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Výstava dražených předmětů
Předměty nabízené do aukce a uvedené v tomto katalogu budou vystavovány 
v prostorách galerie 1. Art Consulting Brno – Praha.

Exhibition of works of art
Things offered for sale and presented in this auction catalogue will  
be exhibited in gallery of the 1. Art Consulting Brno – Praha company.

Praha 1, Topičův salon, Národní třída 9
15. 3. – 25. 3. 2018  (10.00–18.00 hod. denně, včetně víkendů i svátků)

V případě zájmu je možná i večerní privátní prohlídka od 18.00–21.00 hod. 
Nutno objednat minimálně 24 hodin předem na telefonu 603 424 913.

Všechna nabízená umělecká díla byla konzultována se znalci z oboru.  
Na požádání mohou být opatřena odbornou expertizou a certifikátem 
o pravosti díla.

Registrace účastníků aukce 25. 3. 2018 začíná od 12.30 hod.

Aukce / Auction
Proběhne v neděli 25. 3. 2018 ve 13.30 hod., Topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9.

Will take place on March 25, 2018 at 1.30 p.m. in the Topičův salon, Praha 1, 
Národní třída 9.

Inf. tel.:  (+420) 224 232 500 
(+420) 542 214 789 
(+420) 603 424 913

e-mail:  brno@acb.cz 
praha@acb.cz

www.acb.cz

Možnosti parkování:
 � podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní  
(1 hod/50 Kč)

 � parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov (1 hod/50 Kč)
 � ulice Zborovská a Janáčkovo nábřeží s přilehlými ulicemi (zdarma 
bez omezení)

 � krátkodobá nakládka a vykládka obrazů je možná na chodníku 
před vchodem do Topičova salonu

 � možnost krátkodobého parkování (15. minut) na protější straně Topičova domu





7

Jmenný rejstřík

autor: položka:
Anderle Jiří ...................................100
Balcar Jiří .......................... 131–135
Bartoněk Vojtěch  .................45, 46
Bauch Jan ......................................21
Beneš Vlastimil  ..........................117
Benka Martin ................................ 57
Bím Tomáš .................................. 101
Blažíček Oldřich ..............................4
Boudník Vladimír ............136–140
Brandeisová Antonie.................. 44
Černý Karel .....................................15
Dalí Salvador .....................141, 142
Dlouhý Bedřich .............................31
Dobeš Milan .................................. 40
Dvorský Bohumír..................14, 73
Eberl František Zdeněk .......67, 85
Erdélyi Vojtěch .............................. 58
Feigl Bedřich ................................. 69
Foltýn František ............................ 89
Grygar Milan ........... 174, 176, 178
Hampl Josef......................144, 145
Hejna Václav ................................ 32
Hilmar Jiří ........................................41
Holan Karel .....................................13
Holub Josef ................................... 64
Hošek Arne .................................... 86
Hroch Vladimír ............................. 72
Hubáček Josef ............................. 70
Hudeček František .. 74, 87, 88, 91
Istler Josef ........................150–153
Janeček Ota ................................ 119
Jankovič Jozef  ..........................148
Janoušková Věra ............156, 157
Jíra Josef ..................... 22, 112, 113
Kalvoda Alois ........................... 5, 63
Kaván František .................... 61, 62
Kiml Václav ................................... 24

Kmentová Eva ..........35, 155, 159
Koblasa Jan ......................143, 146
Kolář Jiří ....................... 2, 126–130
Kolářová Běla ............................... 28
Kolíbal Stanislav  .......................185
Komárek Vladimír ......................111
Král Jaroslav ..................................16
Kratina Radoslav .......................149
Krejčí František ............................. 68
Kremlička Rudolf ............................7
Kubíček Jan ......................182, 184
Kubín Otakar ............................ 9, 75
Kučerová Alena ................................. 
...................30, 160, 162, 173, 177
Kyncl František  ................179, 180
Lamr Aleš  ...................................165
Lhoták Kamil ............ 23, 102–106
Liesler Josef ...................... 120, 121
Linhart Kamil  ............................... 90
Malich Karel ............172, 175, 186
Malý František .......................20, 83
Matal Bohumír ..............................18
Matoušek František .....................71
Merta Jan ....................................... 43
Mervart Augustin......................... 65
Multrus Josef ................................ 53
Muzika František ..........................17
Načeradský Jiří ............................ 37
Nesázal Michal ..........................188
Novák Ladislav .................. 34, 161
Novosad Karel ............................ 181
Nowak Willi ...................12, 76, 118
Obrovský Jakub  ...........................47
Ovčáček Eduard ................ 39, 147
Preclík Vladimír ............................ 33
Preissig Vojtěch ...................48–50
Radimský Václav ...........................2
Ranný Michal ...................... 27, 158

Reynek Bohuslav  ..................... 110
Rittstein Michael .......................... 38
Ságner Augustin ...........................81
Saudek Kája ...............................107
Sigmund Karel Jan ..................... 60
Slabý František ............................. 54
Slavíček Antonín .............................3
Slavíček Jan .................... 10, 11, 66
Smetana Jan .................................19
Sopko Jiří ...........................163, 164
Souček Karel ................................114
Süsser František .......................... 78
Sychra Vladimír ........................... 82
Sýkora Zdeněk .................183, 187
Šetelík Jaroslav  ........................... 55
Šíma Josef ..................................... 26
Šimák Lev ...............................79, 80
Šimon Tavík František ...................... 
........................................8, 51, 52, 56
Šimotová Adriena........... 168–171
Tichý František ..................... 92–97
Trnka Jiří  ........................................ 84
Tůma Zdeněk ................................ 77
Valenta Jiří ...................................167
Válová Jitka .................................154
Valtat Louis ......................................6
Valter Karel  .................................109
Vašíček Vladimír  ......................166
Veris (Zamazal) Jaroslav ......... 59
Vyleťal Josef  .............................. 116
Zábranský Vlastimil .................. 115
Zívr Ladislav .................................. 29
Zoubek Olbram .................................. 
.......... 36, 42, 108, 122–125, 159
Zrzavý Jan ..............................98, 99
Ženíšek František ...........................1



8



9

Aukční řád
1.  Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING 

BRNO CZ, s.r.o., formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárod-
ních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou pří-
stupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 
1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553, která provádí dražbu 
na žádost vlastníků dražených předmětů: 25. 3. 2018 ve 13.30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. Tento 
aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho 
dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. ART 
CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., v Topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.

2.  Dražební předměty jsou označeny a popsány v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou sou-
částí tohoto dražebního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Společnost 
zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé 
činit příhozy zvednutím dražebního čísla.

 Za příhozy se přitom považuje:

 a/ 500 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč
 b/ 1 000 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
 c/ 5 000 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
 d/ 10 000 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
 e/ 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více
 f/ 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více
 g/ 250 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více

 O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

3.   Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně).

 kladívková cena: výše aukčního poplatku:
 do výše 1 000 000 Kč  20 %
 od 1 000 001 do 10 000 000 Kč 18 %
 nad 10 000 001 Kč 16 %

  Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak 21 % DPH, tak 4 % autorského poplatku. Po dohodě s dražební-
kem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři 
dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. Platební 
karty nejsou akceptovány.

4. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
 –  vyhotoví-li písemnou plnou moc na společnost 1. Art Consulting Brno CZ k zastoupení na dražbě
 – určí-li věci, které za něho má 1. AC dražit
 – určí-li limit, do kterého za něho 1. AC má přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
 – dražit po telefonu lze po písemné dohodě

5.  Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě 
„potvrzení o zaplacení ceny“ v galeriích 1. Art Consulting Praha 1, Národní třída 9, 1. Art Consulting Brno, 
Malinovského nám. 2, nejpozději do deseti dnů ode dne konání dražby.

6.  Aukční síň neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě katalogu.
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Auction regulations
1.  These auction regulations were produced in order to organise the sale of works of art in the 

form of auction by the salesroom 1.Art Consulting Brno CZ, s.r.o. Auctions organised according 
to these auction regulations are organised according to international customs relating art trade 
and are in compliance with the percepts of law of the Czech Republic. Auctions are accessible 
only to the clients of the salesroom and with the permission of the salesroom also to other persons. 
By the salesroom the company 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, 
IČO 60715 553 is to be understood. The company 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 
602 00 Brno, identification number (IČO): 60715553 organises, on request of owners of things 
offered for public sale, an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9, Prague 
on March 25, 2018 at 1.30 p.m. These auction regulations are compulsory for all the persons 
participating in the auction, and by participating the persons are committing to upholding them. 
The complete set of auction regulations is available at the exhibition of the offered artworks 
in the office of the company 1. ART CONSULTING BRNO in Topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.

2.  Things offered for sale are marked and described in the auction catalogue; this catalogue is an 
integral part of this Auction Notice. All works of art will be sold at auction in accordance with numbers 
presented in the catalogue. The company will assure that all works of art will be sold at a public outcry 
under their numbers. After the opening of bidding, the bidders can bid up in such a way that they 
rise their bidding numbers.

 Individual bids are as follows:

 a/ 500 CZK,  if the momentary auction price is lower than 10,000 CZK
 b/ 1,000 CZK,  if the momentary auction price is at least 10,000 CZK, but not more than 50,000 CZK
 c/ 5,000 CZK, if the momentary auction price is at least 50,000 CZK, but not more than 100,000 CZK
 d/ 10,000 CZK,  if the momentary auction price is at least 100,000 CZK, but not more than 500,000 CZK
 e/ 50,000 CZK,  if the momentary auction price is at least 500,000 CZK, but not more than 5,000,000 CZK
 f/ 100,000 CZK, if the momentary auction price is at least 5,000,000 CZK and more
 g/ 250,000 CZK, if the momentary auction price is at least 10,000,000 CZK and more

 The sequence of bids is controlled by the person organising this auction (auctioneer).

3. To the buyer are charged the auctioned price and the auction fee (structured).

 hammer price:  the amount of auction fee:
 to 1,000,000 CZK  20%
 to 1,000,001 to 10,000,000 CZK  18%
 over 10,000,001 CZK 16%

  These commissions are final and include 21% VAT, and max. 4% of copyright fees. After the agreement 
with the auctioneer, it is possible to do whole payment by transfer to our bank account or in cash in our 
office, but within 10 days after the end of auction at the latest, unless otherwise agreed. Credit cards 
are not accepted.

4. The bidder can participate in this public sale also in absentia provided that:
 –  he/she will prepare a Power of Attorney for the firm 1. Art Consulting Brno to represent him/her in this 

auction
 – he/she will define things to be auctioned for him/her by the 1. AC company
 – he/she will set up the upper limit of bidding for each item required
 –  basing on a written agreement, the bidder can also participate in the auction by phone
 
5.  Sold works of art will be handed over to bidder immediately after the payment in the auction hall or on 

the base of a "Confirmation about the payment of auction price" in galleries of the firm 1. Art Consulting 
in Prague 1, Národní třída 9 or 1. Art Consulting in Brno, Malinovského nám. 2 within 10 days after 
the auction at the latest.

6.  Auction company are not responsible for print mistakes and colour anomaly in the catalogue.
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EXKLUZIVNÍ VÝBĚR 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Aukce Topičův salon Praha
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1.

Ženíšek František (1849–1916)

Římanka v lázni
1886
olej, plátno
66 × 52,5 cm
sign. LD FŽeníšek 86

na rubu štítek Waldesova obrazárna, č. 1147, štítek Národní galerie v Praze, č. O 2154

provenience:
 � Waldesova obrazárna 
 � Národní galerie Praha (1940–1998)
 � restituováno v roce 1998

reprodukováno:
 � Prahl 1980, č. k. 30
 � Naděžda Blažíčková-Horová, František Ženíšek, vydala NG Praha, 2005, č. 166, str. 225

popsáno:
 � Toman 1950, II. str. 748, (Toaleta)

180 000 Kč

František Ženíšek byl od roku 1871 členem Umělecké besedy. V letech 1885 až 1896 půso-
bil jako profesor na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde byl jeho asistentem Jakub 
Schikaneder. Od roku 1896 až do roku 1915 vyučoval na pražské Akademii. Ženíškovy 
malby jsou ceněny pro svou vysokou technickou úroveň. Mistrně namaloval řadu obrazů 
české a evropské historie.
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MISTR 
KLASICKÉ MALBY
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2.

Radimský Václav (1867–1946)

Tichá voda
1900
olej, překližka
34,5 × 45 cm
sign. PD VRadimský 1900

na rubu potvrzení pravosti díla autorem

120 000 Kč

Václav Radimský patřil k nejvýraznějším 
osobnostem nejen české, ale i francouz-
ské krajinomalby. Setkání s Claudem 
Monetem bylo pro Radimského umělecký 
vývoj zásadní. Výjevy rychlými tahy štět-
cem čistých barev s převládajícími žlutými 
a jasnými tóny, kterými prostupuje světlo 
mezi stromy s odrazem ve vodní hladině, 
jsou díly vytvořenými zcela v duchu impre-
sionismu.

BYTOSTNÝ 
IMPRESIONISTA
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Antonín Slavíček začal soustavně věnovat svou pozornost otevřené krajině s nízko polo-
ženým horizontem již od roku 1902, kdy navštívil jihočeský Hostišov. Pod dojmy, které zde 
načerpal, se napříště rozhodl favorizovat horskou krajinu, poskytující velkorysé průhledy, 
a opustil typ krajiny uzavřených, intimních zákoutí, který byl příznačný pro okolí Okořského 
potoka, kam si Slavíček zvykl jezdit ještě jako žák ateliéru Julia Mařáka na pražské 
Akademii. Ideální pohorské motivy pro své momentální umělecké potřeby nalezl Slavíček 
v letech 1903–1905 v Kameničkách na Českomoravské vysočině. Právě během jednoho 
z letních kameničkovských pobytů byl namalován také posuzovaný obraz. Konkrétně 
jej lze spojit s létem roku 1904. Ve stejném roce Slavíček namaloval další obraz s velmi 
podobným kompozičním rozvrhem, zvoleným motivem i formálním pojednáním. Jedná 
se o dílo Cesta do polí, které se roku 1940 dostalo do Národní galerie v Praze a po roce 
1989 bylo restituováno rodině původních majitelů a posléze se ocitlo na uměleckém trhu. 
Nachází se v soupisu, pořízeném Jiřím Kotalíkem, Marií Hovorkovou a Ludmilou Karlíkovou 
v roce 1965 a bylo reprodukováno také v monografii z roku 2004.

Posuzovaný obraz zapadá do kontextu kameničkovských pobytů také volbou a způso-
bem nanášení barev. V obraze se výrazně uplatňuje barva caput mortuum, v daném 
období Slavíčkem velmi oblíbená. Slavíček ji v obraze uplatňuje zejména v oblasti cesty 
(zde je doplněná o hnědé a okrové tóny), prosvítá však nepatrně také v zóně oblohy. 
Dění na obloze je velmi bohaté. Energické údery štětcem zde zachycují atmosférické pro-
měny prostřednictvím střídání bohaté škály šedí s bělobou a tóny modré a již zmíněného 
caput mortua. Rukopis ještě není tak důsledně dělený, jako je tomu u obrazů, vzniklých 
v roce 1906 v Kraskově, nebo v roce 1908 v Oldřichovci. Slavíček uplatňuje energické 
údery štětce, nerozrušuje však úplně strukturu barevných plánů.

Průzkum obrazu „Cesta do polí“ byl nejprve proveden jen na základě optické prohlídky 
malby v denním a ultrafialovém světle spolu s komparací Slavíčkových děl z období 
1904–1909, neboť majitel si nepřál porušení původní adjustace, ke které by došlo při vyrá-
mování. Srovnání potvrdilo způsob malby, malířův impresivní rukopis s typickou barevnos-
tí jeho krajinomaleb i technikou olejomalby.

3.

Slavíček Antonín (1870–1910)

Polní cesta
1904
olej, lepenka
63 × 72 cm
sign. PD A. Slavíček

odborná expertiza: Doc. PhDr. Marie Rakušanová, PhD.; PhDr. Mgr. Michael Zachař; 
ak. mal. Zora Grohmanová

2 100 000 Kč

MISTR ČESKÉ KRAJINOMALBY
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Motiv cesty vinoucí se v polích Slavíček ve svém díle mnohokrát opakoval a vra-
cel se k němu po celé desetiletí (1902–1909) téměř až do své smrti. Umělce poutalo 
horizontální rozdělení nebe a země prostoupené klikatkou cesty, která končí kdesi 
za obzorem. Podobné motivy maloval v Německé Rybné, v Kameničkách, v Oldřichovi 
nebo ve Větrném Jeníkově. Krajiny se liší hlavně ztvárněním oblohy, která může být klidná, 
zatažená, nebo s bílými oblaky na modrém nebi. Na několika posledních obrazech jsou 
mračna bouřlivá a dramatická.

Zkoumané „Cestě do polí“ se zdá být nejblíže Slavíčkův obraz z roku 1904, stejného názvu 
ale většího rozměru, který vlastní Národní galerie v Praze. Klidné nebe, laděné do šedofia-
lova vidíme např. i u obrazů „Mračna“ a „Větrný Jeníkov“, oba jsou také datované rokem 
1904 (viz příloha).

