 000 Kč
(€ 1 360)

(70 000 - 90 000 Kč)

102

IVAN KoMáREK
(1956)

MeZní ŠáhnUTí

akryl, olej na  plátně, 2017, 105 x 145 cm, sign. vzadu Ivan Komárek 2017, vzadu popsáno autorem. Obrazy figurálního malíře Ivana 
Komárka, vycházejí především z kresby. V obrazech dominuje linka a výrazná stylizace figur, jejich proporcí a pohybu. Obrysovou linii 
autor upřednostňuje před samotnou modelací. náměty Komárkových obrazů jsou často erotické, pozornost je soustředěna k expresivně 
akcentovanému detailu. dalším výrazným rysem je barevnost, která jako ostatní složky obrazu, je velice zjednodušená, přesto však pro 
diváka velice čitelná. žák prof. J. smetany na aVU v Praze, člen sVU Mánes a nového sdružení pražských umělců

50 000 Kč
(€ 2 000)

(70 000 - 90 000 Kč)
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103

103

jARoslAV RóNA
(1957)

PrOcháZKa na PlážI

olej na plátně, 2006, 100 x 80 cm, sign. Pd róna 2006 III., obraz je dílem spoluzakladatele nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace 
osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých, účastníka legendárních Konfrontací a bývalého pedagoga na akademii výtvarných umění v Praze, 
kde vedl ateliér sochařství. Jeho malířská tvorba se odvíjí v intencích magické až surreálné figurace, ke kterým patří i nabízená položka.

lITeraTUra: publikováno v knize Jaroslav róna, Jiří Olič, Gallery 2010, str.396, 201

180 000 Kč
(€ 7200)

(250 000 - 300 000 Kč)

- 64 -



105

104

MIRoslAV šNAjDR
(1938)

BeZ náZVU

pastel, papír, 2013, 75,5 x 55,5 cm, sign. Pd 
M. Šnajdr 13, soukromé studium u Františka 
Šnajdra, člen spolku olomouckých 
výtvarníků, Umělecké besedy a TT klubu

5 000 Kč
(€ 200)

(7 000 - 10 000 Kč)

104

105

MIRoslAV šNAjDR
(1938)

MalířsKÉ Psaní

olej, pastel, 2005, 100 x 100 cm, sign. Pd M. 
Šnajdr 2005, soukromé studium u Františka 
Šnajdra, člen spolku olomouckých 
výtvarníků, Umělecké besedy a TT klubu

60 000 Kč
(€ 2 400)

(80 000 - 100 000 Kč)
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106

107

106

MICHAl sINGER
(1959)

cesTa dO ITálIe

olej, plátno, 1982, 60 x 84,5 cm, sign. 
na zadní straně M. singer 1982, klínový rám, 
na zadní straně popsáno autorem, studium 
na FF UK v Praze

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(25 000 - 30 000 Kč)

107

MICHAl sINGER
(1959)

cIVIlIZace

olej, plátno, 40 x 40 cm, sign. na levé boční 
straně singer, rám, studium na  FF UK 
v Praze.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

18 000 Kč
(€ 720)

(35 000 - 50 000 Kč)
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108

109

108

FRANTIšEK řÍHA
(1910–1986)

FIalOVÉ náBřeží

olej, sololit, 55 x 45 cm, studium architektury 
na  ČVUT v  Praze, žák prof.  c. Boudy, K. 
lidického a M. salcmana na PedF UK tamtéž

19 000 Kč
(€ 760)

(30 000 - 50 000 Kč)

109

PETR šMAHA
(1945)

PIJáK

olej, plátno, 1982, 100,5 x 67 cm, sign. 
Pd Šmaha 82, na  zadní straně popsáno 
autorem, studium ŠUř v  Brně, žák 
prof.  Jiroudka na  aVU v  Praze, člen sVU 
Mánes, sdružení Kontrast, lipany a  nové 
sdružení

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 18 000 Kč)
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110

110

lUBoMÍR TyPlT
(1975)

Běžící díVKy

tempera, papír, 2011, 50 x 70 cm, rám, jedna 
z  prvních autorových prací s  námětem 
běžících dívek potvrzuje Typltovo vůdčí 
postavení mezi současnými expresivními 
malíři. dynamické tahy štětcem a  výrazná 
barevnost se staly poznávacím znamením 
tohoto mimořádně úspěšného absolventa 
českých a německých uměleckých škol.

18 000 Kč
(€ 720)

(30 000 - 40 000 Kč)

111

111

jARoslAV VAlEČKA
(1972)

KUlOVý BlesK

olej, plátno, 2016, 100 x 135 cm, sign. vzadu J. Valečka 2016, častým námětem Valečkových obrazů se stala krajina okolí lužických hor 
v severních Čechách, kde sám prožil dětství a dospívání. Valečkovy obrazy jsou typické zejména svojí výraznou barevností. svoji tvorbou se 
řadí do tzv. stuckismu, malířského proudu založeného na konci let 90 v anglii charlesem Thomsonem. V roce 2004 byla v Praze založena 
první česká skupina hlásící se k tomuto směru- Prague stuckits jejímž členem se stal v té době i Jaroslav Valečka. V roce 2012 ze skupiny 
odešel a založil s několika dalšími následníky tohoto směru skupinu central europe stuckists. Od roku 1997 Válečka pravidelně vystavuje 
v Čechách i v zahraničí a jeho obrazy se staly součástí mnoha významných českých i zahraničních sbírek, žák prof. J. sopka a J. hendrycha 
na aVU v Praze, studium na Vestlandes Kunstakademi v Bergenu, staatliche Kunstakademie v Karlsruhe, royal academy rotterdam

lITeraTUra: Jaroslav Valečka, sen o severu, Kant 2016; hospodářské noviny 2017
VysTaVenO: OGl liberec, 2016

54 000 Kč
(€ 2 160)

(70 000 - 90 000 Kč)
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112

113

112

DAN TRANTINA
(1965)

na PlážI

akryl, dřevo, 1990, 122,5  x 151 cm, sign. vzadu dan Trantina 1990, 
vystaveno na výstavě rotwelsch Brno-Vídeň, 1991, vzadu věnování 
od autora: drahému příteli Přehnilovi, věnuji já dan Trantina 1990, 
žák prof. načeradského na aVU v Praze

VysTaVenO: na výstavě rotwelsch Brno-Vídeň, 1991
PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

15 000 Kč
(€ 600)

(30 000 - 40 000 Kč)

113

KAMIlA žENATá
(1953)

děVČe a hVěZdy

akryl, fosforeskující barva, plátno, 2009, 60 x 60 cm, sign. Pd Kamila 
ženatá, žákyně l. Čepeláka

9 000 Kč
(€ 360)

(20 000 - 30 000 Kč)

114

jAN KRIsToFoRI
(1931–2004)

MěsíČní sOnáTa

olej, sololit, 113 x 96 cm, sign. Pd Kristofori, přiložena fotografie 
s autorem a současnou majitelkou, prezident lyry Pragensis, člen 
sdružení pražských výtvarných umělců - malířů

29 000 Kč
(€ 1 160)

(40 000 - 60 000 Kč)

114
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115

115

AlENA ANDERloVá
(1977)

PIráT

olej, plátno, 50 x 40 cm, sign. vzadu anderlová

14 000 Kč
(€ 560)

(20 000 - 30 000 Kč)
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116

116

ARNošT CHABERA
(1951)

seTKání

olej, kombinovaná technika, plátno, 2001, 99 
x 80 cm, vzadu popsáno autorem, studoval 
na aVU v Praze u profesora Jana smetany, 
v malířské tvorbě zachycuje esenci a vnitřní 
uspořádání krajinných motivů a  lidských 
figur

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

32 000 Kč
(€ 1 280)

(40 000 - 50 000 Kč)

117

117

jIřÍ CHADIMA
(1923)

POdZIM U řeKy

olej, tempera, sololit, 2006, 21 x 49 cm, sign. 
Pd chadima 06, rám, vzadu autorský podpis, 
žák prof. Kaplického na státní grafické škole 
v Praze a prof. Fišárka na VŠUP tamtéž, člen 
skupiny radar

18 000 Kč
(€ 720)

(25 000 - 35 000 Kč)
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118

118

jAN CHAloUPEK
(1958)

JarO Je Tady

akryl, plátno, 2017, 100 x 140 cm, žák M. roštínské, P.  Brázdy a  J. 
Zezuly

23 000 Kč
(€ 920)

(35 000 - 50 000 Kč)

119

jAN CHAloUPEK
(1958)

dOn QUIJOTe

dřevo - lípa, 1999, žák M. roštínské, P. Brázdy a J. Zezuly

39 000 Kč
(€ 1 560)

(55 000 - 70 000 Kč)

119
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120

120

PAVEl FIlIP
(1962)

PTácI leTí

litá pryskyřice, akryl, perleť, 2008, 97 x 67 cm, sign. Pd Filip 08, rám, absolvent ateliéru zlatnických a  stříbrnických prací střední 
uměleckoprůmyslové školy v Turnově (1977 – 1981) a posléze ateliéru kovu a šperku Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1982 – 1988) 
se ve svých prvních pracích zaměřoval především na čistou šperkařskou práci v kovu s rozměry komorního charakteru. Účastnil se několika 
významných výstav zaměřených na šperk, jako bylo Mezinárodní kvadrienále medailí (Kremnice, sr, 1989), schmuckszene (Mnichov, de, 
1991), Prostor pro šperk (Mánes, Praha, cZ, 1994) nebo sympozií šperku v Trutnově (1991 a 1994). žák prof. J. soukupa a l. růžičky na VŠUP 
v Praze

95 000 Kč
(€ 3 800)

(130 000 - 180 000 Kč)
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122

121

jIřÍ DAVID
(1956)

Zóny 20

akryl, plátno, 2003, 101 x 120 cm, sign. 
na  zadní straně Jiří david 2003, rám, žák 
prof. a. Paderlíka a J. Ptáčka na aVU v Praze, 
spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

130 000 Kč
(€ 5 200)

(150 000 - 180 000 Kč)

122

MARKUs EKEBlAD

scI-FI

olej, plátno, 2003, 110 x 80 cm, sign. 
na  zadní straně Markus ekeblad 03, 
napínací rám, studium na royal Institute of 
art ve stockholmu (2001-2006)

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

18 000 Kč
(€ 720)

(40 000 - 60 000 Kč)
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123

IGoR GRIMMICH
(1979)

PrOBlÉM s KOTelnOU

akryl, plátno, 2015, 125 x 100 cm, sign. Pd Grimmich 15, v obrazech Igora Grimmicha je podstatně výrazný dynamický aspekt. námětem 
se stala krajina a především do ní zasazená architektura. celky jsou zasazeny tak že budí dojem divadelní scény. specifickým prvkem 
autorových obrazů je kontrastní barevnost. žák M. rittsteina na aVU v Praze

45 000 Kč
(€ 1 800)

(60 000 - 70 000 Kč)
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125

124

XÉNIA HoFFMEIsTERoVá
(1958)

VeTřelcI

akryl, plátno, 2016, 100 x 100 cm, vzadu 
monogr. X. h., malba Xénie hoffmeistrové 
se pohybuje od  humorného glosování 
všedních zážitků, přes vyprávění 
sarkastických příběhů a  fantazijních 
scén až k  temným apokalyptickým vizím. 
alegorický obraz Vetřelci patří do autorčina 
specifického žánru, jež sama nazývá 
kabinetem kuriozit a ve kterém zdůrazňuje 
jedinečnost všedních věcí, které pod jejíma 
rukama ožívají ve  fantaskní postavy. žák 
prof. O. smutného na daMU v Praze, členka 
sVU Mánes a sČUG hollar

45 000 Kč
(€ 1 800)

(60 000 - 70 000 Kč)

124

125

lIBoR jARoš
(1960)

KOMPOZIce

akryl, plátno, 2003, 60 x 50 cm, sign. dU l. 
Jaroš 2003, studium na sUPŠ v Brně, člen TT 
klubu

7 000 Kč
(€ 280)

(12 000 - 20 000 Kč)
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126

IVANA loMoVá
(1959)

ZIMa

olej, plátno, 2010, 80 x 120 cm, sign. vzadu Ivana lomová, práce české výtvarnice Ivany lomové je široké veřejnosti známá především 
z její ilustrátorské činnosti. Od roku 1984 publikovala kresby v novinách a časopisech, ilustrovala více než 25 knih, zejm. pro děti a mládež, 
napsala a nakreslila komiksový seriál pro děti, pracovala pro kreslený film. Volnou tvorbu Ivany lomové definují její přepisy reality zachycené 
ve fotografii, které se ve výsledku stávají interpretací viděného. Zajímavým prvkem v autorčiných obrazech jsou situace, které jsou přesně 
definované, ať už zasazené do kavárny, na pláž, do pokoje, nebo do městského prostoru. studovala na Fa ČVUT Praha u doc. d. rybářové

60 000 Kč
(€ 2 400)

(80 000 - 10 000 Kč)
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128

127

josEF MžyK
(1944)

ČesKý ryBníK IV

akryl, plátno, 2017, 40 x 50 cm, sign. na  zadní straně Mžyk 2017, 
klínový rám, na zadní straně popsáno autorem, obraz letní idyly je 
v pořadí čtvrtou variací z malířova cyklu Český rybník, vznikl podle 
kresby z  plenéru. Vegetativní prvky původní série realistických 
kreseb se proměňují v neurčité náznaky tvarů neurčité fauny a flory, 
v  proudu barevných střetů uspořádaných v  jakémsi „chaotickém 
řádu“ v pozadí. První plán této abstrakce tvoří ve zkratce vyvedená 
ženská figura, která svým jednobarevným pojetím kontrastuje 
chaosu barev pozadí. žák prof. V. Tittelbacha a l. Čepeláka na aVU 
v Praze, poté prof. O. debré na École des Beaux-arts v Paříži, člen 
sČUG hollar a nového sdružení pražských umělců

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

38 000 Kč
(€ 1 520)

(55 000 - 90 000 Kč)
128

ADolF BoRN
(1930–2016)

eXOTIcKÉ TaneČnIce

litografie, 21 x 10,5 cm, sign. ld a. Born, č. 29/200, studium na PedF 
UK v Praze, žák prof. a. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
tamtéž

1 900 Kč
(€ 76)

(5 000 - 10 000 Kč)
129

ADolF BoRN
(1930–2016)

VIOlOncelIsTa

dřevoryt, 1960, 39 x 36 cm, sign. dU aborn 1960, č. 178/200, na zadní 
straně razítko národní galerie v Praze, studium na PedF UK v Praze, 
žák prof. a. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové tamtéž

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 18 000 Kč) 129
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131

ADolF BoRN
(1930–2016)

sladKOsTI Z UMBrIe

litografie, 1985, 38 x 49 cm, sign. Pd a. Born, rám, č. 19/70, 
studium na  PedF UK v  Praze, žák prof.  a. Pelce na  Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové tamtéž

lITeraTUra: adolf Born, habsburkové a  ti druzí, vydala Galerie 
Moderna, 2015, Praha, str. 144

10 000 Kč
(€ 400)

(20 000 - 30 000 Kč)

130

ADolF BoRN
(1930–2016)

díVKa s ryBOU a PTáKeM

litografie, 26 x 19,5 cm, sign. dU a. Born, č. 178/200, studium na PedF 
UK v Praze, žák prof. a. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
tamtéž

8 500 Kč
(€ 340)

(12 000 - 18 000 Kč)

130
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133

132

VlADIMÍR BoUDNÍK
(1924–1968)

BeZ náZVU (UlITa, PraVěKÉ žIVly)

strukturální grafika, 1967, 49 x 34,5 cm, sign. Pd Vladimír Boudník 
1967, rám, č. 4/50, studium na státní grafické škole v Praze

lITeraTUra: Zdeněk Primus ed. Vladimír Boudník mezi avantgardou 
a undergroundem, Gallery, Praha, 2004, str. 253, č. 221

58 000 Kč
(€ 2320)

(80 000 - 100 000 Kč)

133

VlADIMÍR BoUDNÍK
(1924–1968)

BeZ náZVU

strukturální grafika, 1965, 17 x 27 cm, sign dU Vladimír Boudník 1965, 
rám, prozkoumal a  pravost potvrdil Phdr.  J. Machalický, studium 
na státní grafické škole v Praze

55 000 Kč
(€ 2200)

(80 000 - 100 000 Kč)
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134

AlBÍN BRUNoVsKÝ
(1935–1997)

chVála ZaMOTaných snOV VIII.

lept, 1985, 25,7 x 18 cm, sign. Pd aBrunovský 1985, č. 10/30, studium 
na sŠUP v Bratislavě, žák prof. V. hložníka na VŠVU

lITeraTUra: soupis K. Brunovská: Kompletní grafické dílo, Bratislava 
2004, č. 525
PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

14 000 Kč
(€ 560)

(20 000 - 25 000 Kč)

134

135

AlBÍN BRUNoVsKÝ
(1935–1997)

sÚKrOMný raJ

litografie, 1985, 45,5 x 59 cm, sign. Pd aBrunovský 85, rám, na rámu 
drobné oděrky, studium na sŠUP v Bratislavě, žák prof. V. hložníka 
na VŠVU

lITeraTUra: Klára Brunovská albín Brunovský Kompletné grafické 
dielo Bratislava 2004, č. 527
PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

18 000 Kč
(€ 720)

(25 000 - 35 000 Kč)
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136

HANs HARTUNG
(1904–1989)

BeZ náZVU

litografie, 1971, 17,5 x 17,5 cm, litografie k pozvánce na výstavu ve Fondation Maeght v saint Paul de Vance, přiložen katalog k výstavě, kde 
je na obálce grafika reprodukována, na pozvánce text od h. hartunga (se srdečným pozdravem hans)

PrOVenIence: sbírka Prof. Jiřího siblíka

27 000 Kč
(€ 1 080)

(40 000 - 50 000 Kč)
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138

137

FRANTIšEK HoDoNsKÝ
(1945)

PaseKa

dřevořez, papír, 2016, 60,5 x 90 cm, sign. Pd hodonský 2016, č. 
2/4, žák prof. V. hrocha na sUPŠ v Uherském hradišti a F. Jiroudka 
na aVU v Praze, člen Umělecké besedy a sČUG hollar

12 000 Kč
(€ 480)

(18 000 - 22 000 Kč)

138

FRANTIšEK HoDoNsKÝ
(1945)

POZdní POdZIM

dřevořez, papír, 2016, 90 x 60 cm, sign. Pd hodonský 2016, č. 2/3, žák 
prof. V. hrocha na sUPŠ v Uherském hradišti a F. Jiroudka na aVU 
v Praze, člen Umělecké besedy a sČUG hollar

12 000 Kč
(€ 480)

(18 000 - 22 000 Kč)
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139

ToMáš HřIVNáČ
(1959)

ÚVOd

lept, 2017, 91,5 x 65 cm, sign. Pd Tomáš hřivnáč 2017, č. 5/50, 
studium na sUPŠ v Praze

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

9 300 Kč
(€ 372)

(12 000 - 15 000 Kč)

139

140

josEF IsTlER
(1919–2000)

hlaVa

monotyp, 45,7 x 33,3 cm, sign. Pd Istler, na papíře drobné skvrnky, 
žák německého malíře Waltera höfnera, člen skupiny cobra (Belgie 
a Francie), člen surrealistické skupiny ra, sČUG hollar a společnosti 
K. Teiga

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

14 000 Kč
(€ 560)

(25 000 - 35 000 Kč)
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141

BoHUMÍR jARoNĚK
(1866–1933)

chalUPa

dřevoryt, 43 x 55,5 cm, sign. Pd B. Jaroněk, 
rám, studium na  Odborné řezbářské škole 
ve  Valašském Meziříčí, člen sVU Mánes, 
sČUG hollar, J. U. V. a syndikátu výtvarných 
umělců

7 000 Kč
(€ 280)

(15 000 - 20 000 Kč)

142

142

BoHUMÍR jARoNĚK
(1866–1933)

BesKydy

dřevoryt, kolorovaný, 44 x 60 cm, sign. Pd B. Jaroněk, rám, studium na Odborné řezbářské škole ve Valašském Meziříčí, člen sVU Mánes, 
sČUG hollar, J. U. V. a syndikátu výtvarných umělců

13 000 Kč
(€ 520)

(18 000 - 25 000 Kč)

- 85 -



143

143

AlENA KUČERoVá
(1935)

PřIBlížení II.

lept, 1963, 34,2 x 26 cm, sign. Pd alena 
Kučerová, na  zadní straně zbytky lepenky, 
žákyně prof. r. Beneše a a. strnadela

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

5 000 Kč
(€ 200)

(10 000 - 14 000 Kč)

144

AlENA KUČERoVá
(1935)

JeZdec

perforovaný tisk, 1976, 53,5 x 73,5 cm, sign. 
Pd alena Kučerová 1976, žákyně prof.  r. 
Beneše a a. strnadela

9 000 Kč
(€ 360)

(15 000 - 20 000 Kč)

144
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145

AlENA KUČERoVá
(1935)

KrálícI a KOČKa

tisk z perforovaného plechu, 1976, 53,5 x 73,5 cm, sign. Pd alena Kučerová 1976, žákyně prof. r. Beneše a a. strnadela

18 000 Kč
(€ 720)

(25 000 - 30 000 Kč)
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147

146

olDřICH KUlHáNEK
(1940–2013)

Pád

litografie, 2003, 61 x 45 cm, sign. Pd Oldřich Kulhánek 2003, č. 
71/100, žák prof. K. svolinského na VŠUP v Praze, člen sČUG hollar

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

14 000 Kč
(€ 560)

(20 000 - 25 000 Kč)

147

olDřICH KUlHáNEK
(1940–2013)

sPecIal dIalOGUe hOMMaGe a aUdrIan de VrIes 
II.

litografie, 2000, 83,5 x 60,5 cm, sign. Pd Oldřich Kulhánek 2000, č. 
17/100, při okrajích lehce pokrčený papír, žák prof.  K. svolinského 
na VŠUP v Praze, člen sČUG hollar

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

19 000 Kč
(€ 760)

(25 000 - 30 000 Kč)
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148

148

AlEš lAMR
(1943)

deseT hVěZd

litografie, 1992, 70,3 x 54,7 cm, sign. Pd 
a. lamr 92, č. 78/100, žák prof.  J. a. Šálka 
na státní uměleckoprůmyslové škole v Brně, 
člen Umělecké besedy a sČUG hollar

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

4 000 Kč
(€ 160)

(8 000 - 10 000 Kč)

149

AlEš lAMR
(1943)

FIGUrKy

litografie, 1979, 58 x 47 cm, sign. dU a. lamr 79, pasparta, č. 9/20, 
žák prof. J. a. Šálka na státní uměleckoprůmyslové škole v Brně, člen 
Umělecké besedy a sČUG hollar

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

4 500 Kč
(€ 180)

(8 000 - 10 000 Kč)

149
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150

AlFoNs MUCHA
(1860–1939)

nOel 1896-1897

litografie, 42 x 30,5 cm, značeno na kameni Pd Mucha 896, rám, č. 
2/50, v soupisu academy editions č. r 8. Grafický list byl přílohovu 
litografií vánočního vydání časopisu l´llustration v r. 1896. Významná 
osobnost evropské kultury konce 19. a začátku 20. století – období 
secese, v rakousku známé jako „Jugendstil“, proslul zejména plakáty 
pro herečku sáru Bernhardtovou v Paříži, autorem monumentální 
„slovanské epopeje“

14 000 Kč
(€ 560)

(20 000 - 25 000 Kč)

151

151

AlFoNs MUCHA
(1860–1939)

OsKar nedBal: OPera PrInceZna hyacInTa

litografie, 30 x 21,5 cm, značeno na kameni Pd Mucha, rám, příloha 
hudebních not - 1915, varianta publikována v  alphonse Mucha, 
The complete posters and panels, Jack rennert and alain Weill, 
významná osobnost evropské kultury konce 19. a  začátku 20. 
století – období secese, v rakousku známé jako „Jugendstil“, proslul 
zejména plakáty pro herečku sáru Bernhardtovou v Paříži, autorem 
monumentální „slovanské epopeje“

29 000 Kč
(€ 1 160)

(50 000 - 60 000 Kč)
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152

AlFoNs MUCHA
(1860–1939)

POlIBeK Jara

litografie, 56 x 46 cm, značeno na kameni Pd Mucha, rám, významná 
osobnost evropské kultury konce 19. a začátku 20. století – období 
secese, v rakousku známé jako „Jugendstil“, proslul zejména plakáty 
pro herečku sáru Bernhardtovou v Paříži, autorem monumentální 
„slovanské epopeje“

29 000 Kč
(€ 1 160)

(50 000 - 60 000 Kč)

153

153

ADRIENA šIMoToVá
(1926)

ZPráVa O sMrTI Tří KOsMOnaUTů

suchá jehla, 1967, 34 x 19,8 cm, sign. Pd adriena Šimotová 67, rám, 
5/15, na zadní straně popsáno, restaurováno

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

6 000 Kč
(€ 240)

(15 000 - 20 000 Kč)
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ADRIENA šIMoToVá
(1926–2014)

KOMPOZIce

suchá jehla, kombinovaná technika, měkký kryt, 1967, 39 x 48,5 cm, sign. Pd adriena Šimotová 67, rám, č. 2/15, grafický list z roku 1967 byl 
autorkou věnován české spisovatelce, manželce předního českého teoretika výtvarného umění Jindřicha chalupeckého, Jiřině haukové. 
dílo adrieny Šimotové zaujímá na české výtvarné scéně výjimečné postavení. svojí citlivostí projevu a intimní povahou, čerpající z osobních 
prožitků a zkušeností, se dají díla adrieny Šimotové stěží zařadit nebo jakkoliv citovat. žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis, prof. Z. 
Balaše na státní grafické škole v Praze a prof. J. Kaplického na VŠUP tamtéž, členka skupiny G, UB 12 a nové skupiny

38 000 Kč
(€ 1 520)

(50 000 - 60 000 Kč)

154
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MAXMIlIAN šVABINsKÝ
(1873–1962)

BásníK a MÚZa

dřevoryt, 1931, 54 x 41,6 cm, sign. Pd MŠvabinský, rám, dU věnování: 
Paní Marynce Tesařové v  uctivé oddanosti 17. září 1943, lehce 
zažloutlý papír, na papíře drobné skvrny, na  rámu drobné oděrky, 
žák prof. M. Pirnera, J. Mařáka a e. Karla na akademii v Praze, člen 
sVU Mánes, jeho předseda, člen a předseda spolku umělců České 
akademie věd a umění, zakládající člen sČUG hollar, člen société 
nationale des Beaux arts v Paříži, čestný člen JUV v Praze

lITeraTUra: soupis Páleníček, Švabinská: Max Švabinský: Grafické 
dílo/soupis, Praha 1976, č. 306
PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)

156

156

MAXMIlIAN šVABINsKÝ
(1873–1962)

Jan KřTITel

dřevoryt, 1930, 71,5 x 48 cm, sign. Pd MŠvabinský, rám, dU věnování: 
Paní Marušce Tesařové 24. března 1944, lehce zažloutlý papír, 
na  papíře drobné skvrny, na  rámu drobné oděrky, žák prof.  M. 
Pirnera, J. Mařáka a e. Karla na akademii v Praze, člen sVU Mánes, 
jeho předseda, člen a předseda spolku umělců České akademie věd 
a umění, zakládající člen sČUG hollar, člen société nationale des 
Beaux arts v Paříži, čestný člen JUV v Praze

lITeraTUra: soupis Páleníček, Švabinská: Max Švabinský: Grafické 
dílo/soupis, Praha 1976, č. 245
PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

12 000 Kč
(€ 480)

(15 000 - 20 000 Kč)
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157

MAXMIlIAN šVABINsKÝ
(1873–1962)

raJsKá sOnáTa I.-IV.