Po vyjmutí obrazu z rámu byly vzorky odebrané z malby podrobeny chemické analýze 
(viz laboratorní zpráva). Škála pigmentů je dobová a při srovnání odpovídá technice 
malby Antonína Slavíčka po roce 1900.
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4.

Blažíček Oldřich (1887–1953)

Podzimní polní práce (Motiv od Slavíkova) 
1935
olej, plátno
128 × 200 cm
sign. LD O. Blažíček 1935

odborná expertiza: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

provenience:
 � z majetku rodiny autora

800 000 Kč

Předložený obraz Podzimní polní práce, (Motiv od Slavíkova) je nepochybná a výjimečně 
zdařilá práce malíře prof. Oldřicha Blažíčka. Je krásnou ukázkou malířovy osobitě zabar-
vené a mimořádné dovednosti zachytit atmosféru zobrazovaného místa v konkrétní 
atmosféře počasí, například právě podzim. Rozměrná krajinná kompozice se vyznačuje 
působivou skladbou s hloubkou a perspektivou záběru, virtuózním štětcovým přednesem 
a neobyčejným smyslem pro barvu a světlo.

Výjev v popředí záběru zachycuje kopání a sbírání brambor, typickou pozimní práci 
na venkově.

Scéna je ještě potvrzena stafáží vykreslenou štětcem působivými iluzivními skvrnami, 
ale především ukazuje Blažíčkovu schopnost vytvářet krajiny s dalekým výhledem, synte-
tizovat prožitek jednotlivých míst v krajinná panoramata. Obraz je jistou obměnou místa, 
které vidíme v několikrát malovaných Slavíkovských dálkách (1931). Malíř měl k tomuto 
místu silný vztah: „… na Slavíkově člověk hovoří s nebem jako na Studních u Nového 
Města. Také Vesce, několik kroků od Slavíkova, jsou jedinečná rozhledna. Tam jsem se cítil 
také nejlépe a odtamtud pochází také řada obrazů dálkových.“

Předložený obraz Podzimní polní práce, (Motiv od Slavíkova) patří bezpochyby k těm 
nejlepším a nejvýraznějším Blažíčkovým krajinným záznamům. Bude publikován v připra-
vované malířově monografii.

VIRTUOZNÍ  
KRAJINNÉ PANORAMA
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5.

Kalvoda Alois (1875–1934)

Na cestě
olej, lepenka
55 × 24 cm
sign. PD Al. Kalvoda

provenience:
 � z majetku německého historika umění, 
Norimberg

45 000 Kč

Byl žákem prof. Julia Mařáka na pražské 
Akademii, v roce 1900 žil v Paříži a na 
Marně. Již jako akademik se odchylo-
val od směru Mařákovy školy. Zachycoval 
krajinu barvitějším způsobem, neholdoval 
melancholickému pojetí zasněné krajiny. 
Jeho obrazy jsou pestřejší, dravější, barev-
nější. Prosté motivy krajiny ztvárňuje leh-
kým štětcem ve výrazně jasnějších tónech.

K typickým motivům patří vedle selských 
stavení i luka, stromy a rozlehlé stráně. 
Mistrně dokázal ztvárnit prostor a vyjádřit 
náladu prosluněné krajiny. Patřil k družině 
Antonína Slavíčka a Antonína Hudečka.

NEJVÝRAZNĚJŠÍ ŽÁK 
MAŘÁKOVY ŠKOLY
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6.

Valtat Louis (1869–1952)

Předjaří v zahradě  
(Early Spring in a Garden)
kolem 1902
olej, karton na plátně
43,2 × 52,1 cm
sign. PD L. V

provenience:
 � Kaspar Gallery, Toronto, Kanada
 � The Mirek Karasek Collection (Kanada)

210 000 Kč

SVOBODNÝ DUCH,  
KTERÝ SE POUZE DÍKY 
INSTINKTU STAL JEDNÍM 
Z PRŮKOPNÍKŮ MALÍŘSKÉHO 
SMĚRU „FAUVES“
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V roce 1886 byl Louis Valtat přijat na Ecole des Beaux Art a studoval na Académie Julian 
s Albertem André a Pierrem Bonnardem. V roce 1893 se poprvé zúčastnil salonu „des 
Artistes Indépendants“. Během tohoto raného období používá spontánní lehké dotyky 
impresionismu a občas barevné body charakterizující pointilismus.

V roce 1899 Signac připravil společné výstavy v la Galerie Durand Ruel, kde Louis Valtat 
představil dvacet obrazů s názvem Notations d Áday, 1899. Mezi nimi byl i obraz The 
Garden of Agay in the Sun, který je považován za předzvěst jeho nespoutanosti a svo-
body ducha zjevně a snadno zjistitelné například i v nabízeném obraze Early Spring in  
a Garden.

„Jednoho dne svět pozná, že jsi veliký malíř“, řekl Bonnard a Renoir, který obdivoval jeho 
barevné harmonie.

V roce 1900 uzavřel na Renoirovo doporučení slavný francouzský sběratel a znalec 
Ambroise Vollard s Valtatem smlouvu na nákup téměř celé jeho produkce pro příštích 
10 let. Valtat se tak vlastně stal Vollardovým prvním umělcem skupiny Fauve.

V roce 1905 se po skandálu v salonu d Áutomne vyvolaném uměleckým kritikem 
Louisem Vauxcellesem, který urážilivě definoval plátna Valtata, Manguina, Mattise, 
Deraina a Puye jako práci divokých šelem (fauves), stal představitelem velmi neobvyklé 
skupiny fauvistů.

Valtatovi se dostala řada oficiálních uznání. Nejvýznamnější bylo jeho jmenování 
francouzskou vládou a Akademií Chevalier Legion d´Honneur v roce 1927. Na výstavě 
Fauves, která se konala v Národním Muzeu Moderního umění v Paříži v roce 1951, bylo 
vystaveno šest jeho obrazů.

výstavy (výběr):
 � La Libre Esthétique v Bruselu 1900, Gebaüde der Secession ve Vídni 1903
 � Kunst Salon Ernst Arnold v Drážďanech 1906
 � Berliner Secession v Berlíně
 � další výstavy v Budapešti, v Praze
 � v roce 1908 v Treťjakovské galerii v Moskvě (ruský sběratel Ivan Morozov koupil sedm 
Valtatových obrazů)

Valtatovy obrazy najdeme ve sbírkách muzeí a galerií po celém světě:
 � Metropolitan Museum of Art, New York City, USA
 � muzeum Ermitáž, Petrohrad, Rusko
 � Museé d´Orsay, Paříž, Francie
 � Muzeum moderního umění, New York City, USA
 � Ashmolean Museum University of Oxford, Velká Británie
 � Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid, Španělsko a další
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In 1886, he applied for admis-
sion at the Ecole des Beaux Arts 
and completed his training at 
the Académie Julian where he 
made friends with Albert André 
and Pierre Bonnard.

In 1893, he took part in the Salon 
des Artistes Indépendants for 
the first time. During this early 
period in his career, Valtat used 
the spontaneous light touches 
of Impressionism and, occa-
sionally, colourful dots typical 
for Pointilism.

During the 1900, thanks to Renoiŕ s friendly recommendation, the famous French art deal-
er Ambroise Vollard made an agreement with Valtat, buying almost his whole production 
for the next 10 years. This contract, given as early as 1900, meants that Valtat was, in this 
sense, Vollard ś first Fauve.

Vollard then dispatche Valtat ś paintings to the exhibitions which were held in Paris. 
In 1905, as one of his paintings as reproduced in the magazime Ĺ Illustration next to 
those of Henri Manguin, Hanri Matisse, André Derain and Jean Puy, he bot mixed up with 
the Fauvism scandal at the Salon d Áutomne that year.

He had received official recognition whereby France made him Chevalier of the Legion 
d´Honneur in 1907. Also, at the 1951 exhibition on the Fauvism, which took place at the 
Modern Art National Museum in Paris.

Exhibitions (choised):
 � Brussels, La Libre Esthétique, 1900
 � Vienna, Gebaüde der Secession, 1903
 � Dresden, Kunst Salon Ernst Arnold, 1906
 � Moskva, Tretyakov Gallery, 1908 etc.

Valtat ś paintings in museums and public art galleries worldwide:
 � Metropolitan Museum of Art, New York, USA
 � Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russia
 � Musee d´Orsay, Paris, France
 � Museum of Modern Arts, New York, USA
 � Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid, Spain
 � Ashmolean Museum at the University of Oxford, UK, etc.
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7.

Kremlička Rudolf (1886–1932)

Dívka u stavu
kolem r. 1917
olej, dřevěná deska, parketáž
39 × 44,5 cm
sign. LD R. Kremlička

na rubu štítek výstavy MG v Brně 

odborná expertiza: PhDr. Karel Srp

vystaveno:
 � Rudolf Kremlička 1886–1932, Moravská galerie v Brně, 2007

reprodukováno:
 � monografie Karel Srp – Rudolf Kremlička, Academia, 2006, str. 77, obr. č. 73

1 200 000 Kč

Obraz Rudolfa Kremličky Dívka u stavu pochází z autorova přechodného období, kdy 
se formoval jeho monumentální figurální přístup. Vznikl v letech 1916–1917. Lze jej srovnat 
s obrazy jako Švec (1917) a Síťařka (1917), převádějícími raný Kremličkův zájem o žánr 
do mnohem realističtější podoby. Dílo Dívka u stavu názorně dokládá Kremličkovo pojetí 

vztahu barvy a světla. V tomto období 
často umisťoval světelný zdroj (např. okno) 
do pozadí obrazu, zatímco popředí tonulo 
v šeru. Dosáhl tak výrazného přechodu, 
umožňujícícho rozvinout barevné kontrasty, 
vnášející napětí do motivů, které se vyzna-
čují klidem a soustředěností. Za pozornost 
stojí téměř monochromní tonalita interiéru 
a šatů dívky, porušená prudkým akcen-
tem červené látky, barvou, se kterou uměl 
Kremlička zacházet jako málokterý jiný 
malíř té doby. Obraz je příznačnou ukáz-
kou jedinečného Kremličkova koloristic-
kého talentu, jenž mu zajistil v dějinách 
českého malířství dvacátého století ne- 
opakovatelné postavení.

JEDINEČNÁ UKÁZKA 
KOLORISTICKÉHO TALENTU
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8.

Šimon Tavík František (1877–1942)

Palmový háj na Ceyloně
1927
olej, plátno
100 × 85,5 cm
sign. LD T. F. Šimon

na rubu název díla autorem, na blindrámu razítko výstavy: Goltzova Tvrz 2006, č. 53

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

provenience:
 � z majetku významné soukromé galerie, ČR

vystaveno: 
 � T. F. Šimon, Souborná výstava 1900–1937 v pavilonu Myslbek, SČUG Hollar, Praha, 
leden 1938, č. k. 98

420 000 Kč

OKOUZLUJÍCÍ DÍLO 
ZAPOMENUTÉHO RÁJE
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Posuzovaný obraz „Palmový háj na Cejloně“ je autentickým, exkluzivním a reprezentativ-
ním dílem Tavíka Františka Šimona, příslušníka zakladatelské generace českého moderní-
ho umění (tzv. generace devadesátých let), významného malíře a grafika, jehož působe-
ní a renomé přesáhlo hranice naší země. Byl členem francouzské Société de la Gravure 
en Couleurs (1906) a anglické The Royal Society of Painters, Etchers and Engravers (1910). 
V letech 1904–1914 žil v Paříži. Francouzská vláda jeho tvorbu ocenila rytířstvím Řádu 
čestné legie. Po návratu do vlasti se ve zvýšené míře angažoval ve veřejném životě. 
Z jeho podnětu vzniklo roku 1917 Sdružení českých umělců grafiků Hollar, jehož byl prvním 
předsedou. V roce 1928 byl jmenován profesorem Akademie výtvarných umění v Praze, 
kde vedl grafickou speciálku až do uzavření českých vysokých škol nacisty roku 1939.

Obraz „Palmový háj na Cejloně“ je Šimonovým okouzlujícím dílem prodchnutým bezpro-
středním zážitkem z poznání tropické vegetace, jež svou velkolepostí vytvořila úchvat-
né a nevídané přírodní scenérie. Představuje jedno z klíčových pláten reflektujících 
autorovu cestu kolem světa, kterou podnikl v letech 1926–1927 a slovem a ilustracemi 
zdokumentoval v knize vydané roku 1928 v nakladatelství J. Otty v Praze (T. F. Šimon, 
„Listy z cesty kolem světa“). Cestu nastoupil v srpnu 1926. Vzal si s sebou vše potřeb-
né, aby mohl psát, kreslit a malovat. Navštívil New York, Cleveland, Detroit, Chicago, 
Pittsburgh, San Francisco, ostrov Honolulu, Japonsko, Singapur, Indii a Cejlon (Srí Lanku). 

Příliv jedinečných dojmů rychle vstřebala jeho tvorba. Ve fascinaci dosud nepoznanou 
skutečností vytvořil díla mimořádné účinnosti, k nimž patří i posuzované dílo. V jednom 
z listů T. F. Šimon napsal, že představy hýčkané od mládí se uskutečňují na Cejlonu, ostro-
vě rajské přírody a krásných lidí, v „pohádkovém světě, jenž jímá mysl i zraky“. Vyjadřoval 
se doslova o „slavnostních představeních pro zraky malíře“, „sugestivních zážitcích, 
jež přímo burcují k malování“. Jako muž modernizující se Evropy dvacátých a třicátých let 
vtělil do obrazu „Palmový háj na Cejloně“ své oslnění panenskou přírodou, nezkaženou 
civilizací.
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9.

Kubín Otakar (1883–1969)

Mimóza
olej, plátno
81 × 65 cm
sign. PD Coubine

na rubu část etikety s francouzským textem

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
 � z majetku významné soukromé galerie, ČR

380 000 Kč

Posuzovaný obraz „Mimóza“ je originálním, 
okouzlujícím a vrcholným dílem Otakara 
Kubína – Coubine. Lze ho datovat do dva-
cátých let, umělecky nejzajímavějšího obdo-
bí, kdy se konstituoval Coubinův typický styl 
a kdy autor, žijící od roku 1912 ve Francii, 
dosáhl světového věhlasu. Představuje velmi 
ušlechtilé ztvárnění květinového zátiší, které 
záměrně neodvádí pozornost nadbytečnými 
atributy a dekorativními „doplňky“, ale zrcadlí 
mistrné vyrovnání citových a intelektuálních 
složek. Je to dílo mimořádné malířské kultivo-
vanosti, povznášející mysl a okouzlující smysly.

Obraz vykazuje všechny kvality Coubinova 
klasicismu, spojuje výrazné znaky francouz-
ského ducha – „míru a uměřenost“ (jak malíř 
sám říkával), s upřímným, středoevropským 

názorem. Dílo je prosto patosu tak obvyklého u autorových současníků a akcentuje 
delikátní lyrické tóny a jemně meditativní imaginaci. Reflektuje malířovo přesvědčení 
o provázanosti okolní reality s naším vnitřním světem.

Coubine vidí květy mediteránní mimózy jako komorní „barevné ohňostroje“ ve výraz-
ném akordu sírové žluté, který kontrastuje s decentně laděným pozadím – pro autora 
typickou šedavou clonou s jemným „nádechem stříbra“. Mihotavé chvění nepopisných 
štětcových tahů přímo zachycuje malířovo potěšení z nádhery neobyčejných květenství, 
jež stvořila příroda. Květy jako soustava delikátních malířských doteků nám zde zjevují 
tajemnost své existence.
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10.

Slavíček Jan (1900–1970)

Zátiší s ovocem a lahví Chianti
olej, lepenka
46 × 55 cm (výřez)
sign. LD J. Slavíček

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
 � významná sbírka šéfdirigenta brněnské filharmonie

55 000 Kč

Posuzovaný obraz je originálním, reprezentativním a krásným dílem Jana Slavíčka, auto-
ra, který se stejně jako jeho otec Antonín výrazně zapsal do dějin české moderní malby 
dvacátého století. Prof. V. V. Štech přesně vystihl, že „Jan Slavíček dostal už v kolébce, 
co jiní teprve pracně dobývají.“ Mladý Jan byl od mládí poznamenán prostředím otco-
va ateliéru a zdědil jeho tvůrčí zápal. Poznal také mnohé významné umělce, kteří otce 
navštěvovali v Praze či za letních pobytů v Kameničkách i v Rybné. Kontakt s uměním 
mu posléze umožňoval jeho nevlastní otec, malíř Herbert Masaryk, který zemřel počát-
kem první světové války. V duchu jeho lyrického realismu maloval Jan Slavíček své první 
obrazy, když začal studovat v ateliéru prof. Jana Preislera na Akademii výtvarných umění 
v Praze. Po Preislerově smrti prošel ateliéry V. Nechleby, M. Švabinského a O. Nejedlého, 
u něhož roku 1925 absolvoval. Během studií se spřátelil s B. Piskačem, J. Hubáčkem 
a B. Žufanem – tato jména zdůrazňují postavení Jana Slavíčka v rámci své generace; 
všichni patřili k největším nadějím tehdejší malby.