4x dřevoryt, 1917-1920, vše sign. Pd M 
Švabinský, 4x rám, vše vlastnoruční 
autorský tisk, list č. I. Zjevení (80 x 53,3), list 
č. II. návrat z lovu (80 x 52,6), list č. III. Únos 
(79,6 x 52,3) a list č. IV Předjaří (80,4 x 53,2), 
u všech věnování: Příteli ladislavu Tesařovi, 
lehce zažloutlý papír, na  papíře drobné 
skvrny, na rámu oděrky, žák prof. M. Pirnera, 
J. Mařáka a  e. Karla na  akademii v  Praze, 
člen sVU Mánes, jeho předseda, člen 
a předseda spolku umělců České akademie 
věd a umění, zakládající člen sČUG hollar, 
člen société nationale des Beaux arts 
v Paříži, čestný člen JUV v Praze

lITeraTUra: soupis Páleníček, Švabinská: 
Max Švabinský: Grafické dílo/soupis, Praha 
1976, č. 134, č. 137, č. 186, č. 169
PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

70 000 Kč
(€ 2 800)

(100 000 - 130 000 Kč)

157

157157
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158

160

158

FRANTIšEK TICHÝ
(1896–1961)

I. IlUsTrace K seIFerTOVě Bás-
nI VlTaVa

suchá jehla, 1953, 10,8 x 7,4 cm, sign. dU 
Tichý 53, rám, lehce zvlněný, zašpiněný 
papír, žák prof.  J. Obrovského, V. nechleby 
a K. Krattnera, člen devětsilu, sČUG hollar, 
UB, sVU Mánes, České akademie věd 
a umění.

lITeraTUra: soupis František dvořák: Tichý 
František - Grafické dílo, Vltavín 1995, č. 255
PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

6 500 Kč
(€ 260)

(10 000 - 15 000 Kč)

159

FRANTIšEK TICHÝ
(1896–1961)

II. IlUsTrace K seIFerTOVě Bás-
nI VlTaVa

suchá jehla, 1953, 10,8 x 7,5 cm, sign. dU 
Tichý 53, rám, lehce zvlněný, zašpiněný 
papír, žák prof.  J. Obrovského, V. nechleby 
a K. Krattnera, člen devětsilu, sČUG hollar, 
UB, sVU Mánes, České akademie věd 
a umění.

lITeraTUra: soupis František dvořák: Tichý 
František - Grafické dílo, Vltavín 1995, č. 256
PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

6 500 Kč
(€ 260)

(10 000 - 15 000 Kč)

159

160

FRANTIšEK TICHÝ
(1896–1961)

PUdl

litografie, 1945, 24,6 x 17,2 cm, sign. ld Tichý 
45, žák prof. J. Obrovského, V. nechleby a K. 
Krattnera, člen devětsilu, sČUG hollar, UB, 
sVU Mánes, České akademie věd a umění

lITeraTUra: soupis František dvořák: Tichý 
František - Grafické dílo, Vltavín 1995, č. 120

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)
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161

162

161

FRANTIšEK TICHÝ
(1896–1961)

VěneČeK

suchá jehla, 1940, 23 x 31,3 cm, sign. dU František Tichý 40, rám, 
lehce zvlněný, zašpiněný papír, žák prof. J. Obrovského, V. nechleby 
a K. Krattnera, člen devětsilu, sČUG hollar, UB, sVU Mánes, České 
akademie věd a umění

lITeraTUra: soupis František dvořák: Tichý František - Grafické dílo, 
Vltavín 1995, č. 59
PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

19 000 Kč
(€ 760)

(30 000 - 35 000 Kč)
162

FRANTIšEK TICHÝ
(1896–1961)

POPrsí ženy

suchá jehla, 1942, 27,7 x 22 cm, sign. dU Tichý 42, rám, lehce 
zažloutlý papír, žák prof. J. Obrovského, V. nechleby a K. Krattnera, 
člen devětsilu, sČUG hollar, UB, sVU Mánes, České akademie věd 
a umění

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

21 000 Kč
(€ 840)

(30 000 - 35 000 Kč)
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163

163

ToyEN
(1902–1980)

dáVící se had

lept, 13 x 10 cm, sign. Pd Toyen, rám, č. 70/75

9 000 Kč
(€ 360)

(15 000 - 20 000 Kč)

164

ToyEN
(1902–1980)

sTřelnIce

suchá jehla, 1973, 26,5 x 26,5 cm, sign. Pd 
Toyen, rám, h. c. 16/25

lITeraTUra: Knihy s  Toyen, lenka 
Bydžovská a  Karel srp, akropolis 2003, 
str.85, č.161

29 000 Kč
(€ 1 160)

(40 000 - 60 000 Kč)

164
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165

165

ToyEN
(1902–1980)

sTřelnIce

suchá jehla, 1973, 26 x 26 cm, sign. Pd Toyen, 
rám, h. c. 17/25

lITeraTUra: Knihy s  Toyen, lenka 
Bydžovská a  Karel srp, akropolis 2003, 
str.85, č.162

29 000 Kč
(€ 1 160)

(40 000 - 60 000 Kč)

166

166

MIloš URBásEK
(1932–1988)

KOMPOZIce

serigrafie, 1973, 69,5 x 55,5 cm, sign. 
Pd Urbásek 73, rám, č. 10/90, studium 
u  prof.  P.  Matejky a  V. hložníka na  VŠVU 
v  Bratislavě, člen Klubu grafiků a  skupiny 
Kontrast

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)
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167

josEF VáCHAl
(1884–1969)

KáZání ad calendas Graecas PrOTI hříchU sPěŠnOsTI

kniha s 23 celostránkovými a 36 menšími kolorovanými dřevoryty, 1939, 26,5 x 21 cm, některé dřevoryty značeny ve štočku, vydáno vlastním 
nákladem v počtu 17 výtisků, z toho 6 autorem ručně kolorováno, autorské písmo, významná autorova kniha s plným názvem: Kázání 
ad calendas graecas proti hříchu spěšnosti, ve kterém všeliký lidský kvalt, na expositio, katastrofu a peripetii bohyně Velocitas rozvržen 
se předvádí, item o lidské rychlosti vyložení, jakož i četné důkazy o existenci ďábla a kterak aurea praxis silovozy a létadla ovládajících 
lidí v aura praxis smrti na konec proměněna bývá. spolu s novými písněmi o posledních věcech chaufferů a člověka vůbec doložené 
a vydané skrze dřevorytce Josefa Váchala. dílo je parafrází na barokní tisky kázání a postyl, jehož ústředním tématem je hřích uspěchanosti 
a povrchnosti, symbolizovaný pro Váchala vzmáhajícím se automobilismem, který dává lidem šálivý pocit všemocnosti, volné archy, bez 
vazby, zažloutlý papír, na papíře drobné skvrny, žák a. Kalvody a r. Béma, zakládající člen skupiny sursum a spoluzakladatel revue Veraikon

lITerarTUra: Josef Váchal : ajvaz, hruška, Kroutvor, Pelánek, argestea, Praha, 1994, č. K38

140 000 Kč
(€ 5 600)

(180 000 - 220 000 Kč)

167
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168

169

168

josEF VáCHAl
(1884–1969)

VěK sensITIVní a rOdící se dOBa IdeaČní

barevný dřevoryt, 1953, 36 x 25 cm, sign. Pd JVáchal 53, rám, podélné 
dřevo, č. 11

lITerarTUra: Josef Váchal : ajvaz, hruška, Kroutvor, Pelánek, 
argestea, Praha, 1994 č. G146

9 000 Kč
(€ 360)

(15 000 - 20 000 Kč)

169

josEF VáCHAl
(1884–1969)

VIněTa Ze ŠUMaVy rOManTIcKÉ

dřevoryt, 1931, 18,5 x 23 cm, sign. Pd JVáchal 31, rám

lITerarTUra: Josef Váchal : ajvaz, hruška, Kroutvor, Pelánek, 
argestea, Praha, 1994 č. K29

18 000 Kč
(€ 720)

(22 000 - 30 000 Kč)
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170

170

josEF VáCHAl
(1884–1969)

ZIMní nálada (ŠUMaVa UMíraJcí a rOManTIcKá)

dřevoryt, 1929, 48 x 39 cm, sign. Pd JVáchal 29, rám

lITerarTUra: ajvaz, hruška, Kroutvor, Pelánek, argestea, Praha, 
1994 č. K29

42 000 Kč
(€ 1 680)

(60 000 - 70 000 Kč)

171

171

josEF VáCHAl
(1884–1969)

PředsádKa (ŠUMaVa UMíraJící a rOManTIcKá)

dřevoryt, 1931, 63 x 47 cm, rám

lITerarTUra: ajvaz, hruška, Kroutvor, Pelánek, argestea, Praha, 
1994 č. K29

18 000 Kč
(€ 720)

(25 000 - 30 000 Kč)

- 101 -



172

173

174

172

jITKA VáloVá
(1922–2011)

KalVárIe I.

litografie, pastel, 2008, 28,5 x 24 cm, sign. Pd J. Válová 08

6 000 Kč
(€ 240)

(8 000 - 12 000 Kč)

173

jITKA VáloVá
(1922–2011)

KalVárIe II.

litografie, pastel, 2008, 28,5 x 24 cm, sign. Pd J. Válová 08

6 000 Kč
(€ 240)

(8 000 - 12 000 Kč)

174

jITKA VáloVá
(1922–2011)

KalVárIe III.

litografie, pastel, 2008, 28,5 x 24 cm, sign. Pd J. Válová 08

6 000 Kč
(€ 240)

(8 000 - 12 000 Kč)
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175

175

VIKToR VAsAREly
(1906–1997)

KOMPOZIce

serigrafie, 102,5 x 53,5 cm, sign. Pd Vasarely, rám, č. 18/250

29 000 Kč
(€ 1 160)

(40 000 - 60 000 Kč)
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176

176

olBRAM ZoUBEK
(1926–2017)

achaJsKý BOJOVníK

zlacený reliéfní tisk, 34 x 34 cm, sign. Pd Olbram Zoubek, autorský tisk, žák prof. Wagnera, člen skupiny Trasa, UVU, Umělecké besedy

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

5 700 Kč
(€ 228)

(20 000 - 30 000 Kč)
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177

178

180

177

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

erVína KUPFerOVá

fotografie, 1919, 11 x 7,2 cm, opatřeno 
razítkem drtikol a spol. Praha 1919, studium 
na  Učebním a  výzkumném ústavu pro 
fotografování v Mnichově, člen sČsVU

2 000 Kč
(€ 80)

(4 000 - 6 000 Kč)

178

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

MaTKa ZeMě

lept, cca 1923, 43 x 21,5 cm, studium 
na  Učebním a  výzkumném ústavu pro 
fotografování v Mnichově, člen sČsVU

lITeraTUra: František drtikol - fotograf, 
malíř, mystik, Galerie rudolfinum, 1998

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)

179

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

BeZ náZVU (anTIcKý MOTIV)

lept, cca 1923, 26,5 x 35,5 cm, studium 
na  Učebním a  výzkumném ústavu pro 
fotografování v Mnichově, člen sČsVU

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)

179

180

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

MaTKa ZeMě

lept, cca 1923, 21,5 x 44,5 cm, studium 
na  Učebním a  výzkumném ústavu pro 
fotografování v Mnichově, člen sČsVU

lITeraTUra: reprodukováno v  František 
drtikol - fotograf, malíř, mystik, Galerie 
rudolfinum, 1998

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)
Významný český malíř a fotograf světové proslulosti, jehož dílo je i ve stálé expozici centre 
Georges Pompidou v Paříži. Proslavil se také jako malíř a grafik, přičemž v malbě a grafice 
se věnoval především secesně nebo symbolistně pojaté krajinomalbě, jejíž artikulace je 
založena na citlivém koloristickém pojetí. studium na Učebním a výzkumném ústavu pro 
fotografování v Mnichově, člen sČsVU.
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181

181

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

BeZ náZVU (anTIcKý MOTIV)

lept, cca 1923, 29,5 x 29 cm, studium 
na  Učebním a  výzkumném ústavu pro 
fotografování v Mnichově, člen sČsVU

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)

182

183

182

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

GOlGOTa

lept, cca 1923, 36 x 28,8 cm, studium 
na  Učebním a  výzkumném ústavu pro 
fotografování v Mnichově, člen sČsVU

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)

183

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

žena s VěJířeM

bromostříbrná fotografie, cca 1921, 16,6 
x 21 cm, Pd značeno slepotiskovým 
razítkem copyright drtikol Prague, studium 
na  Učebním a  výzkumném ústavu pro 
fotografování v Mnichově, člen sČsVU

11 000 Kč
(€ 440)

(20 000 - 25 000 Kč)

184

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

KOMPOZIce

fotografie, cca 1930, 9 x 14 cm, studium 
na  Učebním a  výzkumném ústavu pro 
fotografování v Mnichově, člen sČsVU
lITeraTUra: reprodukováno revue art 
2/15, str. 75

12 000 Kč
(€ 480)

(18 000 - 22 000 Kč)

184
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185

185

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

VZOrníK deKOraTIVních Před-
MěTů

3 x fotografie, cca 1930, 11,9 x 9,9 cm, 
studium na Učebním a výzkumném ústavu 
pro fotografování v Mnichově, člen sČsVU

lITeraTUra: jedna fotografie repro-
dukována v  anna Fárová, František drtikol 
- etapy života a fotografického díl, svazek 1, 
nakladatelství svět, Praha 2012, str. 54

15 000 Kč
(€ 600)

(20 000 - 25 000 Kč)

186

187

188

186

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

TaneČnIce

litografie, cca 1922, 50 x 30 cm, studium 
na  Učebním a  výzkumném ústavu pro 
fotografování v Mnichově, člen sČsVU

15 000 Kč
(€ 600)

(30 000 - 40 000 Kč)

187

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

dáMa a PIerOT

pigment, cca 1919, 28,2 x 22,5 cm, Pd 
značeno slepotiskovým razítkem copyright 
drtikol Prague, při okrajích poškozený papír, 
studium na Učebním a výzkumném ústavu 
pro fotografování v Mnichově, člen sČsVU

30 000 Kč
(€ 1 200)

(60 000 - 80 000 Kč)

188

FRANTIšEK DRTIKol
(1883–1961)

KraJIna

olej, překližka, 41,5 x 40,5 cm, sign. ld 
drtikol 1946, rám, studium na  Učebním 
a  výzkumném ústavu pro fotografování 
v Mnichově, člen sČsVU

38 000 Kč
(€ 1 520)

(60 000 - 80 000 Kč)
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190

189

PETR jEDINáK
(1963)

FUGaX

ambrotypie (střibro na  skle), 50 x 50 cm, 
signováno zezadu autorem, rám, Petr 
Jedinák patří od  90. let k  předním českým 
portrétistům. Jeho práce byly přes 20 let 
spojeny s časopisem reflex, pro který vytvořil 
stovky mimořádných portrétů slavných 
osobností. svojí knihou „cesty k  portrétu“ 
(2004) ovlivnil směřování celé české 
portrétní fotografie. Po  odchodu z  médií 
se věnuje umělecké tvorbě, jíž dominují 
akty a  intimní portréty. emocionální sílu 
svých obrazů podtrhuje užitou technikou, 
při níž vzniká jeden jediný originál, bez 
možnosti další reprodukce a  retuše. 
Užitý formát 50 x 50 cm je v  evropském 
prostředí ojedinělý. Technologická inovace, 
která Jedinákovi umožňuje zalakovat 
stříbrné obrazy zpoza skleněných desek, 
je světově unikátní. Vznikají tak jedinečné 
artefakty s  vlastnostmi 3d objektu, který 
reaguje na  světelné podmínky. Jedinákovy 
ambrotypie díky tomu obsahují výraznou 
dimenzi tajemství.

37 000 Kč
(€ 1 480)

(50 000 - 70 000 Kč)
189

190

PETR jEDINáK
(1963)

sIMPle JOy

ambrotypie (střibro na  skle), 25 x 25 cm, 
signováno zezadu autorem, rám, Petr 
Jedinák patří od  90. let k  předním českým 
portrétistům. Jeho práce byly přes 20 let 
spojeny s časopisem reflex, pro který vytvořil 
stovky mimořádných portrétů slavných 
osobností. svojí knihou „cesty k  portrétu 
(2004) ovlivnil směřování celé české 
portrétní fotografie. Po  odchodu z  médií 
se věnuje umělecké tvorbě, jíž dominují 
akty a  intimní portréty. emocionální sílu 
svých obrazů podtrhuje užitou technikou, 
při níž vzniká jeden jediný originál, bez 
možnosti další reprodukce a  retuše. Užitý 
formát 50x50 cm je v evropském prostředí 
ojedinělý. Technologická inovace, která 
Jedinákovi umožňuje zalakovat stříbrné 
obrazy zpoza skleněných desek je 
světově unikátní. Vznikají tak jedinečné 
artefakty s  vlastnostmi 3d objektu, který 
reaguje na  světelné podmínky. Jedinákovy 
ambrotypie díky tomu obsahují výraznou 
dimenzi tajemství.

22 000 Kč
(€ 880)

(30 000 - 40 000 Kč)
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191

191

IGoR MAlIjEVsKÝ
(1970)

Brandýs nad laBeM, KVěTen 2009

fotografie, 2009, 29 x 29 cm, Pd monogr. IM 10, rám

lITeraTUra: publikováno v knize Igor Malijevský 1996-2016, nakladatelství Vltavín, 2017 str. 107

24 000 Kč
(€ 960)

(35 000 - 45 000 Kč)
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192

193

192

lEIF - ERIK NyGARDs
(1939)

VáclaV haVel

bromostříbrná fotografie, 22,5 x 21,3 (30,4 x 23,9) cm, značeno 
na zadní straně autorským razítkem

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

15 000 Kč
(€ 600)

(20 000 - 25 000 Kč)

193

jAN sAUDEK
(1935)

BeZ náZVU

fotografie, 23 x 17 cm, sign. na zadní straně Jan saudek, rám, studium 
na státní grafické škole v Praze

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 25 000 Kč)

194

jAN šIBÍK
(1963)

ZáPas

fotografie, 2010, 29,6 x 44,5 cm, sign. na zadní straně 9. 3. 2010 Jan 
Šibík

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

3 000 Kč
(€ 120)

(6 000 - 8 000 Kč)

194
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196

196

NEZNáMÝ AUToR

POrTrÉT ŠlechTIČny - MInIaTUra

malba na  porcelánu, 9,7 x 7,2 cm, rám, miniatura z  období 
Biedermayeru, vzniklá pravděpodobně kolem roku 1830

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

5 000 Kč
(€ 200)

(10 000 - 15 000 Kč)

195

195

NEZNáMÝ AUToR

POrTrÉT MUže - MInIaTUra

malba na  porcelánu, 8,2 x 6,3 cm, rám, miniatura z  období 
Biedermayeru, vzniklá pravděpodobně kolem roku 1830

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

4 000 Kč
(€ 160)

(10 000 - 15 000 Kč)
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197

197

NEZNáMÝ AUToR

IKOna

malba na dřevě, 17,8 x 15,7 cm, v horní části 
poškozeno

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 15 000 Kč)

198

198

NEZNáMÝ AUToR

IKOna

malba na dřevě, 34,5 x 25,7 cm

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)
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199

NEZNáMÝ AUToR

OPaT

olej, plátno, 18.stol., 100 x 74,5 cm, rám, portrét zachycuje církevního 
hodnostáře pravděpodobně z  poslední třetiny 18. století, kříž 
na  hrudi (pektorál) symbolizuje funkci opata, restaurováno (staré 
původní plátno vystřiženo a rentonováno na nové plátno pomocí 
voskopryskyřičné směsi)

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 40 000 Kč)

200

NEZNáMÝ AUToR

PIeTa

olej, plátno, 18.stol., 66 x 81 cm, rám, přiložen restaurátorský posudek, 
jedná se o obraz neznámého barokního mistra, restaurováno

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

15 000 Kč
(€ 600)

(20 000 - 30 000 Kč)

199

200

201

201

RICHARD AssMANN
(1887–1965)

GaBel (VIdly) POd PradědeM

kvaš, papír, 1952, 47,5 x 47,5 cm, sign. Pd r. assmann 52, rám, 
na zadní straně popsáno autorem

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 30 000 Kč)
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202

203

202

olDřICH BlAžÍČEK
(1887–1953)

InTerIÉr KOsTela

olej, karton, 38 x 41 cm, sign. Pd O. 
Blažíček, rám, představitel moderní české 
krajinomalby, studoval na  pražské VŠUP 
u  prof.  e. dítěte a  K.V. Maška, později 
na pražské aVU, kde se pod vedením prof. h. 
schweigera seznámil s malováním interiérů, 
a  kde vznikla řada jeho stěžejních děl té 
doby. autorův obraz s  výjevem interiéru 
svatovítské katedrály byl svého času velice 
kladně přijat kritiky na akademii. nabízená 
olejomalba Interiér kostela je ukázkou 
výborně zvládnuté práce se světlem, díky 
které se autorovi podařilo mistrně vyobrazit 
sílu a  hloubku prostoru, přiložen posudek 
Phdr. naděždy Blažíčkové-horové, studium 
na VŠUP v Praze, žák h. schweigera na aVU 
tamtéž, člen sVU Mánes

90 000 Kč
(€ 3 600)

(120 000 - 140 000 Kč)

203

olDřICH BlAžÍČEK
(1887–1953)

ZIMa na sTaTKU

olej, karton, 37 x 57 cm, sign. Pd O. Blažíček, rám, posouzeno Phdr. naděždou Blažíčkovou horovou. Představitel moderní české krajinomalby 
je také znám jako malíř Vysočiny, svého rodného kraje. Obraz Zima na statku demonstruje autorův nezaměnitelný styl a až impresivně 
pojaté zobrazení krajiny. Výrazně použitá linka kontrastuje s jemným zvolením barev. studium na VŠUP v Praze, žák h. schweigera na aVU 
tamtéž, člen sVU Mánes

155 000 Kč
(€ 6 200)

(200 000 - 220 000 Kč)
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205

204

oTA BUBENÍČEK
(1871–1962)

MělníK

tužka, papír, 1909, 17 x 27,5 cm, sign. Pd O. B. 27/10 09, žák prof. J. 
Mařáka, a. slavíčka a  r. O. von Ottenfelda na  aVU v  Praze, člen 
Jednoty umělců výtvarných

lITeraTUra: reprodukováno v monografii na str. 122

6 000 Kč
(€ 240)

(8 000 - 12 000 Kč)

204

205

oTA BUBENÍČEK
(1871–1962)

TrenČín

tužka, papír, 17 x 22,5 cm, sign. ld O. B., žák prof.  J. Mařáka, a. 
slavíčka a r. O. von Ottenfelda na aVU v Praze, člen Jednoty umělců 
výtvarných

lITeraTUra: reprodukováno v monografii na str. 120

6 000 Kč
(€ 240)

(8 000 - 12 000 Kč)

206

206

oTA BUBENÍČEK
(1871–1962)

BeČVa

olej, plátno, 1908, 50 x 65 cm, sign. Pd O. Bubeníček 08, rám, 
vzadu razítko Vystaveno Goltzova tvrz. Člen krajinářské školy 
prof.  J. Mařáka, jehož dílem byl ovlivněn stejně jako tvorbou 
antonína slavíčka či rudolfa von Ottenfeld. Bubeníčkovým hlavním 
tématem bylo ztvárnění českého venkova a  jeho proměn během 
plynutí jednotlivých ročních období. Jeho typická bohatá a  jasná 
barevnost se stala jeho rukopisem. Pohled na krajinu v okolí řeky 
Bečvy dokazuje autorův smysl pro barevnou kompozici. V obraze 
převládá jasná zelená paleta, ve které se autorovi podařilo zachytit 
venkovskou letní atmosféru; restaurováno, žák prof.  J. Mařáka, a. 
slavíčka a r. O. von Ottenfelda na aVU v Praze, člen Jednoty umělců 
výtvarných

69 000 Kč
(€ 2 760)

(100 000 - 120 000 Kč)
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207

208

207

FRANTIšEK CHARVáT
(1885–1947)

ZIMní POTOK

olej, plátno, 66 x 80 cm, sign. Pd charvát, rám, na  rámu drobné 
poškození.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

3 000 Kč
(€ 120)

(6 000 - 8 000 Kč)

208

VAlENTIN DRžKoVIC
(1888–1969)

KrMení KOZ

olej, sololit, 50. léta, 50 x 70,5 cm, sign. ld V. držkovic, malba 
místy poškozena, žák prof.  a. Zdrazila, prof.  r. Jettmara a  F. 
schmutzera na  aVU ve  Vídni, člen sdružení umělců moravských, 
Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, sdružení umělců 
slezských, sČVU, sociéte des artistes Indépendants.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

5 000 Kč
(€ 200)

(8 000 - 12 000 Kč)

209

FRANTIšEK EMlER
(1912–1992)

PO ránU

tempera, běloba, tuš, papír, 25 x 20 cm, sign. ld emler, rám, žák 
prof. O. nejedlého a V. Pukla na aVU v Praze

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

3 500 Kč
(€ 140)

(10 000 - 14 000 Kč)

209
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211

211

jAN HálA
(1890–1959)

OVeČKy

tuš, akvarel, papír, 12,7 x 28,5 cm, sign. ld 
Jan hála, rám, na rámu drobné oděrky

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

11 500 Kč
(€ 460)

(14 000 - 18 000 Kč)

212

212

jAN HálA
(1890–1959)

JarO na dědIně

olej na  plátně, 1944, 40 x 50 cm, přiložen 
znalecký posudek od  Phdr.  lubomíra 
Podušela, csc. Krajinářská kompozice 
olejomalby Jaro na  dědině je založená 
na  kompozičním principu horizontálních 
linií, které jsou překřížené diagonálami, 
členícími plochu obrazu na  pomyslné 
malé kompoziční útvary v  kontextu tří 
prostorových plánů. Tři plány dodávají 
obrazu na  harmonické vyváženosti 
a  zároveň se odvolávají k  principům 
akademické malby 19.století. Obraz Jaro 
na dědině zároveň odráží novoromantické 
touhy, inspirované životem na venkově.