Zatímco v polovině dvacátých let byl Slavíček poután klasicizujícím realismem André 
Deraina a v obrazech české, korsické a francouzské krajiny poněkud zklidnil malířský 
temperament, od konce dvacátých let uskutečňoval svůj program zdůrazněné barev-

nosti a rozvolněného rukopisu v plném 
rozsahu. Od vztahů barvy a světla dospěl 
k vztahům barvy a věcí, a to v tématu 
zátiší, ve kterém se nejen natrvalo upevnil 
jeho výtvarný názor, ale v němž přede-
vším dosáhl jednoho ze svých tvůrčích 
vrcholů. Dávný zájem o technologii malby, 
po léta studovanou na dílech starých mis-
trů, se tu vydatně zúročil. V jednoduchých, 
a přitom výrazově pádných zátiších, slože-
ných obvykle z předmětů jako mísa, láhev 
vína, ovoce, sklenice atd., autor pracuje 
s celým rejstříkem podmaleb, lazur a laků, 
čímž malba získává ojedinělou hmotnou 
soudržnost i perleťový lesk.



41

Posuzovaný obraz „Zátiší s ovocem a lahví Chianti“ je dílem mimořádně ušlechtilého 
účinu, v němž se naplno projevuje autorovo malířské mistrovství. Slavíčka přitahovala 
realita věcí, její bohatost a smyslové kouzlo. Plody zralého a šťavnatého ovoce, vyplňující 
skleněnou mísu, jsou „hmotně“ rozlišeny a pregnantně malířsky charakterizovány. S jejich 
barevnou svítivostí a plností kontrastuje jednak průzračnost skleněných ploch, propouště-
jících světlo, jednak temné pozadí, inspirované přístupem starých Holanďanů. Myšlenka 
Emila Filly, že naše náklonnost k holandskému zátiší „vyvěrá rozhodně z ( … ) touhy býti 
a zůstati realisty života“, je i klíčem k pochopení tvůrčích záměrů Jana Slavíčka.

V posuzovaném obraze se zdánlivě prostý motiv proměňuje ve „slavnost oka“, novou 
optickou skutečnost, vyjádřenou bohatostí výrazových prostředků, mezi nimiž vévodí 
brilantní štětcový rukopis a Slavíčkova typická barevná skladba s akcentem purpuro-
vé červeně. „Hle křehká váza se blyští v ohništi purpurového kraplaku“, zaznívá v básni 
Vítězslava Nezvala malíři dedikované.
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11.

Slavíček Jan (1900–1970)

Pohled na Prahu
1964
olej, plátno
60 × 82 cm
sign. LD J. Slavíček 1964

na rubu nečitelná razítka, na blindrámu 
štítek s popisem a razítkem ČFVU

160 000 Kč

Jan Slavíček se narodil 22. 1. 1900 
jako syn jednoho z nejvýznamnějších 
českých krajinářů, Antonína Slavíčka. 
V letech 1916–1925 studoval na Akademii 
výtvarných umění v Praze u Jana 
Preislera, Vratislava Nechleby, Maxe 
Švabinského a Otakara Nejedlého. 
Byl nejprve členem Umělecké besedy 
v Praze (od r. 1919), později SVU Mánes 
(od r. 1922) a tvůrčí skupiny Říjen (v letech  
1958–1961). 

Slavíčkovo dílo je rozděleno mezi práci 
krajinářskou, tvorbu zátiší a řadu men-
ších i monumentálních obrazů Prahy. 
Jeho krajinářská tvorba je spjata s kra-
jem Orlických hor (Orlická Rybná) 
a s četnými zahraničními cestami 
(Francie 1925, Dalmácie 1932 a později, 
Itálie 1933, 1936, 1938, Španělsko 1935, 
Řecko a Anglie 1937, Jugoslávie a Sicílie 
1939 a další po r. 1945). V r. 1935 zís-
kal bronzovou medaili v Bruselu, r. 1937 
zlatou medaili na Světové výstavě 
v Paříži. Za dílo „Praha heroická“ z r. 1952 
byl poctěn státní cenou a titulem lau-
reáta státní ceny. V r. 1958 obdržel 
Guggenheimovu cenu AIAP za obraz 
„Praha letní“. Téhož roku mu byl udě-
len titul zasloužilý umělec. V r. 1967 byl 
za celoživotní dílo jmenován národním 
umělcem.
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12.

Nowak Willi (1886–1977)

Trampové
olej, plátno
59 × 73 cm
sign. PD Willi Nowak

pravost potvrdili PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán

provenience:
 � soukromá sbírka Brno

150 000 Kč

Počet Nowakových obrazů z tohoto období je poměrně značný a tak si jako vývojových 
dokladů můžeme všímat jen vybraných nejvýraznějších prací, tvořících základ vývoje, 
z něhož Nowak postoupil přímo ke svým vrcholným dílům z první poloviny třicátých let, 
k obrazům Krajina s jezdcem, Vesnická krajina, Letní krajina a U řeky (všechny v Národní 
galerii).

Nowakovo věčné téma je příroda a člověk. Z obrazů vyzařuje klidná harmonie a velký 
rytmus moudré reflexe. Cézannovská barevnost je posunuta do polohy výtvarné básně, 
vynikají v ní jemné dominanty nowakovských stříbřitých zelení, povrch obrazu je zpraco-
ván se zralým mistrovstvím.

Obraz je ukázkou mistrného zvládnutí úkolu nezvykle koncipovaného, barevný povrch 
září skvělými barevnými souzvuky v jemně hnětené struktuře krásné hmoty. Téměř o všech 
obrazech tohoto období lze říci totéž: převažuje v nich klidný, ušlechtilý výraz a uvážlivý 
projev malířského mistrovství.

Nowak patří k těm šťastným ze svých vrstevníků, kteří se dožili obecného ocenění vlastní-
ho díla. Před lety to vyjádřil umělcův přítel prof. Dr. Emil Utitz, vědec s citlivým porozumě-
ním pro hodnoty umění: „… zdá se mi, že Mozartova kvetoucí a zářící hudebnost je tomu 
nejblíže příbuzná. Blaženému okřídlenému muzicírování odpovídá zde lehká samozřej-
most malířské formy, která nemá nic násilného, takže pouze myšlenkovým rozborem lze 
si uvědomit přísnost a moudrost této tvorby, zatímco naše oči se volně a plně oddávají 
zážitku něžné a rozkošné radosti.” (1936)

V DUCHU CÉZANNOVSKÉ 
BAREVNOSTI A VÝTVARNÉ BÁSNĚ
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13.

Holan Karel (1893–1953)

Zimní krajina
1931
olej, plátno
80 × 100 cm
sign. PD K. Holan. 31.

95 000 Kč

Holanův výtvarný odkaz je přesvěd-
čivý a virtuózní zároveň, poutá svou 
dovedností výtvarné zkratky i mocí 
vyvolat až smyslově naléhavou iluzi, 
např. mokrého sněhu, zmrzlé půdy, 
syrového vzduchu, mlhavého oparu 
apod. Dokonale vystihuje pova-
hu místa, důležitou roli hrají vzduch, 
odlišnost klimatu, denní či roční ráz. 
Nejvýraznějším inspiračním zdrojem 
se pro Holanovu krajinnou tvorbu 
stává Maurice Utrillo a jeho dílo násle-
dující také příklad Antonína Slavíčka 
si naši pozornost bezesporu zaslouží.

PŘESVĚDČIVÁ 
A VIRTUÓZNÍ 
DOVEDNOST 

VÝTVARNÉ TVORBY
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V roce 1924 se stal studentem 
Akademie výtvarných umění v Praze 
oboru krajinomalby, kde navštěvoval 
ateliér Otakara Nejedlvého. Během 
studií rád cestoval a maloval kra-
jiny. Navštěvoval Čechy, Francii, 
Itálii a Korsiku. Před 2. světovou vál-
kou nalezl útočiště ve Sv. Kopečku 
u Olomouce.

Ve své tvorbě byl ovlivněn Juliem 
Mařákem, ale také Paulem 
Cézannem. Barevné tóny jeho obra-
zů se postupně proteplily a hlavním 
námětem jeho prací byly krajiny 
ve žních a ve slunci nebo krojované 
jízdy králů.

Často svá díla prezentoval v zahra-
ničí, např. v roce 1940 na Biennale 
di Venezia v Benátkách, v roce 
1948 v Riu de Janeiru a Helsinkách, 
či v roce 1949 ve Stockholmu.

14.

Dvorský Bohumír (1902–1976)

Krajina s ženci
olej, plátno
90 × 146 cm
sign. PD Boh. Dvorský

na rubu autorem č. 49

provenience:
 � významná sbírka klasického 
moderního umění, Brno

150 000 Kč
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Posuzovaný obraz „Naříkající (Z cyklu plačky)“ je autentickým, krásným, exkluzivním 
a vzácným dílem velkého solitéra české moderní malby, Karla Černého. Pochází z autoro-
va vysoce ceněného válečného období, kdy dosahuje zcela osobité, symbolické formy 
nového realismu či „nové poezie“, jak jeho tvorbu označila tehdejší kritika.

Karel Černý patřil v době protektorátu k těm osobnostem, které tvrdošíjně a statečně 
přes veškeré těžkosti a osobní nebezpečí reprezentovaly to nejčistší a nezávislé umění 
(považované oficiální nacistickou propagandou za tzv. „entartete Kunst“, „zvrhlé umění“). 
Již v roce 1942 v době heydrichiády vystavoval v Mánesu obrazy monumentálních forem 
a skryté symboliky – dámy ve smutku, krajiny s těžkými mraky ad. Na další výstavě v Síni 
Mánesa roku 1944, uspořádané za velkých obtíží, představil ještě rozsáhlejší soubor děl. 
Můžeme je vnímat jako skryté symboly, prodchnuté atmosférou tragiky i naděje v duchu 
velkých romantiků.

O obrazu „Naříkající (Z cyklu Plačky)“ by se dalo říci, že je malým klenotem velké, monu-
mentální formy a sevřené výrazovosti, podané hutným, pastózním rukopisem, zdůrazňu-
jícím barevnou materii. Je známo, že si malíř od 40. let kupoval jen barevné pigmenty 
a sám je třel s polymerovým lakem, aby měly hustotu, nasycení olejem i hrubost pigmen-
tu zcela dle jeho představ. Jak se vyjádřil, barvy se musely „krájet“. Plastické hodnoty 
vyvažuje precizní vedení konturujících a kontrastních linií, které vymezují či podtrhují tvar 
a dodávají obrazu jasnou skladbu a výrazné výtvarné napětí.

Karel Černý v posuzovaném díle vytvořil mimořádně sugestivní scénu divadelního ladění 
(promyšlené kompoziční aranžmá, v němž vyniká osamocenost ústřední figury) a skry-
tých symbolických významů. Postava dámy je ztvárněna ve výrazné výtvarné zkratce, 
malíř bravurně, jen pár tahy vystihl, jak se její tvář proměnila žalem v masku. Je oděna 
do antikizujících šatů, jejichž barva – bílá – poukazuje na čistotu a naději. Fragment antic-
kého sloupu, představuje nejenom vzdálený ohlas díla Giorgia de Chirico, ale především 
symbolizuje návrat k mytickým ideálním počátkům lidské společnosti. Tento zredukovaný 
motiv antické kolonády představuje symbol humanity, kolébky lidstva, harmonie ducha 
a těla v protikladu k tehdejším devastujícím silám zla a války.

15.

Černý Karel (1910–1960)

Naříkající (Z cyklu plačky)
1945
olej, plátno
55 × 35 cm
sign. LN K. Černý 45

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, PhD.

restaurátorský průzkum a chemicko-technologická analýza Libor Jaroš

850 000 Kč
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16.

Král Jaroslav (1883–1942)

Zasněná
1930
olej, plátno
62 × 44 cm
sign. PD Jar Král 1930

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

650 000 Kč

Posuzovaný obraz „Zasněná“ je originální, velmi půvabnou a sběratelsky přitažlivou prací 
Jaroslava Krále. Ten představuje v meziválečném období na evropské výtvarné scéně 
autora mimořádně ryzího charakteru, jehož morální a lidský profil se zásadním způso-
bem promítl do jeho díla. Právě na jeho hluboce osobité a nesmírně poctivé tvůrčí dráze 
si uvědomujeme sílu výtvarných názorů zakladatelské generace české moderní malby, 
jako celku představovaného vysoce vyhraněnými uměleckými individualitami.

SPOLUZAKLADATEL 
ČESKÉ MODERNÍ MALBY
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Život Jaroslava Krále ovlivnily určujícím způsobem dvě skutečnosti. Dětství strávené 
na samotě jihočeského venkova ve vesničce Hodějov, jež v budoucím malíři pro-
budilo vztah k prostým lidem a českému venkovu, a fakt, že i přes ne vždy příznivé 
finanční poměry v rodině umožnil František Král všem svým pěti potomkům studovat. 
Jaroslavu Královi se tak studiem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (figurální a orna-
mentální kreslení) a na Akademii výtvarných umění (ateliér prof. V. Hynaise) otevřela 
cesta k profesionální malbě. Jeho tvorba se však vyvíjela velmi pozvolna. I když patřil 
ke generaci Osmy a Skupiny výtvarných umělců, zpočátku nic nenasvědčovalo tomu,  
že by se svým dílem chtěl připojit k první linii české moderny. Umělecká odpovědnost 
ho vedla k uvážlivému přijímání nových výtvarných podnětů, z nichž těžil až ve chvíli, 
kdy byl plně přesvědčen o jejich výrazové síle a opodstatněnosti.

Jeho první práce, většinou portréty, byly ještě částečně poplatné tradici akademické 
malby přelomu 19. a 20. století. Teprve za učitelského působení v Mladé Boleslavi ve svých 
obrazech poprvé laboruje s geometrizací a stereometrizací forem, jakož i s náznakem 
kubistického prostoru, v němž se jeho příští díla budou odehrávat. Když se následně usa-
zuje natrvalo v moravské metropoli (1916), objeví se jeho obrazy na brněnské scéně jako 
jeden z největších tvůrčích příslibů. V roce 1919 stojí při zrodu Klubu výtvarných umělců 
Aleš, o tři roky později spoluzakládá progresivněji zaměřenou Skupinu výtvarných umělců 
v Brně.

Přijal-li Král ve svém díle vyjadřovací formy kubismu, bylo to proto, že mu především 
umožnily vystupňovat výrazovou účinnost díla. Celým svým přesvědčením však nejvíce 
tíhl k akcentaci řádu a harmonie. V českém umění mezi dvěma světovými válkami tak 
představuje tvorba Jaroslava Krále jednu z nejoriginálnějších a nejzajímavějších poloh 
modernistického klasicismu.

Malíř, který po celý život věřil v lepší společnost a sociální spravedlnost, nakonec na svou 
víru doplatil životem. Spolupráce s redakcí časopisu Index, s Levou frontou a Klubem pro 
umění a vědu v Brně nemohla uniknout pozornosti gestapa. V roce 1941 je fašisty zatčen, 
v březnu 1942 umírá v koncentračním táboře v Osvětimi.

Obraz „Zasněná“ je Královou mistrnou etudou na jedno z jeho nejtypičtějších témat. 
Od pobytu v Itálii roku 1925 se jeho novým námětem stává žena – idol, zbavená individu-
álních rysů, nositelka klasicistní ideje krásy a harmonie. Do celkové atmosféry díla proniká 
nadto jakási zasněná melancholie, vlastní autorovu povahovému založení. Malířskou 
dikci ovládá zvýšená míra abstrahování a kubizující geometrizace. Jaroslav Král dovádí 
k dokonalosti svou „krásnou“ malbu, založenou na jasné, racionální kompozici, jejíž tvary 
jsou definovány graciézní linií. Barevnost tohoto díla, nezávislá na optické skutečnosti, 
s dominantním akordem studené modré, černé a tlumené hnědé, svědčí o mistrovství 
autorova koloritu, jež je v tehdejší české malbě téměř bez obdoby.
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17.

Muzika František (1900–1974)

Julietta (B. Martinů)
1938
kvaš, karton
55 × 65 cm
sign. LD F. M. 38

obraz podle scénického návrhu pro hru Bohuslava Martinů

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
 � významná sbírka moderního umění, Praha

vystaveno:
 � 5. Biennale du Musée d Árt moderne de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazílie, 1959, č. kat. 164
 � F. Muzika, Obrazy z let 1935–65, Praha, Galerie Fronta, 1965, č. kat. 5
 � F. Muzika, Scénická tvorba, Praha, Galerie Fronta, 1976
 � Národní muzeum, výstava První republika se baví, téma divadlo, 2008
 � Národní muzeum – České muzeum hudby, výstava Fenomén Martinů, panel „Julietta“, 
č. 2, 2009

 � Krása bude křečovitá, Surrealismus v Československu 1933–1939, Alšova jihočeská 
galerie, Hluboká n. Vltavou, 15. 5. – 2. 10. 2016

reprodukováno:
 � F. Muzika, Scénická tvorba, Praha, Galerie Fronta, 1976, katalog, č. 10
 � F. Šmejkal, F. Muzika – Scénická a knižní tvorba, Praha, Odeon, 1984, č. 96
 � Národní divadlo, Praha, Panorama, 1982, č. 277

zachyceno ve filmu:
 � Návrat z exilu, Portrét skladatele Bohuslava Martinů, ČT 1998

2 800 000 Kč
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Posuzované dílo „Julietta (B. Martinů)“ je autentickým, výjimečným a nesmírně vzác-
ným dílem Františka Muziky, přední osobnosti české malby, typografie a scénografie 
dvacátého století, jejíž tvorba byla od počátku spjata s osudy české meziválečné 
avantgardy. Dokládá to i autorova účast na třech klíčových výstavách, které nově 
definovaly směřování a smysl českého moderního umění. Jako dvacetiletý se stal čle-
nem avantgardní skupiny Devětsil (vedené Karlem Teigem), s níž vystavoval na Jarní 
výstavě (1922), rekapitulující nejranější fázi devětsilské aktivity ve znamení novoprimi-
tivismu a aktualizovaného klasicismu. O deset let později byl zastoupen na přehlídce 
zásadního významu, mezinárodní výstavě Poesie 1932, konané v pražském Mánesu, 
která otevírala cestu k imaginativní malbě a surrealismu. Etapu angažované, protivá-
lečné tvorby symbolicky uvedla Výstava československé avantgardy v Domě umě-
leckého průmyslu v Praze, uspořádaná kolektivem divadla D37, jíž se Muzika taktéž 
účastnil.