98 000 Kč
(€ 3 920)

(120 000 - 140 000 Kč)

210

210

jAN HálA
(1890–1959)

PasáČeK

tuš, akvarel, papír, 22,2 x 15,3 cm, Pd monogr. h, rám, lehce zažloutlý 
papír, na rámu drobné oděrky

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

11 500 Kč
(€ 460)

(14 000 - 18 000 Kč)
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213

213

RoMAN HAVElKA
(1877–1950)

lesní TůňKa

olej, plátno, 1938, 80,5 x 100 cm, sign. ld rom. havelka 1938, rám, vzadu razítko holečkova galerie. havelkova tvorba působivě spojuje 
Mařákovský novoromantický vzor s moderní impresivní malbou. Velkoformátový obraz lesní tůňka zobrazuje typickou autorovu plenérovou 
impresi., žák prof. lišky a stibrala na uměleckoprůmyslové škole v Praze, prof. J. Mařáka na aVU tamtéž, člen Jednoty umělců výtvarných, 
zakládající člen, předseda a čestný předseda sVUM v hodoníně

85 000 Kč
(€ 3 400)

(120 000 - 140 000 Kč)
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214

joHANN HolMsTEDT
(1851–1929)

JeZerO V ČerVáncích

olej, plátno, 73,5 x 100 cm, sign. Pd J. holmstedt, rám

40 000 Kč
(€ 1 600)

(60 000 - 75 000 Kč)

214
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215

josEF HolUB
(1870–1957)

U KOZárOVIc

akvarel, papír, 8 x 11 cm, sign. Pd holub Josef, rám, v  roce 2009 
draženo v Galerii Kodl, žák prof. Mařáka na aVU v Praze.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

4 000 Kč
(€ 160)

(6 000 - 8 000 Kč)

215

216

217

216

BoHUMIl HRADEČNÝ
(1876–1960)

chalUPa

olej, plátno, karton, 40 x 51 cm, sign. Pd B. hradečný, rám, studium 
na akademii výtvarných umění v Karlsruhe

3 900 Kč
(€ 156)

(6 000 - 8 000 Kč)

217

oTAKAR HůRKA
(1889–1966)

chalUPy V ZIMě

olej, karton, 45 x 55 cm, sign. ld Otakar hůrka, rám, žák a. Kalvody 
v krajinářské škole, člen salon d´automne ve Francii

5 000 Kč
(€ 200)

(7 000 - 10 000 Kč)
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218

218

FRANTIšEK - CÍNA jElÍNEK
(1882–1961)

chalOUPKy

olej, karton, 25,5 x 38 cm, sign. ld cína 
Jelínek, rám, vzadu věnování: Milému 
příteli, bratru, prof.  lexovi cína, typická 
autorova náladová krajinomalba s motivem 
roubených chalup , na rámu drobné oděrky, 
žák prof. e. K. lišky na Uměleckoprůmyslové 
škole v Praze, poté prof. V. hynaise a r. von 
Ottenfelda na aVU v Praze

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

11 500 Kč
(€ 460)

(20 000 - 30 000 Kč)

219

MARCEl KRAsICKÝ
(1898–1968)

cesTa VesnIcí

olej, plátno, 60 x 80 cm, sign. Pd Krasický, rám

18 000 Kč
(€ 720)

(25 000 - 30 000 Kč)

219
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220

220

jINDřICH lENHART

VesnIcKÉ sTaVení

olej, plátno, 65 x 82,5 cm, sign. vzadu J. 
lenhart 36, rám

7 000 Kč
(€ 280)

(12 000 - 15 000 Kč)

221

221

josEF MáNEs
(1820–1871)

OKOlí ZáMKU

lavírovaná kresba tuší, 21 x 28 cm, rám, 
vzadu připsáno potvrzení od  dr.  Františka 
Xavera harlase, žák V. V. Mánesa, ch. 
rubena a F. Tkadlíka na pražské akademii, 
poté studium na akademii v Mnichově, člen 
Umělecké besedy a JUV.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)
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222

223

222

jUlIUs MAřáK
(1832–1899)

KaMeny

tužka, papír, 17,5 x 27,5 cm, rám, vzadu razítko 
Umělecká pozůstalost prof.  Julia Mařáka, 
žák prof. M. haushofera na akademii v Praze 
a e. schleicha a l. rottmanna na akademii 
v Mnichově.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

9 500 Kč
(€ 380)

(14 000 - 20 000 Kč)
223

jUlIUs MAřáK
(1832–1899)

InTerIÉr lesa

olej, plátno, 1890, 67,5 x 47 cm, rám, 
konzultováno a  ověřeno Phdr.  Michaelem 
Zachařem, vzadu popsáno: Práce Julia 
Mařáka mého profesora Ota Bubeníček 
22. 3. 1961, rodák z  litomyšle a  jeden 
z  nejvýznamnějších českých krajinářů 2. 
poloviny 19. století, který se podílel také 
na  výzdobě národního divadla. studoval 
na  pražské akademii u  prof.  Maxe 
haushofera a  v  Mnichově u  prof.  carla 
rottmana. Posléze se sám stal profesorem 
na akademii výtvarných umění v Praze, kde 
vedl ateliér krajinomalby. Mezi jeho žáky 
patřili dodnes slavní a  uznávaní umělci 
jako např. a. slavíček či a. Kalvoda. Mařák 
ve  své tvorbě, v  níž se zabýval výhradně 
krajinomalbou, přešel od  romantických 
tendencí (které spatřujeme především 
v  jeho působivých ztvárněních lesních 
interiérů) až k  realistické malbě plenérů. 
V  jeho mistrném zachycení her světla 
a stínu a pozdějším uvolněném malířského 
rukopisu, lze predikovat pozdější 
impresionistickou tvorbu jeho studentů. 

 30 000 Kč
(€ 1 200)

(50 000 - 70 000 Kč)
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224

224

oTTo MAToUšEK
(1890–1977)

BOží MUKa

olej, plátno, 1941, 74 x 98 cm, sign. ld Ota Matoušek 41, rám, na rámu drobné poškození, žák prof. J. loukoty, V. Bukovace, J. Preislera a M. 
Pirnera na aVU v Praze, grafický kurz u prof. F. Koblihy, zakladatel a předseda sdružení jihočeských výtvarníků, člen sČUG hollar

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

2 000 Kč
(€ 80)

(20 000 - 30 000 Kč)
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225

225

oTA jANEČEK
(1919–1996)

POdZIM

olej na plátně, 1974, 74 x 61 cm, sign. ld Ota Janeček, rám, vzadu popsáno autorem, jeden z předních českých umělců tzv. generace druhé 
světové války. studoval kresbu na ČVUT v Praze u O. Blažíčka, c. Boudy a K. Pokorného, kteří měli také později vliv na jeho dílo. Byl členem 
sVU Mánes a sČUG hollar. svou tvorbou zasáhl nejenom do oblasti malby, ale také plastiky, filmu, užitého umění, volné grafiky a ilustrace. 
Během svého života prošel několika obdobími, inspirovanými různými vlivy. Zásadním inspiračním zdrojem, který propojuje všechna 
Janečkova období, je inspirace přírodou. Obraz Podzim je toho zářivou ukázkou. Motiv listů na barevně vyváženém pozadí. dílo Oty Janečka 
je kromě českých sbírek zastoupeno i v mnoha sbírkách zahraničních, např. v Tate Gallery v londýně, v národní knihovně v Paříži nebo 
national Gallery of Wales v cardiffu, z pozůstalosti autora, žák prof. O. Blažíčka, c. Boudy a K. Pokorného, člen sVU Mánes, sČUG hollar

250 000 Kč
(€ 10 000)

(350 000 - 500 000 Kč)

225
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226

226

ZDENĚK NEBEsKÝ
(1907)

leTní KraJIna

olej, malířská lepenka, 62 x 77 cm, sign. ld Z. nebeský, rám, žák prof. F. Fröhlicha, F. hladíka, a. Kalvody

6 000 Kč
(€ 240)

(9 000 - 120 000 Kč)
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227

227

oTAKAR NEjEDlÝ
(1883–1957)

lesní KraJIna s POTOKeM

olej, plátno, 1927, 59 x 47 cm, původní rám, soukromý žák a. slavíčka, F. engelmüllera

120 000 Kč
(€ 4800)

(150 000 - 180 000 Kč)
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228

229

228

josEF PRoCHáZKA
(1909–1984)

BOrOVý reMíZeK

olej, karton, 36 x 50 cm, sign. Pd Jos. 
Procházka, rám, ukázka velmi dobře 
odvedené krajinářské práce žáka 
prof.  nejedlého na  pražské akademii 
výtvarných umění navazující na  českou 
tradiční krajinomalbu 19. a  1. poloviny 
20.století. Olejomalba Borový remízek svým 
výrazným využitím světlé barevné plochy 
vyvolává až impresionistický dojem.

lITeraTUra: Známý - neznámý malíř Josef 
Procházka, vydala Galerie Goltzova tvrz 
Golčův Jeníkov 2011, č.5 str.6

34 000 Kč
(€ 1 360)

(60 000 - 80 000 Kč)

229

josEF PRoCHáZKA
(1909–1984)

KraJIna s řeKOU

olej, plátno, 65 x 85 cm, sign. Pd Jos. Procházka, rám, krásná práce tradičního českého krajináře navazujícího na  českou realistickou 
krajinomalbu 19. a  1. poloviny 20.století. Byl žákem prof.  nejedlého na  pražské akademii výtvarného umění, kde si prošel klasickou 
krajinářskou průpravou. Olejomalba Krajina s  řekou je ukázkou autorovi dovednosti, svižnými tahy štětce zachytit hru světla a  stínu 
odrážející se na vodní hladině. Často objevující se motiv vodní hladiny a zákoutí řek je pravděpodobně dán autorovou láskou k přírodě, 
zejména kolem stříbrné skalice a Posázaví.

lITeraTUra: Známý - neznámý malíř Josef Procházka, vydala Galerie Goltzova tvrz Golčův Jeníkov 2011, č.83 str.41

129 000 Kč
(€ 5 160)

(140 000 - 180 000 Kč)
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230

231

232

230

KAREl sCHADT
(1888–1955)

ZáTIŠí s KyTIcí, dóZOU a JaBlKy

olej, lepenka, 60 x 50,5 cm, sign. Pd K. schadt, rám, otluky na rámu, 
u levého okraje malby dírka po hřebíčku, malíř, krajinář,žák prof. a. 
Kalvody

5 000 Kč
(€ 200)

(10 000 - 12 000 Kč)

231

KAREl sCHADT
(1888–1955)

les

olej, karton, 54 x 41 cm, sign. ld schadt, rám, na rámu oděrky, malíř, 
krajinář,žák prof. a. Kalvody

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 15 000 Kč)

232

KAREl sCHADT
(1888–1955)

BřeZOVý háJ

olej, plátno, 67 x 97 cm, sign. Pd K. schadt, rám, malíř, krajinář,žák 
prof. a. Kalvody

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(16 000 - 20 000 Kč)
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233

233

KAREl sCHADT
(1888–1955)

ZIMní KraJIna

olej, plátno, 93,5 x 114 cm, sign. Pd K. schadt, rám, malíř, krajinář, žák prof. a. Kalvody

VysTaVenO: vzadu razítko vystaveno XIX. výstava, Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov

95 000 Kč
(€ 3800)

(140 000 - 180 000 Kč)
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235

234

ARKADI soloVjEV
(1902–1948)

ZáMecKý ParK V náMěŠTI

olej, plátno, 65 x 80 cm, sign. ld a. solovjev, 
rám, žák prof.  nejezchleby a  O. nejedlého 
na aVU v Praze

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 25 000 Kč)

234

235

FRANTIšEK sRP
(1895–1943)

leTní KraJIna

olej, plátno, 1939, 53 x 73 cm, sign. Pd Fr. srp 
39, rám, žák prof. M. Pirnera na aVU v Praze, 
poté prof.  F. Kysely a  e. dítěte na  VŠUP 
v Praze, člen sVU v Brně a sVU aleš

7 500 Kč
(€ 300)

(10 000 - 15 000 Kč)

236

236

KAREl šPIllAR
(1871–1939)

sedící MUž V KraJIně

olej, plátno, 52,5 x 66,5 cm, sign. Pd K. 
Špillar, rám, žák prof.  F. ženíška na  VŠUP 
v Praze, člen sVU Mánes

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

24 000 Kč
(€ 960)

(35 000 - 45 000 Kč)

237

237

CARl THöNDEl
(1829–1913)

rOManTIcKá KraJIna I.

olej, plátno, 19. století, 1809, 41 x 56,5 cm, 
rám

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

15 000 Kč
(€ 600)

(25 000 - 35 000 Kč)
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238

240

238

CARl THöNDEl
(1829–1913)

rOManTIcKá KraJIna II.

olej, plátno, 19. století, 1809, 41 x 56,5 cm, sign. Pd carl Thöndel, rám

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

19 000 Kč
(€ 760)

(25 000 - 35 000 Kč)

239

AloIs PITRMANN
(1911–1986)

sáZaVa

olej, kombinovaná technika, karton, 1973, 57 x 100 cm, sign. ld 
Pitrmann 73, rám, na zadní straně štítek dílo ČFVU s popisem, žák 
prof. J. loukoty a J. Obrovského na aVU v Praze, prof. Matějčka a J. 
Mukařovského na FF UK tamtéž

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

4 000 Kč
(€ 160)

(8 000 - 12 000 Kč)

239

240

AloIs PITRMANN
(1911–1986)

slOVensKÉ rUdOhOří

olej, sololit, 1974, 72 x 150 cm, sign. Pd Pitrmann 74, rám, na zadní 
straně štítek dílo ČFVU s popisem, žák prof. J. loukoty a J. Obrovského 
na aVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

4 000 Kč
(€ 160)

(8 000 - 12 000 Kč)

- 132 -



241

241

josEF PITRMANN
(1894–1918)

KraJIna

olej, karton, 50 x 53 cm, rám

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

7 000 Kč
(€ 280)

(10 000 - 15 000 Kč)

242

243

242

BoHUMIl UllRyCH
(1893–1948)

aKT V KraJIně

olej, plátno, 1924, 96 x 113 cm, sign. Pd Ullrych B. 24, rám, plátno 
místy poškozeno, na rámu oděrky

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

7 000 Kč
(€ 280)

(20 000 - 25 000 Kč)

243

KAREl HoFMAN
(1906–1998)

ZIMní KraJIna

olej, plátno, 64,5 x 79,5 cm, sign. ld K. hofman, rám, otluky na rámu, 
žák prof. O. nejedlého a  J. Obrovského na aVU v Praze, člen sVU 
aleš v Brně, sVUM v hodoníně, sČVU

27 000 Kč
(€ 1 080)

(40 000 - 55 000 Kč)
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245

244

EMANUEl HosPERGER
(1891–1984)

MOřsKý PříBOJ

olej, plátno, 45 x 131 cm, sign. Pd e. 
hosperger, rám, mírně zkroucený rám, žák 
prof. Brucknera na akademii v Mnichově

16 000 Kč
(€ 640)

(30 000 - 50 000 Kč)

244

245

KAREl WAGNER
(1886–1963)

ZIMní KraJIna s dOMKy

olej, lepenka, 35 x 48,5 cm, sign. ld K. 
Wagner, rám

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 20 000 Kč)

246

246

jIřÍ žIDlICKÝ
(1895–1950)

srny

olej, karton, 62 x 76 cm, sign. Pd židlický, 
rám

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

5 000 Kč
(€ 200)

(10 000 - 12 000 Kč)
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248

247

CARl BENEsCH?

salOMe

olej, plátno, 108,5 x 57,5 cm, rám

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

19 000 Kč
(€ 760)

(25 000 - 30 000 Kč)
248

jAN DĚDINA
(1870–1955)

POrTrÉT ženy

kresba, kombinovaná technika, tužka, kvaš, papír, 36 x 26,5 cm, sign. 
Pd Jan dědina, rám, žák prof. F. ženíška, J. V. Myslbeka a M. Pirnera, 
člen Jednoty výtvarných umělců

4 000 Kč
(€ 160)

(10 000 - 12 000 Kč)

249

VIKToR FRANK
(1910–1943)

ZáTIŠí

olej, karton, 1933, 47,5 x 61,5 cm, sign. Pd Viktor Frank, rám

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 15 000 Kč)

249

247
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250

250

KARl GüNTER

aKT

olej, sololit, 70 x 50 cm, sign. Pd Karl Günter, 
rám, na rámu drobná poškození

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

6 000 Kč
(€ 240)

(10 000 - 14 000 Kč)

251

252

251

ADolF WENIG
(1912–1980)

aKT na POhOVce

olej, plátno, 76 x 91,5 cm, rám, přiloženo 
autentizační dobrozdání od  Jiřiny 
Podhůrské, manželky arch. Zdeňka 
Podhůrského, který se s  autorem obrazu 
akad. malířem adolfem Wenigem mladším 
přátelil a po jistou dobu s ním sdílel ateliér 
ve  spálené ulici; nabízený obraz aktu 
s  plnoštíhlou ženou je jeden z  těch, které 
malíř rodině Podhůrských věnoval, žák 
prof.  J. Obrovského a  T. F. Šimona na  aVU 
v Praze, člen skupin 7 + 1 a Pražský aleš

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

40 000 Kč
(€ 1 600)

(50 000 - 65 000 Kč)

252

MIloslAV HÉGR
(1891–1968)

POlní cesTa

olej, sololit, 52 x 65,5 cm, rám, studium 
u prof. Knirra v Mnichově, žák prof. Becker-
Gundahla na  mnichovské malířské 
akademii, žák prof. Preislera na aVU v Praze.

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

10 000 Kč
(€ 400)

(14 000 - 18 000 Kč)
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253

255

253

MARIE HloBIloVá - MRKVIČKoVá
(1903–1999)

Veselá KyTIce

olej, plátno, 1998, 50 x 40 cm, sign. Pd M. 
hlobilová, vzadu popsáno.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

4 000 Kč
(€ 160)

(6 000 - 10 000 Kč)

254

ARNolDINA HoDáKoVá-ZElNIZIoVá
(1822–?)

ZáTIŠí s hrOZny a dýní

olej, plátno, 1857, 37 x 48 cm, sign. Pd 
arnoldine hodak 1857, dobový rám, vzadu 
na slepém rámu darovací štítek z roku 1860, 
konzultováno a  ověřeno Phdr.  Michaelem 
Zachařem, v obraze poškození cca 2 cm

14 000 Kč
(€ 560)

(25 000 - 30 000 Kč)

254

255

RUDolF jINDřICH
(1882–1968)

VZhlížení I

kombinovaná technika, tuš, tužka, papír, 
16,5 x 23,5 cm, sign. dU r. Jindřich, žák 
prof.  deluga na  akademii ve  Vídni, poté 
prof.  r. O. von Ottenfelda na  akademii 
v  Praze, člen svazu západočeských 
výtvarníků, spolku Mha a  sdružení 
výtvarníků v Praze

3 000 Kč
(€ 120)

(5 000 - 7 000 Kč)

256

256

RUDolF jINDřICH
(1882–1968)

VZhlížení II

kombinovaná technika, tuš, tužka, papír, 29 x 
21,5 cm, sign. ld r. Jindřich, žák prof. deluga 
na akademii ve Vídni, poté prof. r. O. von 
Ottenfelda na akademii v Praze, člen svazu 
západočeských výtvarníků, spolku Mha 
a sdružení výtvarníků v Praze

3 000 Kč
(€ 120)

(5 000 - 7 000 Kč)
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258

257

oTTo KIRCHNER
(1887–1960)

POrTrÉT MUže s dýMKOU

olej, překližka, 32 x 26 cm, sign. ln Otto Kirchner München, rám.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

6 000 Kč
(€ 240)

(10 000 - 15 000 Kč) 258

josEF jARoslAV KRál
(1877–1914)

MUž V Brnění

olej, plátno, 135 x 70,5 cm, sign. ld J. Král, napínací rám. žák prof. Julia 
edvarda Mařáka na aVU v Praze

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

25 000 Kč
(€ 1 000)

(35 000 - 45 000 Kč)
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261

NEZNáMÝ AUToR (MAďARsKo)

díVKa a JePTIŠKa

olej, dřevo, 19. století, 26,3 x 24 cm, rám

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 600 Kč
(€ 344)

(12 000 - 15 000 Kč)

260

260

NEURČENÝ AUToR

díVČí aKT

olej, plátno, 90 x 72 cm, rám, dílo ve  stylu pařížské školy, 
pravděpodobně z okruhu Francise Grubera, na zadní straně štítek: 
Francis Gruber, 1912 - 1948, nouveau réalisme, dále na zadní straně 
tužkou na plátně popsáno: a lami sima 37/loi rucho 

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

80 000 Kč
(€ 3 200)

(100 000 - 120 000 Kč)

259

EDUARD MEIERHEIM- oKRUH AUToRA

BaBIČKa PleTe

olej, plátno, 44 x 36 cm, rám, vzadu popsáno, rám poškozen

20 000 Kč
(€ 800)

(30 000 - 40 000 Kč)

259
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262

263

265

262

NEZNáMÝ AUToR (PoDlE CAR-
lA MARATTIHo)

MadOna s díTěTeM

olej, plátno, 19. století, 97 x 76 cm, vzadu 
monogramováno, rám, původní adjustace, 
popraskaná, místy poškozena malba.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

20 000 Kč
(€ 800)

(25 000 - 35 000 Kč)

263

FRANZ NoWAK
(1885–1973)

ZáTIŠí s KraJKOU

olej, karton, 11 x 8 cm, sign. ln Franz nowak, 
rám, rám poškozen

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

6 000 Kč
(€ 240)

(10 000 - 15 000 Kč)

264

PAVEl PolIČANsKÝ
(1943)

slUneČnIce II.

olej, plátno, 1993, 80 x 50 cm, sign. ld 
Poličanský 93, rám, vzadu nalepen štítek 
galerie dílo s  popisem, na  rámu drobné 
oděrky

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

6 000 Kč
(€ 240)

(10 000 - 15 000 Kč)

264

265

EMANUEl sTANĚK
(1862–1920)

hradní sTráž

akvarel, tužka, běloba, papír, 1906, 65 x 
37 cm, sign. Pd estaněk, rám, Pd připsáno 
věnování, zašpiněný papír, na rámu drobné 
oděrky.

PrOVenIence: antikvariát Ostrovní

5 500 Kč
(€ 220)

(10 000 - 12 000 Kč)

266 266

GUsTAV sÝKoRA
(1889–1966)

KyTIce růží

olej, plátno, karton, 40 x 31 cm, sign. Pd 
G. sýkora, rám, žák akademie výtvarných 
umění u profesora V. hynaise

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 14 000 Kč)
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268

270

267

GUsTAV sÝKoRA
(1889–1966)

díVČí aKT

olej, plátno, 94 x 69,5 cm, sign. ld G. sýkora, 
rám, žák akademie výtvarných umění 
u profesora V. hynaise

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

45 000 Kč
(€ 1 800)

(60 000 - 70 000 Kč)

268

josEF MUlTRUs
(1898–1957)

OdPOČIneK

olej, sololit, 32 x 40,8 cm, sign. Pd Multrus, 
figurativní sociálně laděná práce známého 
pražského malíře, v  níž se plně projevují 
charakteristické rysy autorovy tvorby: obdiv 
ke starým mistrům a tlumenější barevnost, 
konzultováno s  dr.  Michaelem Zachařem, 
žák prof.  J. Bendy na  VŠUP v  Praze a  V. 
nechleby na  aVU tamtéž, člen Jednoty 
umělců výtvarných v Praze

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

15 000 Kč
(€ 600)

(18 000 - 22 000 Kč)

269

INoCENC šAMáNEK
(1916–?)

VynáŠení MOrany

olej, plátno, 102 x 90 cm, sign. Pd 
Šamánek, rám. žák prof. M. Švabinského 
a J. Obrovského na aVU v Praze, člen sVU 
Mánes

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

16 000 Kč
(€ 640)

(20 000 - 30 000 Kč)269
270

josEF šTEMBERA
(1890–1954)

rOdIna

olej, plátno, 70,5 x 97,5 cm, sign. Pd J. 
Štembera, napínací rám. studium na VŠUP 
a aVU v Praze

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

15 000 Kč
(€ 600)

(20 000 - 30 000 Kč)
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271

FRANTIšEK TICHÝ
(1896–1961)

MUž V KlOBOUKU (ČlOVěK, KTerý 
sTOJí Za hOVnO)

kvaš, papír, 1929, 28,5 x 23 cm, Pd monogr. 
T 29, oboustranná kresba, přiložen původní 
kupní doklad z  roku 1990, ld věnování: 
Profesoru Krausovi, zažloutlý, při okrajích 
poškozený papír, na  papíře skvrny, žák 
prof.  J. Obrovského, V. nechleby a  K. 
Krattnera, člen devětsilu, sČUG hollar, UB, 
sVU Mánes, České akademie věd a umění

lITeraTUra: Miloš Šafránek: Francouzská 
léta Františka Tichého, nakladatelství 
československých výtvarných umělců, 
Praha, 1965, str. 51, kniha přiložena

15 000 Kč
(€ 600)

(20 000 - 25 000 Kč)

272

273

272

MIloslAVA VRBoVá - šTEFKoVá
(1909)

MIchaIl BaryŠnIKOV

olej, plátno na  kartonu, 41 x 31 cm, sign. 
Pd M. Vrbová, rám. žákyně prof.  J. I. Kulce 
na  Ukrajinské akademii výtvarných umění 
v Praze, poté M. Švabinského na aVU tamtéž

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

5 000 Kč
(€ 200)

(10 000 - 20 000 Kč)

273

KAREl WAGNER
(1886–1963)

ZáTIŠí

olej, plátno, 1931, 90 x 155 cm, sign. 
Pd K. Wagner, napínací rám. studium 
na  Ukrajinské akademii výtvarných umění 
v Praze

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

15 000 Kč
(€ 600)

(20 000 - 25 000 Kč)

274

FRANTIšEK žENÍšEK Ml.
(1877–1935)

žena V KlOBOUKU

olej na  plátně, 43,5 x 60 cm, sign. Pd F. 
ženíšek, rám

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 30 000 Kč)

274
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276

ZDENĚK KEPKA
(1930)

hlaVa

skleněná plastika, 1989, 38,5 x 28 x 18 cm, 
značeno v  dolní části Kepka 1989, dílo 
autora z  rodiny špičkových sklářských 
výtvarníků se světovým ohlasem (v  r. 1971 
získali spolu s  bratrem Vladimírem Oskara 
uděleného odbornou porotou pařížského 
Uměleckoprůmyslového salonu), vyučil se 
u svého otce ve Zlonicích

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(15 000 - 20 000 Kč)

277

277

MARTIN REINER
(1900–1973)

sOUsOŠí (TřI GrácIe)

světlý mramor (božanov), v. 48 cm, 
podstavec z  masivního sliveneckého 
mramoru, studium na ČVUT v Praze a České 
vysoké škole technické v Brně, člen sČVU

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

20 000 Kč
(€ 800)

(30 000 - 35 000 Kč)

275

275

jIřÍ HARCUBA
(1928–2013)

ČesKý leV

skleněná plastika, 79 x 70 cm. žák prof.  K. 
Štipla na VŠUP v Praze

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(20 000 - 30 000 Kč)
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278

280

278

jIřÍ ANDERlE
(1936)