První poválečná léta přinesla malíři nové ocenění a rehabilitaci jeho persekvované 
válečné tvorby. Hned po osvobození byl povolán na místo profesora pro obor knižní 
a užité grafiky na VŠUP v Praze. Roku 1946 byla v Hořejšově galerii v Praze uspořádá-
na výstava jeho obrazů z let 1940–45, k níž úvod napsal Karel Teige (je důležité zmínit, 
že hlavní teoretik české avantgardy věnoval umělci celoživotní pozornost). Téhož 
roku se účastnil výstavy československého umění v Paříži. Roku 1947 byl zastoupen 
na výstavě moderního československého umění v Anglii. V edici Prameny vychází 
Muzikova první monografie z pera Jaromíra Pečírky. Bohužel následná politická situa-
ce přerušila slibný vývoj. Již na podzim roku 1947 byly Muzikovy obrazy, kterými obeslal 
členskou výstavu SVU Mánes, porotou zamítnuty pro jejich „formalismus“. Muzikova 
malířská tvorba se dalších 17 let rozvíjela v ilegalitě. Zatímco za těchto podmínek 
přestával Muzika v tehdejším obecném povědomí existovat jako malíř a jeho význam 
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byl nuceně omezen na jeho (špičkovou) práci v oblasti knižní grafiky, teorie písma 
a pedagogiky, jeho malířské dílo narůstalo v mlčenlivém soustředění ateliérové izolace: 
autor plynule rozvíjel svou vlastní malířskou poetiku, potvrzující jeho niternou orientaci 
k „básnickému“ obrazu.

Zasloužené tvůrčí rehabilitace se Františku Muzikovi dostalo až v první polovině šede-
sátých let soubornou výstavou v pražské síni Fronta (1963), obsáhlými retrospektivami 
v Hradci Králové a v Liberci a kolektivní výstavou Imaginativní malířství, připravenou 
Františkem Šmejkalem, která zařadila Františka Muziku mezi první pětici našich nejvý-
znamnějších představitelů imaginativní malby.

Posuzované dílo představuje exkluzivní 
a sběratelsky mimořádnou práci: jedná 
se o scénický návrh k vrcholné opeře 
Bohuslava Martinů – „Julietta aneb 
Snář“. Její komplexní ztvárnění (režie 
J. Honzl, scénická výprava F. Muzika, 
dirigent V. Talich) bylo označeno 
za „jednu z nejvýznamnějších událostí 
pražského Národního divadla v době 

první republiky“. Skladatel ji zkomponoval v Paříži na vlastní libreto podle divadelní hry 
surrealistického dramatika George Neveuxe v letech 1936–1937. Premiéru v Národním 
divadle měla 16. března 1938. Muzikova výprava se řadí mezi nejzávažnější díla české 
meziválečné scénografie, je „jednou z nejvýraznějších a slohově nejčistších českých 
scénografií prvé poloviny [20.] století“ (V. Ptáčková, Česká scénografie XX. století, Odeon, 
Praha, 1982, s. 157).

Snový aspekt opery, čerpající z tzv. epo-
chy spánků, v níž se pařížští surrealisté 
věnovali průzkumu onirické inspirace, 
plně konvenoval Muzikovu umělecké-
mu založení a dovolil mu rozvinout ty 
nejpřeludnější obrazy vlastní fantazie. 
Ústředním motivem celé jevištní výpra-
vy je imaginární tvář Julietty, dívky, kte-
rou Michel, hlavní hrdina opery, nikdy 
neviděl a jejíž podobu si vysnil pouze z útržku zaslechnuté písně. Posuzované dílo, mající 
svým provedením charakter svébytného surrealistického obrazu, je scénickým návrhem 
k II. jednání, kdy se Michel po řadě zvláštních událostí setkává s Juliettou v lese. Ve fan-
taskním prostředí laděném do temné modře noci se zjevuje uhrančivý leitmotiv Juliettiny 
hlavy, vyrůstající z imaginativního skalního útvaru. Ten neklamně předznamenává 
základní princip autorova pozdějšího souboru „Z Českého ráje“.

„Julietta (B. Martinů)“ je dílem neobyčejné surreálné atmosféry, které „může fascinovat 
a uhranout naše budoucí sny svou záhadnou hypnotickou mocí“ (Karel Teige). V rámci 
tvorby Františka Muziky má klíčový význam, neboť se v něm zrodily motivy rozvíjené 
v jeho pozdějších obrazových cyklech.
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18.

Matal Bohumír (1922–1988)

Člověk ve městě, město v člověku
1947
olej, plátno
50 × 39,5 cm
sign. LD Matal 47

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

na rubu štítek ČFVU s autorským popisem díla, na blindrámu č. 46

750 000 Kč

Posuzovaný obraz „Člověk ve městě, město v člověku“ je autentickým, vzácným a vrchol-
ným dílem Bohumíra Matala, brněnského malíře a nejmladšího člena Skupiny 42, jehož 
zájem vždy poutala lidská postava a všechny tvůrčí fáze charakterizoval smysl pro promy-
šlenou tvarovou kompoziční skladbu. Ač rokem svého narození patřil až další, poválečné 
generaci, svým viděním a cítěním se skvěle ztotožnil se skupinovou poetikou.

Posuzovaný obraz se řadí ke stejnojmennému stěžejnímu autorovu cyklu, jehož ústředním 
tématem se stala lidská postava v prostředí metropole a který přesně vystihuje podstatu 
programu celé Skupiny 42. Jedná se o bravurní příklad poetického civilismu, v němž 
se lineární konstrukce a plošná skladba prolínají s imaginárním zřením. Představa člově-
ka kráčejícího městem, města prostupujícího lidskou postavu souzněla s konstrukcemi 
strojů – figur Františka Grosse a především s Nočními chodci Františka Hudečka. Na rozdíl 
od něj se však Matalovy postavy nepohybují v atmosféře noci a nekomunikují s kosmem. 
Matal nehledá v obraze člověka ve městě „to, co nás drtí“, ale diagram, lineární strukturu, 
znak a geometrický ornament.

V posuzovaném obraze tak autor vyloučil nahodilost a dosadil jako ústřední princip sys-
tém a řád (princip, který později vykrystalizuje v čistou geometrickou strukturu, v nejvyšší 
stupeň zobecnění, aniž by přitom téma samo pozbylo čitelnosti). Organizovaná mozaika 
barevných ploch v tlumenějším koloritu s pevnou lineární konstrukcí (figura) evokuje 
lehce melancholickou poezii profánních míst.

Následný malířův vývoj přesně vystihl Ludvík Kundera: „Posléze se náznak figurálnosti 
smršťuje v jakýsi technicistní fantom na pozadí fabrického města, aby nakonec zmizel: 
prolnutí města s člověkem je úplné … Kdo však koho pohltil?“

V DUCHU PROGRAMU 
A POETIKY SKUPINY 42
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19.

Smetana Jan (1918–1998)

Dejvice
1943
olej, plátno
46 × 60 cm
sign. PD Smetana 43

odborná expertiza: Dr. Jan Vykoukal; 
restaurátorský průzkum a chemicko- 
-technologická analýza: Libor Jaroš

varianta obrazu reprodukovaná 
v knize Skupina 42, str. 77

280 000 Kč

Jan Smetana patřil k nejmladším 
členům Skupiny 42. Byl však jed-
ním ze zakládajících členů. K zalo-
žení došlo koncem listopadu 1942 
ve Smetanově ateliéru.

Četnost jeho prací v údobí činnosti 
skupiny nebyla velká. Tomu odpoví-
dá i frekvence výskytu nabízených 
obrazů Jana Smetany v jednotlivých 
aukcích. Věci ze skupinového údobí 
let 1942–1948 se vyskytují sporadicky, 
což činí jeho obrazy zajímavým sbě-
ratelským artiklem.

Hodnocený obraz je nezpochyb-
nitelně velmi kvalitním dílem Jana 
Smetany z údobí činnosti Skupiny 42.

Autorství Jana Smetany bylo potvrze-
no restaurátorskou chemicko-techno-
logickou analýzou.
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20.

Malý František (1900–1980)

Přátelé I
1969
olej, plátno
95 × 62 cm
sign. LD f. malý 69

na rubu na blindrámu štítek s popisem díla

provenience:
 � z majetku rodiny autora – potvrzení přiloženo

vystaveno:
 � František Malý – Imro Weiener-Kráľ, Obrazy – kresby – grafika, Výstavná sieň Domu 
kultury, Bratislava, 7. 3. – 16. 4. 1972, kat. č. 27

 � František Malý, Obrazy – kresby – grafika, Dům umění města Brna 18. 1. – 22. 2. 1976
 � Horácká galerie výtvarného umění, Nové město na Moravě, 7. 3. – 11. 4. 1976, kat. 
č. 46, plakát výstavy přiložený k obrazu

75 000 Kč

Ve volné tvorbě byl ovlivněn secesí, impre-
sionismem a později kubismem, metafy-
zickou malbou, surrealismem, poetismem 
a artificialismem. Zachycoval krajiny, měst-
ské motivy, zátiší, akty, rostliny a živočichy. 

Výrazný okruh děl Františka Malého před-
stavují šímovsky cítěné postavy či jejich 
části a torza vznášející se v iracionálním 
prostoru nebo zasazené do chiricovské 
městské krajiny. Působí až nadpozemsky 
jako tiché shluky energie.

PROPAGÁTOR 
MODERNÍHO UMĚNÍ 
NA SLOVENSKU  
A V ČECHÁCH
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21.

Bauch Jan (1898–1995)

Muž na poli
1957
olej, plátno
54 × 68 cm
sign. LD Jan Bauch 1957

na rubu autorský štítek s popisem díla

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
 � ze sbírky významného historika umění, Brno

80 000 Kč 

Posuzovaný obraz „Muž na poli“ je autentickým, kvalitním a bravurně malířsky rozehra-
ným dílem Jana Baucha, expresionisty světových kvalit, koloristy par excelence, milovní-
ka robustní barevné pasty nanášené na plátno ve vysokých a takřka světélkujících náno-
sech. Vzniká v době, kdy se autor po osmileté nucené výstavní pauze vrací do veřejného 
kulturního života (1956). Tato odmlka měla svou příčinu v tom, že Bauch odmítl přijmout 
kompromisy, vyplývající z dobových dogmatických omylů. Stal se příkladem neústupné-
ho postoje vůči tehdejší oficiální kulturní politice.

Vztah k dynamickým formám života, architektury či přírodního dění nejlépe vystihuje 
charakter jeho osobnosti a tvorby. Tu můžeme definovat jako jedinečnou syntézu mimo-
řádných lidských a uměleckých hodnot, jejichž smyslem bylo zachytit svár sil a energii 
moderního světa. Jak se autor sám vyjádřil, vždy usiloval o to, aby ztvárněné téma „řeklo 
víc, než může zjistit oko“, „aby hmotnost malby, promalování, barva a plastičnost“ vyňala 
námět „z jeho nevýznamnosti a udělala z něho děj“.

Posuzované dílo „Muž na poli“ je extatickou vizí české krajiny, okouzlující malířskou férií. 
Štětcový rukopis je tu uvolněn do strhující rozevlátosti: autor neulpívá na popisu reality, 
ale povznáší se nad ni vášnivým temperamentem, kreativně využívajícím účinky barvy 
a barevné pasty v ploše obrazu. Jan Bauch vnímá krajinu jako dramatické dějiště, 
na němž se podílejí elementární síly přírody i zásah člověka.

Bauchův malířský rukopis se vyznačuje „přecházením z pohybu do pohybu“, „prouděním 
energií“. Neobyčejná jistota živé rukopisné traktace se pojí se zářivostí koloritu. Kouzla 
nečekaných barevných nuancí nejsou samoúčelná: jsou předpokladem emocí a lyric-
kých dojetí, vyvolaných v divákovi.

KOLORISTA PAR EXCELENCE
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22.

Jíra Josef (1929–2005)

Ukřižování
1981
olej, plátno
90 × 90 cm
sign. PD J. Jíra 81, na rubu J. Jíra 81

na rubu popis díla autorem

provenience:
 � z majetku známeho sběratele umění, Praha

280 000 Kč

V 80. letech podniká Josef Jíra několik studijních cest do Francie, 
Španělska, Gruzie, Arménie a na Kubu. Postupně se setkává s evrop-
ským uměním, zejména uměním expresionistů. Evropský expresionismus 
si předělal takzvaně na tělo.

Svoje putování z cest sepsal do knihy „Obrazy malíře srdcem“ a dělal 
také skicy k budoucím obrazům. Narodil se však na Malá Skále a prožil 
zde také poslední léta svého života. Vybudoval tu galerii výtvarných 
umělců, kde shromáždil díla více než 80 nejvýznamnějších českých 
autorů. Na Malé Skále vyzdobil také místní kapli sérií obrazů Křížová 
cesta.
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23.

Lhoták Kamil (1912–1990)

Moře a sopka
1981
olej, malířská lepenka
24 × 30 cm (výřez)
sign. PD Kamil Lhoták 81

evidováno v soupisu díla K. Lhotáka 
pod číslem 1963/5

odborná expertiza:  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

150 000 Kč

Posuzovaný obraz „Sopka a letadlo“ 
je originálním, malířsky velkorysým 
a velmi působivým dílem Kamila 
Lhotáka, autora, který se od počát-
ku své výtvarné dráhy prosadil jako 
osobnost neobyčejné výtvarné senzi-
tivity a mimořádné kultivovanosti, jejíž 
tvůrčí vidění kořenilo v civilismu, meta-
fyzické malbě a surrealismu. Lhotákův 
malířský projev prošel několika fáze-
mi, od temnějšího koloritu a hrubší 
linie z doby začátků, přes vrcholné 
a akribicky věcné období Skupiny 42, 
fázi zjasněné barevnosti, čirosti lazur 
a křehké kresby až po pozdní fázi zjed-
nodušeného a lapidárního výrazu. 
Kouzlo jeho obrazů nespočívá v množ-
ství nashromážděných civilizačních 
atributů, ale v básnivém půvabu jeho 
malířského přednesu. Lhoták dovedl 
svým neotřelým výtvarným projevem 
reagovat na podobu současné kra-
jiny a současně povýšit do poetické 
sféry okouzlení věcmi přehlédnutými 
a odsunutými na okraj života.
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24.

Kiml Václav (1928–2001)

Splynutí nebe a země
70. léta 20. stol.
olej, juta, sololit
110 × 74 cm
sign. PD V. Kiml

na rubu štítek s popisem díla, nečitelným 
č. kat. a ověřením pravosti dcerou autora: 
Mgr. A. Jolana Kimlová, a manželkou 
autora: ak. soch. Alena Honcová

250 000 Kč

Václav Kiml navázal na symbolistní ten-
dence, hravost i dokonalý řád kreseb 
a obrazů Paula Kleea. Vždy se pohyboval 
na pomezí snu a skutečnosti a jde vlast-
ně o půvabné, výrazově silné výtvarné 
básně. Svým originálním projevem se řadí 
ke klasickým osobnostem českého umění 
druhé poloviny minulého století.
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25.

Kolář Jiří (1914–2002)

Proměna
1975
koláž, dřevěná deska, plexi box
52 × 39 cm
sign. PD JK 75, na rubu Jiří Kolář 75

na rubu název díla autorem

provenience:
 � z majetku německého historika umění, 
Norimberg

75 000 Kč

Kolážové techniky tvoří jádro Kolářovy 
výtvarné kariéry. Ač malíř, štětec nepotře-
boval. Pracoval s nožem a lepidlem, barvy 
nahrazoval novinovými nebo plakátový-
mi výstřižky. Materiál dostával mimo jiné 
od Bohumila Hrabala, který tehdy praco-
val ve sběrně papíru. 