JarO

olej, plátno, 100 x 70 cm, rám, na zadní straně popsáno a značeno 
autorem, přiložena kniha Jiří anderle - láska za lásku (radioservis, 
Praha 2013), kde je na  obálce reprodukován obraz Podzim ze 
stejného autorova cyklu, žák prof.  Pelce a  V. silovského na  VŠUP 
a aVU v Praze, člen sČUG hollar

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

30 000 Kč
(€ 1 200)

(45 000 - 60 000 Kč)

279

jAN BRyCHTA
(1928–2013)

KaPela

akvarel, tuš, běloba, karton, 45,4 x 63 cm, sign. Pd Jan Brychta, 
na zadní straně razítko národní galerie v Praze, žák prof. Z. Balaše 
a J. Vodrážky na státní grafické škole v Praze, poté prof. J. Kaplického 
a a. Pelce na VŠUP v Praze, člen skupiny exil

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 15 000 Kč)

279

280

ZDENĚK ČERVINKA
(1928–2016)

hrad nad JeZereM

olej, plátno, 45,5 x 50 cm, sign. ld Červinka, rám, žák prof.  Jašky, 
hofmana, hrocha a Kubíčka na střední uměleckoprůmyslové škole 
v Uherském hradišti

15 000 Kč
(€ 600)

(20 000 - 25 000 Kč)
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281

RoMAN FRANTA
(1962)

lOVe GrOUP

akryl, koláž, karton, 2002, 140 x 200 cm, 
sign. vzadu roman Franta 2002, rám, obraz 
love Group nese všechny charakteristické 
znaky příznačné pro obrazy romana Franty. 
navazuje na  cyklus obrazů složených 
z hemžících se brouků. Barevní a dokonale 
souměrní brouci efektně umocňují dojem 
počítačových 3d obrazců. Tento postup 
roman Franta často opakuje i  ve  svých 
dalších obrazech. ačkoliv na  první pohled 
se Frantovy obrazy jeví jako realistické, 
v  případě hemžících se brouků jde spíše 
o geometrickou abstrakci. Obrazy romana 
Franty jsou zastoupeny v  mnoha českých 
i  zahraničních sbírkách; vzadu popsáno 
autorem, žák prof.  B. dlouhého a  a. 
Veselého na aVU v Praze

31 500 Kč
(€ 1260)

(40 000 - 50 000 Kč)

282

283

282

GIoRGIo GosT
(1962)

slIVOVIce V PrysKyřIcI

objekt nalepen na plátně, 2016, 37 x 52 cm, 
sign. vzadu Gost 2016 slivovice na  resina 
012026, rám, štítek s  popisem v  italštině 
nalepen na přední a zadní straně, přiložen 
katalog a  fotografie s  potvrzením pravosti 
od autora

13 000 Kč
(€ 520)

(20 000 - 25 000 Kč)

283

GIoRGIo GosT
(1962)

láZeňsKÉ OPlaTKy V PrysKyřIcI

objekt nalepen na plátně, 2016, 47 x 47 cm, 
sign. vzadu Gost 2016 cukroví na  resina 
012016, rám, štítek s  popisem v  italštině 
nalepen na přední a zadní straně, přiložen 
katalog a  fotografie s  potvrzením pravosti 
od autora

13 000 Kč
(€ 520)

(20 000 - 25 000 Kč)

284

GIoRGIo GosT
(1962)

PaŠTIKa V PrysKyřIcI

objekt nalepen na plátně, 2016, 37 x 48 cm, 
sign. vzadu Gost 2016 Paštika na  resina, 
rám, štítek s  popisem v  italštině nalepen 
na  přední a  zadní straně, přiložen katalog 
a fotografie s potvrzením pravosti od autora

13 000 Kč
(€ 520)

(20 000 - 25 000 Kč)

284
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285

jAN HAVlÍK
(1915–1995)

KlaUn

olej, plátno, 1964, 30 x 21,5 cm, sign. Pn 
havlík, rám

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 20 000 Kč)

286

287

288

289286

jITKA HIlsKá
(1953)

slUneČní lOUKa

olej, plátno, 66 x 68 cm, sign. Pd hilská, rám, 
Jitka hilská se obrací pro inspiraci k přírodě 
a  zároveň do  sebe, do  své vnitřní krajiny, 
jak dokládá i  tento obraz, žákyně doc.  M. 
romberga a O. smutného

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

7 000 Kč
(€ 280)

(10 000 - 15 000 Kč)

287

MIloslAV HIlsKÝ
(1954–1999)

BřeVnOVsKÉ schOdy

tempera, kombinovaná technika, dřevo, 
1993, 36,5 x 29 cm, sign. Pd M. hilský 93, 
rám, na  rámu drobné oděrky, absolvent 
scénického výtvarnictví na divadelní fakultě 
aMU

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

5 000 Kč
(€ 200)

(10 000 - 12 000 Kč)

288

MIloslAV HIlsKÝ
(1954–1999)

VánOce

tempera, kombinovaná technika, dřevo, 
1992, 39,3 x 35 cm, sign. Pd M. hilský 92, 
rám, na  rámu drobné oděrky, absolvent 
scénického výtvarnictví na divadelní fakultě 
aMU

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

7 000 Kč
(€ 280)

(12 000 - 18 000 Kč)

289

jAN KoHoUT
(1960)

GyrOs

olej, sololit, 1998, 51,5 x 41,5 cm, sign. Pd 
J. Kohout 98, autodidakt, člen skupiny 
českých a slovenských surrealistů

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

4 000 Kč
(€ 160)

(10 000 - 12 000 Kč)
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jAN KoHoUT
(1960)

sUrrealIsTIcKý POrTrÉT

olej, dřevo, 1998, 60 x 44,5 cm, sign. Pd J. 
Kohout 98, rám, rám poškozen, autodidakt, 
člen skupiny českých a  slovenských 
surrealistů

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

5 000 Kč
(€ 200)

(10 000 - 12 000 Kč)

291

291

FRANTIšEK KRálÍK
(1936)

dáMa V ČernÉM - MOdrá KraJIna

olej, plátno, 2003, 75 x 90 cm, sign. na zadní 
straně Králík, rám, na zadní straně popsáno 
autorem, studium na  VŠUP v  Praze, člen 
středočeského sdružení výtvarníků

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 25 000 Kč)

292

292

FRANTIšEK KRálÍK
(1936)

UFO

olej, plátno, 1991, 90,5 x 120,5 cm, sign. na zadní straně Králík, rám, na zadní straně popsáno 
autorem, studium na VŠUP v Praze, člen středočeského sdružení výtvarníků

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

15 000 Kč
(€ 600)

(20 000 - 25 000 Kč)

290
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293

295

293

jAN KRIsToFoRI
(1931–2004)

hUdeBní MOTIV

strukturální malba, sololit, 1993, 26 x 26 cm, 
sign. Pd Kristofori 93, přiložen pokladní 
doklad o  nákupu v  Galerii Vinohradská 
z 21.2. 1995 vystavený na 8000 Kč, prezident 
lyry Pragensis, člen sdružení pražských 
výtvarných umělců - malířů

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

5 000 Kč
(€ 200)

(10 000 - 15 000 Kč)

294

PETR NIKl
(1960)

ryBa

tužka, papír, 1993, 31,8 x 24,2 cm, sign. 
Pd Petr nikl 93, na  zadní straně popsáno 
autorem, žák prof.  a. Paderlíka na  aVU 
v Praze, člen Umělecké skupiny Tvrdohlaví

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

1 500 Kč
(€ 60)

(5 000 - 7 000 Kč)

294

295

PETR NIKl
(1960)

PTáK

tužka, papír, 1993, 30 x 21,1 cm, sign. Pd Petr 
nikl 93, na zadní straně popsáno autorem, 
žák prof. a. Paderlíka na aVU v Praze, člen 
Umělecké skupiny Tvrdohlaví

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

1 500 Kč
(€ 60)

(5 000 - 7 000 Kč)

296

296

KAREl oBERTHoR
(1921–1996)

KraJIna

olej, sololit, 33 x 38 cm, monogr. Pd K. 
O., rám, žák prof.  I. Kulce na  Ukrajinské 
akademii a  prof.  V. Pukla a  V. silovského 
na aVU v Praze, člen sČUG hollar.

PrOVenIence: ze soukromé sbírky Zbyňka 
Oberthora, antikvariát dlážděná

8 000 Kč
(€ 320)

(12 000 - 15 000 Kč)
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297

298

300

297

KAREl oBERTHoR
(1921–1996)

sMUTný harleKýn

olej, sololit, 80 x 50,3 cm, monogr. Pd K. O., 
na zadní straně štítek s popisem, žák prof. I. 
Kulce na  Ukrajinské akademii a  prof.  V. 
Pukla a V. silovského na aVU v Praze, člen 
sČUG hollar.

PrOVenIence: ze soukromé sbírky Zbyňka 
Oberthora, antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(18 000 - 22 000 Kč)

298

KAREl oBERTHoR
(1921–1996)

helFenBUrG

olej, sololit, 35 x 80 cm, sign. ld K. Oberthor, 
rám, na  zadní straně štítek s  popisem, 
žák prof.  I. Kulce na  Ukrajinské akademii 
a  prof.  V. Pukla a  V. silovského na  aVU 
v Praze, člen sČUG hollar.

PrOVenIence: ze soukromé sbírky Zbyňka 
Oberthora, antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(18 000 - 22 000 Kč)

299

RAIMUND oNDRáČEK
(1913–2011)

dVě díVKy

olej, plátno, 1974, 80 x 110 cm, sign. 
Pd raimund 74, rám, studium grafiky 
u prof. P. dillingera, žák prof. F. süssera a e. 
hrbka na  Vyšší škole uměleckých řemesel 
v Brně, prof. T. F. Šimona, F. Petra a V. Pukla 
na aVU v Praze, člen sČUG hollar

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(20 000 - 22 000 Kč)

299

300

BřETIslAV PolIšENsKÝ
(1939)

VálKa Ve VIeTnaMU

olej, plátno, 1974, 110 x 123,5 cm, sign. ld 
Polišenský 74, napínací rám. žák prof.  K. 
hofmana, V. hrocha a r. Wiesnera na Škole 
umění ve Zlíně

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

7 000 Kč
(€ 280)

(10 000 - 12 000 Kč)
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301

301

MAssIMo sAlVADoRI
(1960)

4MG23

akryl, plátno, 2017, 15 x 15 cm, sign. vzadu 
Massimo salvadori 4MG23 2017, rám, vzadu 
štítek s popisem, přiložen katalog

5 000 Kč
(€ 200)

(8 000 - 12 000 Kč)

302

303

305

302

MAssIMo sAlVADoRI
(1960)

92nG3

akryl, plátno, 2017, 40 x 40 cm, sign. vzadu 
Massimo salvadori 92nG3 2017, rám, vzadu 
štítek s popisem, přiložen katalog

13 000 Kč
(€ 520)

(20 000 - 25 000 Kč)

303

jIřÍ soDoMA
(1921–2011)

POsTaVy

tempera, kombinovaná technika, sololit, 117 
x 106 cm, rám

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)

304

FRANTIšEK sTolAř
(1933–2012)

dVOJIce

olej, dřevo, 57 x 52 cm, rám, soukromý žák 
Miloše Maliny a Jindřicha halekala

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

10 000 Kč
(€ 400)

(15 000 - 20 000 Kč)

304

305

jUlIE sVoBoDoVá
(1933–1998)

VZPOMínKa

olej, plátno, 100 x 80,5 cm, sign. Pd J. 
svobodová, rám, na zadní straně popsáno, 
žákyně prof. Vodrážky na Odborné výtvarné 
škole v Praze a prof. a. strnadela na VŠUP 
v Praze, členka skupiny Máj

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

12 000 Kč
(€ 480)

(15 000 - 20 000 Kč)

306

306

jAN syTAř
(1976)

KOMPOZIce

akryl, plátno, 2008, 76,5 x 100 cm, sign. dU 
sytař 08, studium na  Zlínské škole umění 
ve Zlíně, žák M. Mainera na FaVU VUT v Brně

7 000 Kč
(€ 280)

(10 000 - 15 000 Kč)
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307

308

310

307

ZUZANA šÍPoVá
(1977)

BeZ náZVU

olej, plátno, 2016, 40 x 50 cm, sign. vzadu Z. 
d. Šípová, studium na PedF UK v Olomouci

8 000 Kč
(€ 320)

(15 000 - 20 000 Kč)

308

ZUZANA šÍPoVá
(1977)

řeTěZ

olej, plátno, 2016, 50 x 50 cm, sign. vzadu Z. 
d. Šípová, studium na PedF UK v Olomouci

9 000 Kč
(€ 360)

(15 000 - 20 000 Kč)

309

KARlA TAlABARDoN
(1922–2005)

ČerVená KOMPOZIce

koláž, kvaš, 37 x 62 cm, sign. KT 66, rám

3 000 Kč
(€ 120)

(10 000 - 20 000 Kč)

309

310

MIloš URBásEK
(1932–1988)

KOMPOZIce

tempera, 28,5 x 39 cm, sign. Pd Miloš 
Urbásek, rám, studium u  prof.  P.  Matejky 
a  V. hložníka na  VŠVU v  Bratislavě, člen 
Klubu grafiků a skupiny Kontrast

6 000 Kč
(€ 240)

(10 000 - 15 000 Kč)

311

311

VINCENT VENERA
(1958)

KOMPOZIce IV.