Na kolážích fascinovala experimentátor-
ského umělce jejich mnohovrstevnatost. 
Sám si poznamenal: „Život na nás nanáší 
nové a nové vrstvy neviditelného papíru. 
Pro jednu vrstvu zapomínáme na druhou. 
A když se nám podaří některou odchlíp-
nout nebo dokonce odtrhnout, jsme pře-
kvapeni, co všechno v nás vězí. Co všech-
no v sobě nosíme, co neodnesl čas.“
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26.

Šíma Josef (1891–1971)

Paysage (Krajina)
olej, plátno
46 × 55 cm
sign. PD J. Šíma 62, na rubu J. Šíma 1962

na rubu název díla autorem a transportní štítky

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
 � sbírka Henri Druart (1919–2011), francouzský klarinetista, Remeš

reprodukováno:
 � František Šmejkal, Josef Šíma, Odeon, Praha, 1988, obr. 342, s. 313

1 900 000 Kč

NOBLESNÍ DÍLO  
V PROUDU LYRICKÉ ABSTRAKCE
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Posuzovaný obraz „Krajina“ je autentickým, reprezentativním a neobyčejně noblesním 
dílem Josefa Šímy, autora, jehož tvorba patří k těm nemnohým hodnotám světového 
moderního umění, které vzdorují zařazení do úzkých kategorií jednotlivých výtvarných 
směrů. Bylo tomu jak v období surrealismu, jehož doktríně se Šíma nikdy zcela nepodřídil, 

tak v pozdní fázi na pomezí nefigurativní 
tvorby. Většinu svého života prožil v Paříži 
a jako jednomu z mála českých uměl-
ců se mu podařilo aktivně se podílet 
na mezinárodním výtvarném dění. Svou 
výtvarnou dráhu začal v prvních pová-
lečných letech obrazy s civilistní témati-
kou, které po odjezdu do Francie v roce 
1920 střídá krátké období větší formální 
experimentace. Od roku 1921 participoval 
jako zahraniční dopisovatel na aktivitách 

Uměleckého svazu Devětsil. Teigeho program stavby a básně, konstruktivismu a poetis-
mu, korespondoval s jeho tvůrčím založením. V roce 1927 se stává s několika mladými 
francouzskými básníky zakládajícím členem skupiny Le Grand Jeu. Ve druhé polovině 
20. let se v jeho obrazech zrodil nový imaginativní svět, který vyrůstá z vědomí jednotnosti 
struktury kosmu a sounáležitosti jeho částí.

Posuzovaný obraz je krásnou a typickou ukázkou Šímovy krajinomalby z vyzrálého obdo-
bí, kdy dospěje k jedinečné syntéze, vyznačující se nejen typickou malířskou suvereni-
tou a výrazovou lehkostí, ojedinělou mírou 
výrazové svobody, ale především neoby-
-čejnou hloubkou ponoru do podstaty 
světa a života. Autor se zde odpoutává od 
konkrétních zážitků – ztvárňuje mentální 
krajinu vnitřního zření, krajinu duše, v níž 
nám předkládá souhrn hluboké kontem-
place přírody a světa, svou novou vizi jed-
noty univerza, k níž směřoval po celý život.

Výtvarný výraz je minuciózně kultivovaný a vyvážený. Za použití vybraných, téměř mini-
malistických prostředků zachycuje Šíma světlem prostoupenou krajinu, v níž jsou hmoty 
rozčleněny křehkými linkami do prostorových plánů, představujících ideogram země. 
Světelné fluidum doslova sálá z obrazu – jako vnitřní energie skrytá v hmotě, vítězící nad 
tmou a dávající naději.

Josef Šíma se tu přiblížil k proudu lyrické abstrakce – přesto není tento obraz nefigura-
tivním dílem. Všimněme si, jak autor nenuceně, ve smyslu určité pointy, nechává zaznít 
partii blankytné oblohy, ustavující kompozici jako krajinu, propojující zemi a nebe. Jako 
by tím chtěl naznačit, že jeden element nemůže existovat bez druhého, že každé vze-
pětí lidské imaginace musí být zakotveno v zemi, která dává obraznosti „živnou půdu“ 
a nezbytné zakotvení.
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27.

Ranný Michal (1946–1981)

Moře
1970/1971
olej, plátno
31 × 25 cm
sign. na rubu na blindrámu pod dedikací 
Michal Ranný

na rubu na blindrámu dedikace autorem

provenience:
 � získáno z ateliéru autora koncem 70. let

22 000 Kč

Jan Preisler, Josef Šíma a Jiří John učinili 
svými obrazy rozhodující krok od okouz-
leného popisování přírody směrem 
k filozoficky podloženému pokusu vcí-
tit se do univerzálních zákonů a rytmu 
světa, do něhož jsme se narodili. Právě 
na jejich odkaz navázal Michal Ranný, 
když na plátna a do skicáků nanášel své 
neokázalé náměty. Pokora, s níž tak uči-
nil, byla výsledkem naléhavého hledání 
souvislostí mezi krajinou a přírodou, mezi 
mikro- a makrokosmem, mezi jevem a zje-
vením. Ranného práce jsou po výtvarné 
i myšlenkové stránce vzácně jednotným 
dokladem úžasu mladého malíře nad 
jednotou v mnohosti tohoto světa. Jeho 
tvorba zanechala výraznou stopu v ději-
nách moderní české malby.

FILOZOFICKY VÝTVARNĚ 
VEDENÉ MYŠLENKY, 
V HLEDÁNÍ MEZI MIKRO 
A MAKROSVĚTEM
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28.

Kolářová Běla (1923–2010)

Žiletka I
1969
asambláž úlomků žiletek
90 × 56,5 cm
sign. PD Běla Kolářová 1969

vystaveno:
 � Galerie 60/70, Praha 1995
 � Galerie výtvarného umění Litoměřice 1997
 � Dům umění města Brna, Brno 1997
 � Východočeská galerie Pardubice 1997
 � Galerie U Prstenu, Praha 1998
 � Národní galerie v Praze, Veletržní palác 2006
 � Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2006
 � Galerie Raven Row, Londýn 2013

publikováno:
 � B. Kolářová: Neznámé písmo, Praha 1998, reprodukce č. 8
 � B. Kolářová, katalog k výstavě v Litoměřicích, Brně a Pardubicích, 1997
 � B. Kolářová, Praha 2006, reprodukce str. 66
 � Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové, Olomouc 2006, 
reprodukce str. 82

1 700 000 Kč

Běla Kolářová je autorka, jejíž tvorba se zřetelně zapsala do dějin českého umění jako 
jeden z nejoriginálnějších výtvarných projevů druhé poloviny dvacátého století. Patří 
k nemnoha českým umělcům, kteří dospěli ke krajní geometrické abstrakci hraničící 
s minimalistickým názorem. Ač její dílo dozrávalo vedle silné tvůrčí osobnosti jejího život-
ního partnera, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře, ubíralo se samostatnými cestami a při-
nášelo vlastní, nezaměnitelný výraz vycházející z ženského světa s jeho citlivostí, intimitou, 
důvěrným vztahem k domovu a zdánlivě přehlédnutelným věcem všedního života.

Autorčina práce je založena na prozkoumávání rozmanitých výrazových a technic-
kých možností, využívá různorodých prostředků od klasické a experimentální fotografie 
ke kolážím a asamblážím až po možnosti kresby líčidly. Její rukopis si vždy uchovával 
typické rysy a přitom nikdy neustrnul v neměnném klišé. Každé téma rozvíjela v cyklech, 
dokud nevyčerpala jeho možnosti. Běla Kolářová dokázala svébytným způsobem navá-
zat na tradici meziválečné evropské avantgardy (L. Moholy-Nagy, Man Ray, J. Rössler, 
J. Funke ad.), stejně jako je svým dílem neodlučitelně spjata s dobovými experimentál-
ními proudy. Na veřejnost vystoupila poprvé se skupinou Křižovatka roku 1964, jejíž členy 
spojoval zájem o nový přístup k realitě oproštěný od existenciálního cítění.
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Dílo Běly Kolářové, manželky význam-
ného umělce Jiřího Koláře, bylo objeve-
no až v 90. letech, byť se těžiště jejích 
prací soustřeďuje zejména na 60. léta. 
Nyní je Běla Kolářová uznávána nejen 
na domácí české scéně, o což se zaslou-
žila její retrospektivní výstava v Národní 
galerii v Praze v roce 2006, ale zejména 
je zastoupena ve významných světových 
uměleckých sbírkách. Například ve stálé 
expozici v Tate Modern v Londýně nebo 

v Muzeu moderního umění v New Yorku či v Centre Georges Pompidou v Paříži. Její spe-
cifická práce jistě vyrostla na velkém příkladu koláží Jiřího Koláře (použití každodenního 
předmětu s jeho silnou intimní aurou), nicméně svou osobitostí dokázala vnést do asam-
bláží prvky světa žen, což je poslední dobou akcentováno jako průkopnický přínos 
pozdní evropské avantgardy v rezonanci se současným diskursem feministického umění. 

Její práce jsou prodchnuty osobní-
mi zkušenostmi. Příkladem může být 
tento galerijní exponát žiletek vytváře-
jící svým labyrintem reálný i abstrakt-
ní vzorec skutečnosti. Artefakt vznikl 
v období 60. let v plném procesu 
oscilace mezi strukturální abstrakcí 
a op artovou optikou. Nadto se jedná 
o symbol mužského světa v principu ostré žiletky coby fenomén Kolářova neúprosného 
kritického nazírání světa, neboť právě básník a výtvarník Kolář byl vnímán svými intelek-
tuálními současníky jako bystrý a obratný kritik s jasně vyhraněnými morálními a umělec-
kými principy. Dalo by se s nadsázkou říci, že se jedná o abstraktní portrét Jiřího Koláře 
vytvořený jeho ženou. Dílo bylo opakovaně publikováno a zapůjčeno na celou řadu 
výstav, naposledy v Londýně v roce 2013.

Kolářová Běla, objekt vystavený v Londýně (2013), 
foto: Marcus J. Leith

Kolářová Běla, objekt vystavený v Londýně (2013), 
foto: Eva Herzog
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29.

Zívr Ladislav (1909–1980)

Masožravý list
1966
pálená hlína
v. 51 cm
sign. dole na plintě Zívr 1966

provenience:
 � významná sbírka moderního umění, Praha

vystaveno:
 � L. Zívr – Sochařské dílo, Oblastní galerie v Jihlavě, 1966, kat. č. 64
 � L. Zívr – Sochařské dílo, Galerie Ostrov nad Ohří, 1966, kat. č. 64
 � Černá Louka, Ostrava, kat. č. 33

reprodukováno:
 � Jaroslav Typlt – Ladislav Zívr, Kant, 2013, str. 244

150 000 Kč

Zívrovo dílo se vyvíjelo paralelně s tvorbou takových sochařských osobností, jako byl 
Jacques Lipchitz, Henri Laurens, Hans Arp nebo Henri Moore, ale při tom muselo být 
těžce vyvzdorováno na nepříznivých politických podmínkách. Největším dosaženým 
úspěchem byla pro umělce účast na Bienále v Benátkách v roce 1962, ale dohodnuté 
zařazení plastik do sbírek Guggenheimova muzea v New Yorku mu už komunistický režim 
překazil. 

MIMOŘÁDNÁ OSOBNOST 
SVĚTOVÉ UMĚLECKÉ TVORBY
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30.

Kučerová Alena (1935)

Zahrada
1991
perforované plechy
50 × 76 cm
sign. nezjištěna

380 000 Kč

V době, kdy byl normalizační tlak nejsilnější, ztratila Kučerová jakoukoli možnost vysta-
vovat. Uchýlila se do svého nového ateliéru na pražském Starém Městě, který získala 
od Václava Boštíka, a začala se zabývat žánrovými tématy, v jejích grafikách se obje-
vuje motiv zvířat. Ačkoliv v Československu nesměla oficiálně vystavovat, mohla obesílat 
alespoň některé zahraniční přehlídky, kde také získala řadu ocenění.

V 80. letech nahrazuje figuraci tématem krajiny a na počátku 90. let se její tvorba proměni-
la zásadně. Vizuální obraz krajiny v grafikách zredukovala a rozložila na elementární části 
a začala se soustředit na samotný detail. Kučerová se také vrací k dílu německého bás-
níka Christiana Morgensterna, jehož poezii poprvé ilustrovala ještě v dobách svých studií.
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31.

Dlouhý Bedřich (1932)

Etude 4
1979
kombinovaná technika, svítící obraz
77 × 90 cm
sign. UD Dlouhý 2. II. 1979, na rubu Dlouhý 79

UD název díla autorem

240 000 Kč

Bedřich Dlouhý rád připomíná Masarykovu větu: 
„Přemýšlet a ještě přitom mluvit, je obtížné.“

Když maluje, kreslí nebo tvoří složité asamblá-
že, potřebuje naprostou koncentraci. Kombinuje 
nové výrazové prostředky a klasické postupy, niko-
mu se nepodbízí, spoléhá jen na vlastní instinkt. 
Jeho objekty i obrazy vznikají většinou velmi 
dlouho a k mnohým námětům, nedořečeným, 
se časem vrací.

V 70. letech vytvářel velkoformátové kresby růz-
ných předmětů doplněné zabudovanými světel-
nými zdroji. Tematicky šlo o věci denní reality, opět 
s velkou dávkou ironického humoru.
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32.

Hejna Václav (1914–1985)

Hlava válečníka
1968–1970
dřevo, kov (přilba Wermachtu), kůže, křída
v. 47 cm
sign. nezjištěna

provenience:
 � z majetku německého historika umění, Norimberg

reprodukováno:
 � v monografii Harald Tesan – Václav Hejna, Barva a bytí, 2013, str. 1942

35 000 Kč

Hejna nikdy neničí fungující nástroje, svou pozornost obrací k předmětům nepotřebným 
a odloženým. Primárně neuctíval neestetické, pouze chtěl dávat nový smysl předmětům 
ze zastaváren, jež svým štětcem obdařoval ideologickou aurou a povyšoval je na umě-
lecká díla.

Během normalizace vznikla díla jako Pocta sv. inkvizici nebo Hlava válečníka. Po roce 
1968 prováděla v Československu své nekalé praktiky inkvizice novodobá. Mocenský 
aparát využíval všudypřítomného udavačství a špiclování a vůči jinak smýšlejícím se cho-
val s téměř barokní krutostí. 
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33.

Preclík Vladimír (1929–2008)

Antidivadlo – Konkrekt „D“
1962
mořené a barvené dřevo
v. 61 cm
sign. zespodu Preclík 62

reprodukováno:
 � soupis díla str. 112, č. 68

vystaveno:
 � Vladimír Preclík – sochař, Praha – Mánes
 � Východočeská galerie v Pardubicích
 � Masné krámy – Plzeň
 � Oblastní galerie výtvarného umění Cheb
 � Oblastní galerie Liberec
 � Oblastní galerie Vysočiny – Jihlava

50 000 Kč

Preclík vstupoval do uměleckého života výrazně už krátce po svých studiích ještě 
v padesátých letech. Byl členem skupiny Trasa 54, která sdružovala výtvarníky hlásící 
se k odkazu meziválečné avantgardy. Důležitý byl i profesorský vliv Josefa Wagnera 

a setkání s umělci jako Vladimír a Věra Janouškovi, Olbram 
Zoubek, Miloš Chlupáč, Zdeněk Palcr, Eva Kmentová, kteří stu-
dovali ve Wagnerově ateliéru a stali se během padesátých 
a šedesátých let protagonisty české sochařské scény.

V následujících letech vstoupil Preclík do výtvarného pově-
domí svými dřevěnými sochami. Spojoval v nich starou řez-
bářskou tradici s novými tendencemi tehdejšího sochařství. 
Podlehl kouzlu asambláže a velká část objektů jsou asamb-
lovanými díly. 

Preclík však nepoužívá jako většina jeho vrstevníků nalezené 
nebo industriální předměty (ty se objeví v jeho pozdější tvor-
bě 80. a 90. let 20. století). To, co asambluje, jsou rukodělně 
vytvořené prvky ze dřeva, kombinované se sklem, s kůží 
či kožešinou. Procesem sestavování dochází k poetické trans-
formaci jednotlivých prvků, často s humorným nebo ironizují-
cím podtextem. 

POETICKÁ TRANSORMACE PRVKŮ
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34.

Novák Ladislav (1925–1999)

Spálená růže
1973
asambláž, koláž, papír, vosk
28 × 24 cm
sign. PD monogram 1. 1. 73

provenience:
 � z majetku německého historika umění, 
Norimberg

28 000 Kč

Důležitým obdobím umělcovy práce 
byly roky 1962–64, kdy objevil celou řadu 
metod a postupů, ze kterých pak čerpal 
v následujících letech. Prvním z těchto 
objevů byly tzv. slisované růže. Růže je troj-
rozměrná, vzniká postupným protrhává-
ním navrstvených papírů z knih, časopi-
sů nebo novin. Střed, ke kterému autor 
nakonec pronikne, obsahuje klíčové slovo 
nebo heslo. Tyto růže začal později narušo-
vat drippingem nebo stříkáním.

„Cílem mé práce je nalézání zázračna, 
píšu-li, kreslím-li, tedy jen proto, abych 
mohl nad výsledkem, pokud se mi podaří, 
žasnout. Žiju pro několik minut zázračna …“

HLEDÁNÍ 
ZÁZRAČNA
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35.

Kmentová Eva (1928–1980)

Hlava na líbání
bronzová plastika, kamenný podstavec
v. 59 cm
sign. zezadu na podstavci Eva Kmentová

reprodukováno:
 � monografie Eva Kmentová, In memoriam, vydala Jazzová sekce, Praha 1982, č. 15

65 000 Kč

Než Eva Kmentová našla pro doteky tvar, vytvořila řadu hlav opatřených jen sumárním 
detailem úst nebo očí. Eva drásala, hladila a mnula, kultivovala hmat. V posedlosti výtvar-
nou tělesností byla mezi tehdejší českou sochařskou obcí dočista sama. Na Západě 
by byla našla hodně hedonistických spřízněnců, kteří o ní ale nevěděli. Eva vědomě 
překročila území sochařství, aniž je zrušila.

POETIKA NOVÉHO REALISMU
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36.

Zoubek Olbram (1926–2017)

Pokus o Libuši
zlacená olověná plastika
v. 64,5 cm
sign. nezjištěna

150 000 Kč

Zoubkův projev dospěl 
k osobitosti výrazu, která 
obohatila hodnoty čes-
kého sochařství. Střídmý 
patos gest, rozpřažených 
do prostoru se dostává 
do účinného kontrastu 
se statuární stavbou figur. 
Bez ohledu na rozdílnost 
měřítka doložil sochař 
v těchto plastikách smysl 
pro monumentalitu.

Nejsilněji ho oslovilo dílo 
Alberta Giacomettiho. 
Obdivoval stavbu jeho 
figur, modelační principy 
i emocionalitu projevu. 
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37.

Načeradský Jiří (1939–2014)

Velmi rotující žena
1982
olej, plátno
138 × 138 cm
sign. na rubu na blindrámu Jiří Načeradský, J. N. 82

na rubu autorský signovaný štítek s popisem díla

120 000 Kč

Načeradský byl vůdčí osobností tvorby nové figurace 60. let, která 
navazovala na groteskní tendence v českém umění. Po odmlce 
na počátku 70. let přešel od figurace k zobrazení mechanismů, od olejo- 
malby přešel k akrylu a současně parodoval v návaznosti na pop-art 
postavy amerického kresleného filmu. V 80. letech se vrátil k tradičnější 
figuraci, ovšem groteskně deformované.
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38.

Rittstein Michael (1949)

Pocta Maroldovi – Večeře u psů
1987
olej, asambláž, dráty, dřevo, plátno na sololitu
149 × 122 cm
sign. PD M. Rittstein 87, na rubu M. Rittstein 1987 podzim

na rubu název díla a popis autorem

provenience:
 � sbírka moderního umění, Praha

380 000 Kč

„Své figurální groteskní obsese už mám za sebou, to mělo vrchol na konci osmdesátých 
let,“ říká jeden z nejúspěšnějších současných autorů a pedagog pražské AVU. Expresivitu 
a smysl pro absurditu ale výtvarník rozvíjí stále.

Rittstein rád naslouchá svým materiálním touhám, k jeho rukopisu patří kontrast velkých 
expresivních objemů, které rozměrným plátnům dávají základní výraz, a drobnokreseb, 
jež plátna hustě zaplňují mikropříběhy.

„Převažuje názor, že takhle by obraz vypa-
dat neměl. Měl by být jednoduchý, a ne 
tak složitě fabulovaný. Ale mě to tak baví,“ 
krčí rameny malíř a vzpomíná na setkání 
s proslulým kritikem umění. „Jednou ke mně  
do ateliéru přišel Jindřich Chalupecký 
a říkal: ‚Kdyby tady nebyly ty tři detai-
ly, byla by to docela pěkná expresivní 
abstrakce. Ale ne ode mě’, odpověděl 
jsem a on se s tím časem smířil.“

Michael Rittstein své obrazy často začíná 
malovat na zemi, barvy expresivními tahy 
nanáší do mokrého. „Musí to být promy-
šlené, v mokrém se nejde vracet. Potom 
z toho tahám téma, které mám na drob-
ných skicách a akvarelech částečně 
už určené. Ale zároveň se ptám toho 
obrazu, barev, jak bych to měl udělat,“ 
popisuje svou práci umělec.

VRCHOLNÉ DÍLO VÝTVARNÉ ABSURDITY
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39.

Ovčáček Eduard (1933)

Oltář
1975
dřevěný reliéf
v. 167 cm
sign. UD monogram EO 1975

320 000 Kč

Čísla a grafémy v různých konstelacích 
uvádějí diváka do problematiky lettris-
tické tvorby autora, který využívá písma, 
znaků, čísel a piktogramů jako inspirativní 
výtvarné předlohy ve své tvorbě. 

Formoval grafémy propalované struktury 
svých dřevěných plastik a stejně jedineč-
ných propalovaných koláží, nebo je vtis-
koval do materiálových grafických matric.
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40.

Dobeš Milan (1929)

Opticko-kinetický reliéf
1967
objekt, nerez, sklo, dřevo
36,5 × 36,5 × 4 cm
sign. PD M. Dobeš, na rubu M. Dobeš 1967

na rubu autorský štítek s popisem, 
restaurováno autorem v roce 1994 
– popsáno na štítku na rubu

140 000 Kč

Milan Dobeš je bezesporu autor světového 
významu. Již od šedesátých let se zabývá 
vyjádřením pohybu pomocí rafinovaných 
konstrukcí svých objektů a jeho statické 
asambláže z reflexních materiálů, či moto-
rem poháněná díla působila na tehdejší 
umělecké scéně v Československu doslo-
va jako zjevení. V roce 1966 měl svoji 
do tehdejší doby nejdůležitější výstavu 
svých ojediněle avantgardních objektů 
v Praze na Václavském náměstí, kde se 
jeho doposud spíš v ústraní skryté dílo 
objevilo nejen užaslé veřejnosti, ale hlav-
ně i zahraničním kritikům, kteří zde výstavu 
náhodně objevili.

Ti odstartovali umělcovu strmou kariéru 
a záhy se již zúčastňuje důležitých pre-
zentací světového kinetického umění,  
kde se jméno Milan Dobeš vyjímá mezi 
Yaacovem Agamem, Jesú Rafaelem 
Sotem, Julio de Parcem a dalšími. 
Následné represe moderního umění 
a jeho reprezentantů, kterými se u nás 
nechvalně proslavila sedmdesátá léta, 
eliminovaly sice Dobešovu výstavní čin-
nost i jeho doposud velmi časté cesty 
do zahraničí, ale vůbec nezměnily jeho 
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umělecké přesvědčení a směr jeho tvorby, jenž si nadále nekompromisně drží. Milan 
Dobeš se bez nadsázky dá označit za nevýznamnějšího reprezentanta kinetického 
umění druhé poloviny dvacátého století tehdejšího Československa. Autor byl vybrán 
i na jednu z nejprestižnějších světových výstav nazvanou Dynamo, která se v roce 2013 
v pařížském Grand Palais věnovala fenoménu pohybu v umění dvacátého století. Kromě 
Milana Dobeše nás tam reprezentoval už jen František Kupka.

Nabízený reliéf pochází ze zahraniční sbírky a vznikl v šedesátých letech, tedy dnes 
nejvýše ceněné době autorovy tvorby. Jedná se zároveň o vyhledávanou asambláž 
z nerezového plechu, skla a dřeva (nikoliv o koláž z kartónu, či plastu), která byla auto-
rem později kompletně restaurována, což Milan Dobeš dokladuje na podepsaném štítku 
na zadní straně díla.



41.

Hilmar Jiří (1937)

4 / 4
1970
optický reliéf, asambláž, karton, plexi box
50 × 50 cm
sign. na rubu na štítku Hilmar Jiří

90 000 Kč

Hilmarovy reliéfy jsou vytvořeny z prola-
movaného a prořezávaného papíru, který 
vytváří na první pohled pravidelnou struk-
turu. Pro jejich „čtení“ umělec od počátku 
počítal s aktivní účastí pozorovatele, který 
kolem díla prochází. Kinetika objektů-stroj-
ků zde byla nahrazena reálným pohy-
bem diváka a vizuálními ději vznikajícími 
v ploše díla. Jedná se o vzácnou ukázku 
Hilmarovy tvorby z počátku 70. let.



MINIMALISTICKÉ 
A KONCEPTUÁLNÍ HNUTÍ 

TEHDEJŠÍ DOBY
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42.

Zoubek Olbram (1926–2017)

Jezerní panna
zlacená, barvená olověná plastika
v. 71 cm
sign. zezadu na plintě O. Zoubek

provenience:
 � získáno z ateliéru autora

55 000 Kč

Mytologie byla vždy inspirací pro 
tvorbu sochaře Olbrama Zoubka. 
Unikátní kolekce 18 soch, které při-
bližují keltskou historii najdeme 
v Jílovém u Prahy. Zde se konala 
poslední umělcova výstava, kterou 
plánoval, ale kterou bohužel musela 
dokončit rodina. Jezerní panny patří 
mezi čelní díla této výstavy.

„Je to unikátní příležitost vidět tuto 
kolekci pohromadě, protože to jsou 
sochy na keltské téma a takhle 
pohromadě už vystaveny asi nikdy 
nebudou“, řekla ředitelka muzea 
Šárka Juřinová.

TVŮRCE  
NA PRINCIPECH 
A V DUCHU 
KELTSKÉ KULTURY
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43.

Merta Jan (1952)

Vzkaz od Marcela II
2008
olej, plátno
145 × 145 cm
sign. na rubu Jan Merta 2008

na rubu autorem název díla s přípisem

reprodukováno:
 � katalog výstavy Jan Merta – Výstava, Wannieck Gallery,  
23. 9. 2009 – 31. 1. 2010, str. 33

650 000 Kč

Jestliže se někdo v Čechách promalovává léty k samé podstatě 
svých myšlenek, tak je to právě Jan Merta. Většinou je maluje dlouho, 
v mnoha vrstvách, ve vrstvách, které provokují barvami. Jeho nezařa-
ditelná transcendentální tvorba s nádechem melancholie si získala 
pozornost i v zahraničí, kde je jako jeden z mála českých malířů zastu-
pován soukromými galeriemi.

Není pochyb o tom, že Jan Merta je zřejmě nejhodnotnějším auto-
rem současné střední generace. Síla jeho výrazu byla ostatně patrná 
už v 90. letech, kdy patřil do okruhu tvůrců kolem pražské Galerie MXM 
a na jejích výstavách získával své první sběratele.

TRANSCENDENTÁLNÍ TVORBA 
S NÁDECHEM MELANCHOLIE
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KLASICKÉ 
& 

MODERNÍ UMĚNÍ

Aukce Topičův salon Praha
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44.
Brandeisová Antonie (1948–1926)

Gondola
akvarel, karton
27,5 × 17,5 cm
sign. PD ABrandeis.

65 000 Kč

44
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45.
Bartoněk Vojtěch (1859–1908)

Prodavačka ředkviček
olej, plátno
41,2 × 27,5 cm
sign. PD V. Bartoněk

25 000 Kč

46.
Bartoněk Vojtěch (1859–1908)

Preclíkář
olej, plátno
42 × 27,5 cm
sign. PD V. Bartoněk

25 000 Kč

47.
Obrovský Jakub (1882–1949)

Busta ženy
bronzová plastika
v. 54 cm
sign. vlevo J. Obrovský

35 000 Kč

45 46

47
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48.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Před bouří
barevný lept
37,5 × 19,5 cm
sign. PD Vojt. Preissig

58 000 Kč 

49.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Večer
1905
barevný lept s akvatintou
36 × 27,5 cm
sign. PD Vojt. Preissig

55 000 Kč

50.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Modráček
1903
barevný lept
49 × 37 cm
sign. PD Vojt. Preissig 
Paříž. 03

55  000 Kč

48 49

50
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51.
Šimon Tavík František 
(1877–1942)

New York v noci
1927
barevný lept
43,5 × 33,5 cm
sign. PD T. F. Šimon, 
LD autorské razítko
v soupisu grafického díla č. 462

55 000 Kč 

52.
Šimon Tavík František 
(1877–1942)

New York v noci
1927
barevný lept č. 158
43,5 × 33,5 cm
sign. PD T. F. Šimon, 
LD autorské razítko
v soupisu grafického díla č. 462

25 000 Kč

53.
Multrus Josef (1898–1957)

Modistky v dílně
olej, dřevo
37 × 52 cm
sign. PD Multrus
reprodukováno: Fedor Soldan 
– Sociální umění, Melantrich, 
1980, č. 42

28 000 Kč

51 52

53
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54.
Slabý František (1863–1919)

Podvečer na potoce (Olše na potoce)
1904
olej, plátno
78 × 60,5 cm
sign. PD Fr. Slabý 1904
provenience: z majetku významné soukromé galerie, Brno

35 000 Kč

55.
Šetelík Jaroslav (1881–1955)

Pohled na Hradčany
olej, plátno
66 × 75 cm
sign. PD Jaroslav Šetelík

45 000 Kč

54

55
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56.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Karlštejn
1903
olej, plátno
95 × 110 cm
sign. PD F. Šimon 1903

90 000 Kč

Vynikající malíř a grafik, jehož oleje dýchají atmosférou nejen doznívajícího impresionis-
mu, ale též secesního dekorativismu přelomu století. Jeho impresionistický výtvarný smysl 
se výtečně uplatnil v černé a barevné grafické technice. Tou také dobyl Paříž a během 
několika let tu dosáhl významného postavení. Je stále ceněn v zahraničí, zejména 
v německy hovořícím světě.

56
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57.
Benka Martin (1888–1971)

Chalupy na jaře
olej, plátno
24 × 28 cm
sign. LD Benka

85 000 Kč

58.
Erdélyi Vojtěch (1891–1955)

Krajina s řekou
olej, plátno
46,5 × 56,5 cm
sign. LD Erdélyi
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

180 000 Kč

57

58
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59.
Veris (Zamazal) Jaroslav (1900–1983)

Motiv z Francie
1927
olej, plátno
50 × 59,5 cm
sign. PD JVeris Paris 27

28 000 Kč

60.
Sigmund Karel Jan (1897–1959)

Zimní slunéčko nad Kostelcem
olej, plátno
70 × 90 cm
sign. PD K. J. Sigmund, na rubu K. J. 
Sigmund
na rubu název díla autorem

28 000 Kč

59

60
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61.
Kaván František (1866–1941)

Zjara
olej, lepenka
50 × 65,5 cm
sign. LD Kaván

55 000 Kč

62.
Kaván František (1866–1941)

V Sedmihorkách za dolním rybníkem
olej, lepenka
40 × 53 cm
sign. LD Kaván
LD název díla autorem

55 000 Kč

61

62
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63.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Slovácká chalupa
olej, plátno
55 × 57 cm
sign. PD Al. Kalvoda
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

55 000 Kč

63
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64.
Holub Josef (1870–1957)

Krajina
olej, plátno
47,5 × 61 cm
sign. PD J. Holub

60 000 Kč

65.
Mervart Augustin (1889–1968)

Letní mlhy na Prostřední Bečvě
1943
olej, lepenka
32 × 50 cm
sign. PD Aug. Mervart 43., na rubu pod 
dedikací Aug. Mervart

14 000 Kč

64

65
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66.
Slavíček Jan (1900–1970)

Lovecké zátiší s bažantem
1950
olej, sololit
90 × 43,5
sign. UD Jan Slavíček 1950, na rubu pod přípisem Jan Slavíček
dole autorem přípis: Bažant chycený v Průhonicích v lednu 1950 namaloval Jan Slavíček  
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

80 000 Kč

66
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67.
Eberl František Zdeněk (1887–1962)

Portrét dívky
olej, plátno
28 × 22,5 cm
sign. LD F. Eberl

50 000 Kč

68.
Krejčí František (1858–1934)

Krajina
40. léta 20. stol.
olej, olejová tempera, lepenka
46 × 56 cm
sign. PD Krejčí

25 000 Kč

67

68
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69.
Feigl Bedřich (1884–1965)

Přímořská krajina
olej, plátno
57 × 73 cm
sign. PD Feigl

48 000 Kč

V říjnu 1906 se Feigl vydal společně s Emilem Filou a Antonínem Procházkou na studijní 
cestu za uměním do Německa, Holandska, Belgie, Francie a Itálie; na zpáteční cestě 
v únoru 1907 navštívil Bohumila Kubištu ve Florencii a přemlouval ho k brzkému návratu 
a uspořádání společné výstavy.

V druhé polovině dvacátých let se Feiglův expresivní projev poněkud zmírnil. Maluje 
krajiny v jižní Francii a Chorvatsku, které získávají výraznější kolorit. V roce 1926 podnikl 
cestu do Egypta, Libye a Indie, odkud si přivezl řadu barevných studií. V roce 1927 vysta-
voval v Praze se skupinou Junge Kunst a v roce 1929 se účastnil založení skupiny Prager 
Secession, jejíž výstav se pak pravidelně účastnil. V únoru 1930 se Feigl účastnil také 
ojedinělé Výstavy židovských umělců 19. a 20. století.