lité laky, plátno, 1991, 69,5 x 51 cm, sign. Pd 
Vincent Venera 91, napínací rám, Vincent 
Venera alias svatý Vincent, narozený 
1958 (ve  skutečnosti strávil na  světě už 
2  500 let, přerušovaně počínaje Velkým 
třeskem) je excentrický důchodce a mystik, 
nejvyšší šéf cIa, Venušan a  venerolog, 
virtuóz na  klávesové nástroje, paranoidní 
schizoid, svatý muž. V  současnosti dosáhl 
stavu samádhí a  stal se bódhisattvou. 
žije poklidným životem abstinenta 
a celibátníka, podle svých vlastních slov je 
katolíkem, satanistou, buddhistou, fašistou 
a komunistou. Člen České alternativy

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

6 000 Kč
(€ 240)

(12 000 - 18 000 Kč)

312

312

VERoNIKA BRoMoVá
(1966)

MísTa na ZeMI

c-prints, počítačově upravená fotografie , 
134 x 202 cm, rám, žákyně prof. Šalamouna 
na VŠUP v Praze

14 500 Kč
(€ 580)

(20 000 - 25 000 Kč)
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313

315

313

jIřÍ HlADÍK
(1935)

KOMPOZIce

digitální tisk, plátno, 150 x 170 cm

12 000 Kč
(€ 480)

(16 000 - 20 000 Kč)

314

lADIslAV KUKlÍK
(1947)

ránO

lept, akvatinta, 1976, 48,4 x 31,8 cm, sign. 
Pd l. Kuklík 76, č. 21/60, na  zadní straně 
popsáno, mírně pokrčený papír, žák prof. J. 
Trnky, Z. sklenáře a  J. anderleho na  VŠUP 
v Praze, člen sČUG hollar

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

2 000 Kč
(€ 80)

(5 000 - 7 000 Kč)

314

315

lADIslAV KUKlÍK
(1947)

V Zrcadle

lept, akvatinta, 1981, 37,6 x 55 cm, sign. dU l. 
Kuklík 1981, č. 10/80, mírně pokrčený papír, 
žák prof. J. Trnky, Z. sklenáře a J. anderleho 
na VŠUP v Praze, člen sČUG hollar
PrOVenIence: antikvariát dlážděná

2 500 Kč
(€ 100)

(5 000 - 7 000 Kč)

316 317

316

jIřÍ slÍVA
(1947)

BasPáreK

litografie, 37 x 26 cm, sign. dP Jiří slíva, 
č.  79/100, soukromé studium, člen sČUG 
hollar

2 000 Kč
(€ 80)

(3 000 - 4 000 Kč)
317

FRANTIšEK KUPKA
(1871–1957)

KUPKa

plakát, 63 x 45 cm, plakát k  výstavě Kupka 
- kvaše, akvarely, pastely, 24. května - 
24. června 1960, Galerie Karl Flinker 34 
rue du Bac Paris , žák prof.  a. studničky, 
eisenmengera, zakladatel orfismu, čestný 
člen sVU Mánes, Umělecké besedy, sČUG 
hollar

16 000 Kč
(€ 640)

(20 000 - 25 000 Kč)
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318

318

PABlo PICAsso
(1881–1973)

OBálKa s KresBOU

pastelky, papír, přiložen průvodní dopis. K obálce připojen dopis z aukční síně Kornfeld a Klipsen v Bernu. Původ Obálky s kresbou sahá 
do  počátku 60.let kdy prof.  siblík získal Picassovu litografii od  tiskaře, který ve  Valoris (Francie) pro Picassa tisknul. litografie nebyla 
signována. Po čase prof. siblík litografii poslal Picassovi s žádostí o  její následné signování, s odůvodněním že je autorem první česky 
psané monografie o Picassovi. Picasso nereagoval několik měsíců, proto napsal prof. siblík rozhořčený dopis (odtud pokreslená obálka), 
že je nehorázný jako komunisti, které Picasso v té době obdivoval, a aby onu litografii vrátil. Picasso po čase reagoval dopisem, že grafiku 
již nemůže najít a  poslal místo grafiky pokreslený článek z  francouzských novin s  podpisem a  věnováním. Vzhledem k  tomu, že byl 
ve světě Prof. siblík uznávanou kapacitou, poslali jeho známí (se znalostí tohoto, dnes úsměvného, příběhu) tuto obálku siblíkovi zpět. 
Obsahoval Překlad: Vážený pane siblíku, nedávno jsme uklízeli Picassův archiv od  Geisera a  zařazovali jsme nejvýznamnější kousky 
do našeho archivu. Mezi nimi se nacházela obálka dopisu, který jste v únoru 1965 Bernardu Beiser zaslal. Picasso jej opatřil odpovídajícími 
poznámkami. Zasílám Vám obálku jako suvenýr s přátelskými pozdravy nazpět. studium na Škole umění v Barceloně a academia de san 
Fernando v Madridu

PrOVenIence: sbírka Prof. Jiřího siblíka

59 000 Kč
(€ 2 360)

(75 000 - 90 000 Kč)
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320

319

ANDy WARHol
(1928–1987)

MIcK JaGGer

serigrafie (chromogenic print), ruční papír 
arches France, 1975, 40 x 28,5 cm, značeno 
Pd v tisku andy Warhol, č. 23/100, na zadní 
straně razítko art Gallery new york a  leo 
castelli new york

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

3 000 Kč
(€ 120)

(10 000 - 12 000 Kč)

319

320

ANDy WARHol
(1928–1987)

MaO Tse TUnG

serigrafie (chromogenic print), ruční papír 
arches France, 1972, 33 x 32,7 cm, značeno 
Pd v tisku andy Warhol, č. 44/100, na zadní 
straně razítko art Gallery new york a  leo 
castelli new york

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

3 000 Kč
(€ 120)

(10 000 - 12 000 Kč)
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321

321

ANDy WARHol
(1928–1987)

MarIlyn MOnrOe (hnědá)

serigrafie (chromogenic print), ruční papír 
arches France, 32,5 x 32,5 cm, značeno Pd 
v  tisku andy Warhol, č. 18/100, na  zadní 
straně razítko art Gallery new york a  leo 
castelli new york

PrOVenIence: antikvariát dlážděná

3 000 Kč
(€ 120)

(10 000 - 12 000 Kč)

322

322

ANDy WARHol
(1928–1987)

MarylIn MOnrOe (růžOVá Va-
rIanTa)

serigrafie, 89 x 89 cm, rám

7 000 Kč
(€ 280)

(10 000 - 12 000 Kč)



323

323

MICHElANGElo MAEsTRI (oKRUH)
(1741–1812)

hOdIny dne a nOcI

mědirytina, kolorováno, 1790, 37 x 27 cm, rám, ze série dvanácti kolorovaných mědirtin, dle nástěnných maleb v Pompejích

17 000 Kč
(€ 680)

(22 000 - 28 000 Kč)
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325

324

324

NEURČENÝ AUToR

MaMBrInO

mědirytina, kolorováno, 35 x 49 cm, rám, 20. 
května 1794 v londýně vydal Messrs stubbs, 
Turf gallery, conduit street

4 000 Kč
(€ 160)

(6 000 - 8 000 Kč)

325

NEURČENÝ AUToR

VOlUnTeer

mědirytina, kolorováno, 35 x 49 cm, rám, 
prosinec 1794 v  londýně vydal Messrs 
stubbs, Turf gallery, conduit street

4 000 Kč
(€ 160)

(6 000 - 8 000 Kč)
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326

326

MATTHäUs sEUTTER
(1678–1756)

MaPa Čech

mědirytina, kolorováno, 50 x 58 cm, rám

9 000 Kč
(€ 360)

(15 000 - 20 000 Kč)

327

327

RADoslAV KRATINA
(1928–1999)

BeZ náZVU

serigrafie, 24,5 x 16,5 cm, sign. Pd r. Kratina, 
č. 6/30, papír při okraji zašpiněn, žák 
prof. a. Fišárka a J. nováka na VŠUP v Praze, 
člen Klubu konkretistů, Tolerance a  nová 
geometrie

PrOVenIence: antiqari.at radhošťská

2 200 Kč
(€ 88)

(5 000 - 10 000 Kč)

Vysvětlení některých výrazů, které mohou být uvedeny u jednotlivých položek: 

signováno, monogram   rukou umělce
označeno    možná cizí rukou
připsáno     pravděpodobně, nikoliv však nutně autentické autorovo dílo
dílna     dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí autora
škola     dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti autora nebo regionální skupiny umělců
okruh     dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu autora
následovník    dílo vzniklé ve stylu autora, ale případně později
napodobitel    napodobení nebo opakování díla vzniklé neurčitého data po díle

jméno a příjmení autora s datem a místem:  jisté dílo určitého autora
otazník ve jméně autora či u techniky  nelze s určitostí potvrdit autora nebo techniku, jakou bylo dílo vytvořeno
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Aukční vyhláška Klubu dražitelů
Aukční síně Vltavín s.r.o. 

Průběh aukce se řídí právními předpisy Čr
1. Vyhlašovatel Aukční síň Vltavín s.r.o., Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1, IČ : 25086600, DIČ: CZ25086600
provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne: 30. 11. 2017 v 18.00 hodin, místo: rezidence Ostrovní, Ostrovní 

222/8, Praha 1

2. živá aukce se řídí podmínkami aukčního řádu, který je v plném rozsahu k dispozici na internetových stránkách aukční 

síň Vltavín s.r.o. a je zároveň k dispozici i v dražební místnosti a zejména je nedílnou součástí registrace účastníka aukce. 

3. Průběh živé aukce je rozdělen do dvou dražebních bloků. Všechna dražená díla jsou zveřejněna na webových stránkách 

www.galerie-vltavin.cz (www.auctions-art.cz) a  je na ně možno učinit tzv. první podání. První podání na dražená díla je 

ukončeno 30. 11. 2017 v 15:00 hod. První kolo dražby se počíná datem a hodinou uvedenými v dražebním katalogu.

Výše nejnižšího podání (vyvolávací cena) je zveřejněna v aukčním katalogu, může však býti navýšena písemnými nabídkami

nebo nabídkami registrovaných dražitelů v  rámci prvního podání. První kolo dražby probíhá dle informací uvedených 

v dražebním katalogu.

4. dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) v dražebním katalogu,

který je přílohou a nedílnou součástí této dražební vyhlášky. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu.

5. Vyhlašovatel zajistí při aukci vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit 

příhozy zvednutím dražebního čísla. dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje:

a)         100,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5.000 Kč,

b)         500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000 Kč, ale méně než 10.000 Kč,

c)      1.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 20.000 Kč,

d)      2.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč,

e)      5.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč,

f)    10.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč

g)    50.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 Kč, ale méně než 1.000.000 Kč

h)  100.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč

i)  200.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 Kč a více.

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním aukce (licitátor).

Vydražiteli je účtována k vydražené ceně provize ve výši 20 % včetně dPh, dle zákona. 

6. dražitel, který má zájem účastnit se prvního podání, je povinen provést registraci dražitele na webových stránkách aukční 

síně Vltavín, www.galerie-vltavin.cz (www.auctions-art.cz).

7. dražitel může dražit kteroukoli věc i bez své osobní přítomnosti na aukci - vyhotoví-li písemnou plnou moc k zastoupení 

na aukci, určí-li věci, které za něho má vyhlašovatel dražit - určí-li limit, do kterého za něho má vyhlašovatel přihazovat, 

a to pro každou věc zvlášť - dražit po telefonu lze po písemné dohodě. Tyto limity lze po přihlášení zadávat i po intenetu.

8. Vyhlašovatel zahrne nabídku účastníka do aukce, odpovídá-li její obsah ař. stanoví-li vyhlašovatelv konkrétní aukci lhůtu 

pro předložení nabídek, nelze zahrnout nabídku účastníka do aukce po takto stanovené lhůtě. Účastník nemůže odvolat 

svojí nabídku.

9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit konkrétní aukci.

 aukční síň Vltavín s.r.o. 

DůlEžITá UPoZoRNĚNĺ
1. Za každou vydraženou věc je účtováno k tíži kupujícího (vydražitele) 20% aukční provize z dosažené ceny včetně dPh. 

Provize se zaokrouhluje na celých 50,- Kč nahoru. Kvitance o zaplacení je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny.

2. exponáty budou draženy v pořadí, které odpovídá tomuto katalogu.

3. aukce bude probíhat po jednotlivých částech, přičemž po každé části bude následovat platební pauza. V této pauze je 

nezbytné zaplatit exponáty, které byly v předchozí části zaplaceny, jinak je aukční síň povinna věc dražit v následující části 

znovu, není-li sjednáno jinak. Ukončení jednotlivých částí je v katalogu vyznačeno..

4. Poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů s ohledem na  jejich stáří se v katalogu neuvádějí. reklamace 

na zboží vydražené v aukční síni se nepřijímají, zboží vydražené na základě plné moci udělené aukční síni lze reklamovat 

nejpozději při převzetí.

5. Osoby účastnící se aukce se svou přítomností podřizují podmínkám obsaženým v aukční vyhlášce

6. licitátor může kdykoli v průběhu aukce, nejpozději však do 30 min. po  licitaci poslední položky, nabídnout do aukce 

kteroukoli položku dříve draženou neúspěšně nebo nezaplacenou.

7. Položky označené písmenem „ P “ může dražit pouze občan Čr, který se při placení prokáže platným občanským průkazem.
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Nemůžete se zůčastnit aukce na sále?

Využijte možnosti online dražby!

Jak postupovat:

1. registrace
2. schválení účasti v aukci
3. možnost procházet katalog a vkládat limity
4. online účast na aukci z počítače, telefonu nebo tabletu

Průběh aukce bude v reálném čase přenášen do Vašeho zařízení a budete se moci zú-
častnit, jako kdybyste seděl přímo v sále.

www.livebid.cz
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negativni verze s podkladem 100% černá

negativni verze bez podkladu

35. Jan Kotík