69
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70.
Hubáček Josef (1899–1931)

V parku
1927
olej, plátno
81 × 65,5 cm
sign. PD Hubáček 27
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

35 000 Kč

Posuzovaný obraz „V parku“ je autentickým, reprezentativním a velmi vzácným dílem 
Josefa Hubáčka, výrazné osobnosti moderní české krajinomalby, nadlouho neprávem 
pozapomenuté – autor zemřel v pouhých jednatřiceti letech na tuberkulózu, ve stejném 
věku jako jeho malířský kolega a blízký přítel Bedřich Piskač. Hubáčkova monografie 
vyšla až v roce 1960 v edici Nové Prameny, jedinou další vážnější připomínkou jeho osob-
nosti byla výstava uspořádaná v roce 1978 v Brně.

Josef Hubáček se narodil roku 1899 v Holešovicích, v chudé rodině železničního dělníka. 
Do let jeho dospívání těžce zasáhne válka, v roce 1917 musí narukovat na italskou frontu. 
Tichý, křehký, ale i houževnatý mladík odjíždí se zavazadlem plným knih, jako by ani nejel 
vstříc nesmyslnému vraždění. Vojenská služba ho zavede na pobřeží Jadranu, do Fiume, 
dnešní Rijeky. Setkání s mořem a jižní krajinou Hubáčka nadchne, vášeň pro jih se stane 
jeho osudem. Aniž by dříve vzal do ruky tužku či štětec, stane se malířem. Jeho rozhodnutí 
je nezvratné, tak o tom alespoň píše Karel Konrád v románu „Rozchod“, kde budoucí 
malíř vystupuje jako jedna z hlavních postav. V roce 1920 se při zaměstnání bankovního 
úředníka dává zapsat na Uměleckoprůmyslovou školu. „Nedovedl však být člověkem 
lásek s náplní záliby,“ (L. Karlíková) a tak o dva roky později zavírá dveře za výhodami 
existenční jistoty a stává se žákem Akademie výtvarných umění. Z grafické speciálky 
Arnošta Hofbauera a Augusta Brömseho přestupuje do nově založené krajinářské školy 
Otakara Nejedlého, která ho zásadně ovlivní. Krátkodobé neshody s profesorem však 
vedou k jeho odchodu ještě před absolutoriem (1926). Na základě obrazů z okolí Rybné 
je přijat za člena SVU Mánes. V tu chvíli udělá odvážný krok: v listopadu 1926 odjíždí 
poprvé na Korsiku. V lednu 1927 za ním dorazí Jan Slavíček, v prosinci (za jeho druhého 
pobytu) přijíždí Otakar Nejedlý, který zde hledá ubytování a vhodné místo pro svou kra-
jinářskou speciálku – následná cesta pražské Akademie na Korsiku se stala legendární.

Hubáček se ve své tvorbě, poučené na Corotovi a Derainovi, zcela oddal korsickému 
prostředí a kouzlu středomořské přírody. V roce 1927 strávil jaro, léto a podzim v Čechách, 
především mezi Prahou, Rybnou nad Zdobnicí a jejím okolím.

Posuzovaný obraz „V parku“ patří k dílům, jež jsou z Hubáčkovy tvorby výrazově nej-
radostnější. Odrazila se v nich bezstarostnost a vnitřní pohoda, jež způsobily, že autor 
popustil uzdu poněkud živelnější malířské faktuře, jdoucí ruku v ruce s bohatší koloris-
tickou orchestrací. Josefu Hubáčkovi se zde skvěle podařilo přetlumočit dojem z reality 
formou dekorativně rozehraného fauvismu Matissova typu.
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71.
Matoušek František (1967)

Jasmín
olej, překližka
36 × 38 cm
sign. LD F. Matoušek
na rubu štítek ČFVU s popisem díla

32 000 Kč

72.
Hroch Vladimír (1907–1966)

Kytice
1930
olej, plátno
101,5 × 80 cm
sign. PD V. Hroch 1930

35 000 Kč

71

72
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73.
Dvorský Bohumír (1902–1976)

Procesí
olej, plátno
20 × 44 cm
sign. LD Boh. Dvorský
na rubu štítek Moravské galerie v Brně

18 000 Kč

74.
Hudeček František (1909–1990)

Krajina
1936
olej, plátno
73 × 105 cm
sign. PD Fr. Hudeček 36

19 000 Kč 

73

74
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75.
Kubín Otakar (1883–1969)

Kosatce a pivoňky
olej, plátno
65 × 54 cm
sign. PD Coubine, LD Coubine
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
vystaveno: Otakar Kubín, Výstava k 75. narozeninám, 28. 9. – 27. 10. 1958, Dům umění města Brna, č. k. 125 
(„Kosatce a pivoňky“)

120 000 Kč

Posuzovaný obraz „Kosatce a pivoňky“ je originální, typickou a nesmírně ušlechtilou prací 
Otakara Kubína – Coubine, autora, který prožil nevšední umělecký osud. V roce 1912 
se usadil ve Francii, aby byl následně přijat do slavné Pařížské školy, „Ĺ École de Paris“, 
jako její čelný představitel v době po první světové válce. Svůj charakteristický (neo)
klasicistní styl dvacátých let, jímž se ve světě i doma proslavil, následně již výrazněji nemě-
nil. V padesátých letech se Kubín vrátil zpět do Československa a prožil zde třináct let. 
Malířův smysl pro řád, přesné vyvážení tvarů a koloritu v rovnováze chladných a teplých 
tónů, zůstává i v pozdním období dílem hluboké reflexe a velké komplexnosti pohledu.

Otakar Kubín vstoupil do obecného povědomí zejména jako malíř provensálských kra-
jin. Bližší pohled na jeho tvůrčí vývoj však autora představí jako uměleckou osobnost 
daleko mnohotvárnější. Téma ovocného a květinového zátiší dokonale odpovídalo jeho 
požadavku statičnosti. Ztvárnění nehybných věcí v jejich neměnném stavu bylo odrazem 
parmenidovských idejí, které Kubín studoval již za první světové války: že není žádného 
pohybu, je jen nehybné absolutní jsoucno. 

Posuzovaný obraz patřil k plátnům, která Kubín představil na rozsáhlé výstavě u příležitosti 
svých 75. narozenin v Domě umění v Brně. Vždy se ve své tvorbě řídil zásadou, že uměl-
covo poslání nespočívá ve vyhledávání nezvyklých dojmů, ale v trpělivém studiu přírody, 
v hluboké úctě k jejím krásám a trvalým hodnotám. Přírodu snoubí s kreativním a pro-
myšleným zásahem lidské ruky. Vše je zde vyrovnáno do prostého a přitom mimořádně 
vznešeného účinu, s bravurní citlivostí a vytříbeností malířských prostředků.

Kytice čerstvě natrhaných kosatců, pivoněk a kopretin představovala pro autora 
„extrakt“ něžnosti a smyslové krásy. Výběr květin odpovídal ročnímu období, neboť Kubín 
maloval výhradně podle přírody – nikdy nekomponoval „ideální“ květinová zátiší. Proto 
si také po návratu do Československa oblíbil ty druhy květin, které byly v domácím pro-
středí k dispozici a byly pro něj typické.

Posuzovaný obraz „Kosatce a pivoňky“ je mimořádně zdařilou Kubínovou prací půso-
bící nejenom delikátním kouzlem květin v noblesních barevných harmoniích, ale také 
nevšedním poetickým detailem: keramickou žardiniérou s figurkou ptáčka.

V IDEÁLNÍ  
BAREVNÉ HARMONII
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76.
Nowak Willi (1886–1977)

Dívky se džbánem
tempera, karton
45,5 × 30 cm (výřez)
sign. PD W. Nowak

45 000 Kč

77.
Tůma Zdeněk (1907–1943)

Cirkusový motiv
1938
tempera, kvaš, karton
63 × 88 cm
sign. PD Tůma 38

20 000 Kč

76

77
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78.
Süsser František (1890–1956)

Dívka s jablkem
1933
olej, plátno
53 × 43 cm
sign. PD F. Süsser 33
vystaveno: Mánes 1933 (na rubu razítko výstavy), Muzeum Valašské Meziříčí (razítko výstavy na rubu na rámu)

35 000 Kč
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79.
Šimák Lev (1896–1989)

Z Orvietta
1930
olej, plátno
68 × 55,5 cm
sign. LD Lev 30, na rubu na blindrámu 
Lev Šimák

25 000 Kč

80.
Šimák Lev (1896–1989)

Milenci
1940
olej, plátno
66,5 × 50 cm
sign. PD Lev 40, na rubu na blindrámu 
Lev Šimák
na rubu na blindrámu název a číslice (429)

25 000 Kč

81.
Ságner Augustin (1891–1946)

Poloakt ženy
olej, plátno
52 × 40 cm
sign. LD Ságner

7 000 Kč

79 80

81
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82.
Sychra Vladimír (1903–1963)

Portrét dámy
1941
olej, plátno
66 × 50 cm
sign. PN V. Sychra 41
vystaveno: Mánes 1942 (razítko výstavy na rubu)

80 000 Kč



150

83.
Malý František (1900–1980)

Ležící akt u okna
1941
olej, malířská lepenka
23 × 19 cm
sign. na rubu F Malý 1941

24 000 Kč
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84.
Trnka Jiří (1912–1969)

Kostýmní návrh – pí Fabiánová, pí Šejbalová
kvaš, karton
27 × 23,5 cm (výřez)
sign. PD Trnka
provenience: sbírka dr. Ditricha

18 000 Kč

85.
Eberl František Zdeněk (1887–1962)

Zátiší
1954
olej, plátno
70 × 81 cm
sign. LD F. Eberl. 54.

30 000 Kč

84

85
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86.
Hošek Arne (1885–1941)

Čtvrttónový akord es-dur
1930
akvarel, tuš, karton
37 × 58 cm
sign. na rubu A. Hošek 1930
na rubu autorský štítek s popisem díla

12 000 Kč

Architekt, malíř, výtvarný teoretik, 
urbanista a akustik-muzikalista, člen 
skupiny „Les artistes musicalistes“ 
v Paříži, byl významný meziválečný 
avantgardista, který zkoumal vztah 
mezi výtvarným uměním a hudbou. 
Vypracoval teorii založenou na prin-
cipu synesthesie. Uvedený akvarel 
„Čtvrttónový akord es-dur“ je opat-
řen na zadní straně záslepové desky 
autorským štítkem, dvěma celními 
razítky a štítkem Štencova grafické-
ho kabinetu.

87.
Hudeček František (1909–1990)

Postavy ve městě
1946
kresba tuší
29 × 40 cm
sign. PN F. Hudeček 46

16 000 Kč

88.
Hudeček František (1909–1990)

Krajina
1942
frotáž, tužka, akvarel, karton
21 × 29,5 cm
sign. PD F. Hudeček 42
vystaveno: Dům umění Opava, říjen–prosinec 
1980, kat. č. 21, František Hudeček – František 
Gross, Galerie hlavního města Prahy, Městská 
knihovna, Praha, 14. 2. – 4. 6. 2006

35 000 Kč

86

87

88
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89.
Foltýn František (1891–1976)

Abstraktní kompozice
1934
kresba tuší, karton
27 × 31,5 cm
sign. PD Foltýn 1934
provenience: sbírka dr. Ditricha

18 000 Kč

90.
Linhart Kamil (1920–2006)

Křoviny se rozvírají
1941–1943
kombinovaná technika, papír
30 × 21 cm
sign. nezjištěna

12 000 Kč

91.
Hudeček František (1909–1990)

Pohřeb
1936
kresba tužkou, karton
29,5 × 42 cm
sign. LD 29.2.36 Fr. Hudeček
vystaveno: František Hudeček – František Gross, 
Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, 
Praha, 14. 2. – 4. 6. 2006

38 000 Kč

89

90
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92.
Tichý František (1896–1961)

Dostihový závodník
1946
suchá jehla
30,5 × 21 cm
sign. UD Tichý 46
v soupisu grafického díla č. 152

8 000 Kč

94.
Tichý František (1896–1961)

Břichomluvec II
1948
suchá jehla
40 × 32,5 cm
sign. UD Tichý 48
v soupisu grafického díla č. 158

14 000 Kč

93.
Tichý František (1896–1961)

Commedia dell' arte II
1947
suchá jehla
20 × 21 cm
sign. UD Tichý 47
v soupisu garfického díla č. 90

10 000 Kč

92 93

94
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96.
Tichý František (1896–1961)

Fantom
1944/1945
suchá jehla
32 × 25,5 cm
sign. LD Tichý 45, T v tisku
v soupisu grafiského díla č. 114

30 000 Kč

97.
Tichý František (1896–1961)

Commedia dell' arte I
1942
tříbarevná suchá jehla 159/500
29,5 × 39,5 cm
sign. UD Tichý 42
LD slepotiskové razítko ELK
reprodukováno: Fr. Dvořák – František Tichý Grafické 
dílo, str. 28, č. 64

25 000 Kč

95.
Tichý František (1896–1961)

Paganini III
1947
litografie
35,5 × 30 cm
sign. LD Tichý 47
v soupisu grafického díla č. 129

10 000 Kč

95

96
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98.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Bárky
barevná litografie
18 × 25 cm
sign. PD Jan Zrzavý

12 000 Kč

99.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Studna v Karlachových sadech
litografie 294/300
39 × 46 cm
sign. PD Jan Zrzavý

25 000 Kč

98
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100.
Anderle Jiří (1936)

Commedia dell arte
1985
lept, suchá jehla, autorský tisk 
33/45
95,5 × 64,5 cm
sign. LD Anderle
LD popis díla autorem a popis v tisku

10 000 Kč

101.
Bím Tomáš (1946)

Šaty po tetě
1979
olej, tempera, karton
28,5 × 62 cm (výřez)
sign. PD Bím 79
scénický návrh k televizní inscenaci 
hry Ivana Mládka – Šaty po tetě, 1979

10 000 Kč

100

101
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102.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Žlutý balón
1978
akvarel, tužka, karton
41 × 22 cm (výřez)
sign. PD Kamil Lhoták 15. 3. 78

15 000 Kč

103.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Šachovnice v krajině
1981
akvarel, tuš, karton
23 × 15 cm (výřez)
sign. PD Kamil Lhoták 81

16 000 Kč

104.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Aviatik
1982
akvarel, tuš, karton
14 × 23 cm (výřez)
sign. PD Kamil Lhoták 82, LD 31. 5.

12 000 Kč

105.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Jehlan a kvádr
1981
akvarel, tuš, karton
15 × 23,5 cm (výřez)
sign. PD Kamil Lhoták 81

12 000 Kč

106.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Kvádr a jehlan v krajině
1987
akvarel, tuš
14,5 × 23,5 cm
sign. PD Kamil Lhoták 87
UD autorem 6.3., LD 65.

10 000 Kč

105 106
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107.
Saudek Kája (1935–2015)

Ghetto – nestvůrné rozměry
kvaš, akvarel, tuš, karton
45 × 33 cm
sign. PD Saudek

48 000 Kč

108.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Vítězství
zlacená olověná plastika
v. 62 cm
sign. zezadu na plintě O. Zoubek

60 000 Kč

109.
Valter Karel (1909–2006)

Soumrak
1986
akvarel, pastel, tuš, karton
29,5 × 41,5 cm
sign. PD Valter 86

12 000 Kč

110.
Reynek Bohuslav (1892–1971)

V zahradě
suchá jehla, monotyp
12 × 14,5 cm
sign. PD Reynek

45 000 Kč

111.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Ptáci
2002
olej, plátno
80 × 45 cm
sign. LD V. Komárek 02

25 000 Kč

110

111
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112.
Jíra Josef (1929–2005)

Kostelík
1963
olej, plátno
32 × 40 cm
sign. LD J. Jíra 63

25 000 Kč

113.
Jíra Josef (1929–2005)

Večer na St. Marco
1999
olej, plátno
45 × 45 cm
sign. PD J. Jíra 99, na rubu J. Jíra 99
PD název díla autorem, na rubu popis díla autorem

28 000 Kč

112

113
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114.
Souček Karel (1915–1982)

Ráno v Paříži
1963
olej, plátno
100 × 100 cm
sign. LD K. Souček 63
na rubu název díla autorem, na blindrámu štítek ÚSČVU s popisem díla, štítek výstavy Grosvenor Gallery London 
a razítko výstavy v Karlových Varech
vystaveno: Polsko, Štětí, duben–květen 1965; Grosvenor Gallery, London, kat. č. 18; Karlovy Vary

130 000 Kč
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115.
Zábranský Vlastimil (1936)

Hezký příklad rasové snášenlivosti
1997
olej, malířská lepenka
70 × 50 cm
sign. PD Zábranský, na rubu Vlastimil 
Zábranský 1997

25 000 Kč

116.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Zlatý džbán
1972
olej, tempera, lepenka
28,5 × 21,5 cm 
sign. na rubu na štítku Josef Vyleťal
na rubu na štítku název díla autorem; pravost 
potvrdila manželka autora Olga Vyleťalová

175 000 Kč

117.
Beneš Vlastimil (1919–1981)

Hřbitov
1965
olej, lepenka
40 × 49 cm
sign. PD V Beneš 65

55 000 Kč

118.
Nowak Willi (1886–1977)

Zasněná dívka
1974
olej, tempera, překližka
29 × 21,5 cm
sign. PD Vilém Nowak 1974

24 000 Kč

119.
Janeček Ota (1919–1996)

Bílý květ
1990
olej, sololit
41 × 27 cm
sign. PD Ota Janeček 90, na rubu 
Janeček 1990

22 000 Kč

118

119
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120.
Liesler Josef (1912–2005)

Silueta
1990
olej, lepenka
41 × 32 cm
sign. LD Liesler 90

18 000 Kč

121.
Liesler Josef (1912–2005)

Giuseppemu Arcimboldovi
1990
olej, sololit
30 × 24 cm
sign. PD Liesler 90

18 000 Kč

122.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Tři Grácie
zlacená olověná plaketa
34,5 × 35 cm
sign. na rubu Zoubek

24 000 Kč

123.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Klíčnice I
zlacená olověná plaketa
61 × 15,5 cm
sign. na rubu O. Zoubek

25 000 Kč

124.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Klíčnice II
zlacená olověná plaketa
61 × 15,5 cm
sign. na rubu O. Zoubek

25 000 Kč

125.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Jácob a Thámar
zlacená olověná plaketa
35 × 34,5 cm
sign. na rubu O Zoubek

24 000 Kč

120

121
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126.
Kolář Jiří (1914–2002)

Ptáčci
1969
proláž
17,5 × 11,5 cm (výřez)
sign. PD JK 69

12 000 Kč

127.
Kolář Jiří (1914–2002)

Božena Němcová
1995
koláž
25,5 × 20 cm
sign. PD JK 45, na rubu Jiří Kolář 95

12 000 Kč

128.
Kolář Jiří (1914–2002)

Motýli
1967
proláž
22,5 × 15 cm
sign. PD JK 67

12 000 Kč

126 127

128
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129.
Kolář Jiří (1914–2002)

Bez názvu
1967
koláž
21 × 64 cm
sign. PD JK 67, na rubu Jiří Kolář 67

37 500 Kč

130.
Kolář Jiří (1914–2002)

Bez názvu
1974
koláž
29 × 45 cm
sign. PD JK 74

38 000 Kč

129

130
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131.
Balcar Jiří (1929–1968)

Druhá špatně popsaná situace
1966
barevná litografie 6/20
34 × 22 cmvv
sign. PD Jiří Balcar 66
na rubu název díla

11 000 Kč

Hlavními tématy Balcarových děl je člověk 
a lidská společnost. Typografie se stala 
typickým znakem pro jeho tvorbu. Zvrat 
v jeho tvorbě přišel po návštěvách zahra-
ničních výstav Expo 58 v Bruselu a Padesát 
let moderního umění. Tyto výstavy způ-
sobily, že přešel z domácích tendencí 
na evropské.

132.
Balcar Jiří (1929–1968)

Nedělní odpoledne
1966
barevná litografie 10/20
47 × 32,5 cm
sign. PD Jiří Balcar 66

11 000 Kč

131

132
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133.
Balcar Jiří (1929–1968)

Bez názvu (Akt II.)
1968
lept, autorský tisk
49,5 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 68, (Jaromíra 
Balcarová)

11 000 Kč

134.
Balcar Jiří (1929–1968)

Společnost
1968
lept 2/8
49,5 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 68

11 000 Kč

135.
Balcar Jiří (1929–1968)

Právě teď?
1968
lept 4/10
50 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 68

11 000 Kč

133 134

135
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136.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Kudlanka
1956
akvarel, kresba tužkou, karton
11 × 16 cm
sign. PD Vladimír Boudník 22. XII. 1956

18 000 Kč

137.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Moloch
1966
strukturální grafika
49,5 × 34,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1966 – VI

30 000 Kč

138.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Sedící akt
1967
kombinovaná grafická technika
48,5 × 34,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1967

35 000 Kč

139.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu
1967
suchá jehla 2/3
47 × 31 cm
sign. PD Vladimír Boudník 1967

35 000 Kč

140.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu
1966
lept, otisk dlaně
35 × 48,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1966

42 000 Kč

136

137
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141.
Dalí Salvador (1904–1989)

Quevedos visioner I
1975
suchá jehla, ručně kolorováno stencilií 
8/300
52,5 × 36,5 cm
sign. PD Dalí
reprodukováno: Salvador Dalí, Cataloggue Raisonné 
of Etchings and Mixed-Media Prints 1924–1980, Prestel, 
str. 239, pol. 767

38 000 Kč

142.
Dalí Salvador (1904–1989)

Quevedos visioner II
1975
suchá jehla, ručně kolorováno stencilií 
8/300
52,5 × 36,5 cm
sign. PD Dalí
reprodukováno: Salvador Dalí, Cataloggue Raisonné 
of Etchings and Mixed-Media Prints 1924–1980, Prestel, 
str. 239, pol. 769

38 000 Kč

141

142
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Koblasa Jan (1932–2017)

Postava
1962/1963
polychromovaná dřevěná plastika
v. 52 cm
sign. zespodu monogram JK 1962/3

70 000 Kč

Koblasova tvůrčí cesta je syntézou úvah 
o člověku a jeho roli ve světě a návra-
tem k pradávným mýtům a archetypům. 
Výrazným okruhem vynořujícím se z jeho 
tvorby 60. let jsou náměty Králů, Proroků, 
Strážců a Lament, následovány postavami 
z řecké mytologie nebo tématy ze světa 
opery a divadla.

175
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144.
Hampl Josef (1932)

Grafický triptych
1961, 1960, 1963
3× strukturální grafika, 2× autorský tisk, 1× 2/10
3 ks 23 × 18 cm
sign. 3× PD Jos. Hampl (61, 60, 63)

13 000 Kč

Industriální Vysočany svedly dohromady dva solitérní umělce Vladimíra Boudníka 
a Josefa Hampla. Po práci si zadávali výtvarné úkoly na poli aktivní a strukturální grafiky. 
Souběžně s grafickým dílem vznikalo u Hampla také dílo malířské, kdy materiálové otisky 
zapracovával do ještě živé malby, jak ukazuje obraz Jiné slunce. Srpen 1968 ho zastihl 
v zahraničí s lukrativní nabídkou na místo asistenta u minimalisty Heinze Macka ze skupi-
ny ZERO, vrátil se ale do Československa. Jeho tvorba je obohacena o konstruktivistické 
malby a variabily, od 80. let rozměrné šité koláže, které byly k vidění na dvou loňských 
výstavách, v Muzeu Kampa a v GASKu.

Jeho dílo je zastoupeno v těchto zásadních institucích: Stedelijk Museum het Toreke, 
Tienen (Belgie), Staatsgalerie, Stuttgart (Německo), Museum of Art, The University 
of Michigan, Ann Arbor (USA), Museun für aktielle Kunst, Utrecht (Nizozemsko), Museum 
Bochum, Bochum (Německo), Museum Stuky, Lodž (Polsko), Pratt Graphics Center, New 
York (USA), Kassák Múzeum, Budapešť (Maďarsko), Graphicsammlung des XX. Jahdt., 
Bonn (Německo), Cultureal Centre De Warande, Turnhout (Belgie), Národní galerie, 
Praha.
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145.
Hampl Josef (1932)

Jiné slunce
1963
kombinovaná technika, olej, sololit
62 × 46 cm
sign. UD Hampl 63, na rubu Jos. Hampl 63
na rubu název díla autorem

50 000 Kč

146.
Koblasa Jan (1932–2017)

Pokus o úsměv
1965
olej, plátno
33 × 22 cm
sign. na rubu monogram JK 1965
na rubu název díla autorem

180 000 Kč

145
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147.
Ovčáček Eduard (1933)

Bez názvu
1963
asambláž, textil, olej, lepenka
28 × 21 cm
sign. PD E. Ovčáček 63, na rubu 
E. Ovčáček
přiložená fotografie autora s dílem

60 000 Kč

148.
Jankovič Jozef (1937–2017)

Hlava
bronzová plastika, žulový podstavec
v. 30 cm
sign. nezjištěna, autorský štítek

90 000 Kč

147

148
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149.
Kratina Radoslav (1928–1999)

Partyzán
1963
koláž, propálené papíry, karton
45 × 32,5 cm
sign. na rubu na krycí lepence 1963 Radoslav Kratina
na rubu na krycí lepence popis díla autorem

85 000 Kč
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152.
Istler Josef (1919–2000)

Bez názvu
1970
olej, lepenka
30 × 23 cm
sign. PD Istler 70

18 000 Kč

153.
Istler Josef (1919–2000)

Zátiší
1970
olej, lepenka
35 × 45 cm
sign. PD Istler

20 000 Kč

150.
Istler Josef (1919–2000)

Fantom
1979
akvarel, tuš, karton
39 × 27,5 cm
sign. PD Istler 79

20 000 Kč

151.
Istler Josef (1919–2000)

Hlava
kombinovaná technika, karton
44 × 31 cm
sign. PD Istler

12 000 Kč

150



181

151 152

153



182

154.
Válová Jitka (1922–2011)

Padající postavy
1999
pastel, karton
58 × 89 cm
sign. PD J. Válová 99

45 000 Kč

155.
Kmentová Eva (1928–1980)

Torzo
1980
cínový reliéf
61 × 44 cm
sign. nezjištěna

50 000 Kč

154
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157.
Janoušková Věra (1922–2010)

Figura
1988
koláž, kresba tužkou, karton
28,5 × 20,5 cm (výřez)
sign. PD V. Jan. 1988

8 000 Kč

156.
Janoušková Věra (1922–2010)

Hlava
1998
kombinovaná technika, koláž, fix, 
stříkaná barva, lepenka
67,5 × 48 cm
sign. UD V. Janoušková, PD 1998
na rubu fotografie autorky s dílem

28 000 Kč

156
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158.
Ranný Michal (1946–1981)

Z Českého středohoří
1970/1971
olej, plátno
19,5 × 25,5 cm
sign. na rubu na blindrámu 
Michal Ranný 1970-71

18 000 Kč

159.
Kmentová Eva (1928–1980)

Zoubek Olbram (1926–2017)

Prst
1980
cínový reliéf
24 × 30 cm
sign. na rubu Kmentová, 
Zoubek

50 000 Kč

160.
Kučerová Alena (1935)

Sauna
1971
tisk z perforovaného plechu, 
autorský tisk 5/10
53,5 × 76 cm
sign. PD Alena Kučerová 1971

12 000 Kč

161.
Novák Ladislav (1925–1999)

Bez názvu
1975
froasáž, koláž
35,5 × 26 cm
sign. LD monogram 5. 1. 75

18 000 Kč

162.
Kučerová Alena (1935)

Plavci
1975
tisk z perforovaného plechu 1/2
52 × 76 cm
sign. PD Alena Kučerová 1975

12 000 Kč

160

161
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163.
Sopko Jiří (1942)

Bez názvu
2003
olej, plátno
60 × 65 cm
sign. na rubu Sopko 2003

70 000 Kč

164.
Sopko Jiří (1942)

Bez názvu
1988
akvarel, ruční papír
21 × 30 cm
sign. PD Sopko 88

14 000 Kč

165.
Lamr Aleš (1943)

U vrátek zahrádky stojí na hlavě jaro 
a žvaní
1979
olej, tuš, plátno
19 × 25 cm
sign. UD A. Lamr 79, na rubu na 
blindrámu L. A. 79
na rubu na blindrámu název díla autorem

28 000 Kč

163

164
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166.
Vašíček Vladimír (1919–2003)

Přenesení do světla
1997
olej, plátno
73 × 60 cm
sign. PD Vašíček 97
na rubu na blindrámu popis díla autorem

24 000 Kč

166
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167.
Valenta Jiří (1936–1991)

Bez názvu
1973–1976
tempera, tužka, pastel, hedvábný papír
69 × 49 cm
sign. PD J. V. 73-6

18 000 Kč

Jiří Valenta (1936–1991) je významný malíř 
českého informelu a protagonista tzv. 
Konfrontací z přelomu padesátých a šede-
sátých let. Po opuštění Československa 
v roce 1968, navázal na svou dosavadní 
malířskou tvorbu.

Po okupaci v srpnu 1968 odešel nejprve 
do Vídně a pak do Německa. V roce 1969 
se usadil v Hof Dodau u Eutinu, v ateliéru 
berlínského galeristy J. Kiliana. Roku 1972 
se z Plönu přestěhoval do Brühlu a násled-
ně do Kolína nad Rýnem, kde žil do své 
smrti.

Práce Jiřího Valenty se v nabídce aukč-
ních síní objevují jen velmi zřídka a jsou 
velice raritní.

167

168
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168.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu (Ruce)
1973
barevná kombinovaná grafická technika, 
autorský tisk
50 × 37 cm
sign. PD Adriena Šimotová 73

21 000 Kč

169.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Tvář z profilu
1975
barevná kombinovaná grafická technika
39 × 36 cm
sign. PD Adriena Šimotová 75

18 000 Kč

170.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu
1971
kombinovaná grafická technika 21/30
48 × 49 cm
sign. PD Adriena Šimotová 71

21 000 Kč

171.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Modlitba
1976
kombinovaná grafická technika, autorský 
tisk
58 × 28,5 cm
sign. PD Adriena Šimotová 76

12 000 Kč

170

171
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172.
Malich Karel (1924)

Bez názvu
1969–1970
lept, autorský tisk
49 × 64 cm
sign. PD K. Malich 1969-70.

24 000 Kč

173.
Kučerová Alena (1935)

Louže
1965
suchá jehla, autorský tisk 4/10
32 × 49 cm
sign. PD Alena Kučerová

15 000 Kč

172
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174.
Grygar Milan (1926)

Lineární partitura
1980
kresba tuší, karton
86 × 62 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1980
publikováno: v autorově monografii (Gema Art, 
2009), str. 250

120 000 Kč

175.
Malich Karel (1924)

Studie
1963
kresba tužkou, karton
46 × 28 cm
sign. na rubu K. Malich 1963

12 000 Kč

176.
Grygar Milan (1926)

Partitura pohybu
1969
kombinovaná technika, karton
74 × 51 cm
sign. PU Milan Grygar 1969
PU název díla autorem

45 000 Kč

174

175
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177.
Kučerová Alena (1935)

Bez názvu
barevný tisk z perforovaného plechu
77 × 55 cm
sign. nezjištěna
na rubu kolorovaný tisk z překládaných plechů

35 000 Kč

178.
Grygar Milan (1926)

Partitura
1967
kresba tuší, karton
65 × 51 cm
sign. PD Milan Grygar 1967

180 000 Kč

179.
Kyncl František (1934–2011)

Bez názvu
1971
kresba tužkou
65 × 47,5 cm
sign. PD F. Kyncl 71

18 000 Kč

180.
Kyncl František (1934–2011)

Černá monostruktura
1992
reliéf, akryl, ruční papír
104 × 78 cm
sign. na rubu F. K. 92
na rubu autorem: 26 / E / 1 – 36

20 000 Kč

181.
Novosad Karel (1944–2008)

Bez názvu
1971
asambláž, plastová fólie, barevné nitě 8/60
50 × 50 cm
sign. PD Novosad

8 000 Kč

Karel Novosad byl bezesporu velmi 
talentovaným malířem i zajímavou 
osobností. Po studiu umění a grafiky 
v Praze, kde ještě stihl v roce 1967 
poprvé vystavovat, emigroval o rok 
později do Německa a usadil se v pří-
stavním Hamburku. Zde v dalším umě-
leckém vzdělávání u profesora Almira 
Mavigniera na HFBK (Hochschule für 
bildende Künste) opět pokračoval 
a již během studia se velmi rych-
le etabloval jako úspěšný výtvarník. 
Přihlédneme-li k notoricky známému 
faktu, jakou spoustou kvalitních „kon-
krétistů“ Německo vždy disponovalo 
a o co víc malířů se v době příchodu 
Karla Novosada, tedy v době velkého 
boomu geometrie obdobnému zamě-
ření tvorby věnovalo, pak se musíme 
jeho úspěchu jen obdivovat.

Jedním z důvodů úspěchu byl beze-
sporu individuální a nezaměnitelný 
rukopis mladého autora. Novosad se 
vyjadřoval většinou pomocí preciz-
ních barevných linií na černém poza-
dí a byl tedy velmi systematicky tvoří-
cím malířem.

181
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184.
Kubíček Jan (1927–2013)

Čtverec s dislokacemi
1983
akryl, plátno
30 × 30 cm
sign. na rubu Jan Kubíček 1983
na rubu popis díla autorem

110 000 Kč

182.
Kubíček Jan (1927–2013)

Forma – Akce
1985
originální fotografie
29,5 × 23 cm
sign. na rubu Jan Kubíček 1985

 12 000 Kč

183.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Hnědo-bílá struktura
barevná serigrafie 44/250
50,5 × 50,5 cm
sign. PD Sýkora

28 000 Kč

182 183

184
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185.
Kolíbal Stanislav (1926)

Bílý reliéf
2011
koláž, asambláž, karton, špejle, 
kresba tužkou
23,5 × 17 cm
sign. na rubu S. Kolíbal 2011
na rubu přípis autorem

12 000 Kč

186.
Malich Karel (1924)

Bez názvu
2011
barevná serigrafie 18/40
120 × 120 cm
sign. UD K. Malich 2011

50 000 Kč

187.
Malich Karel (1924)

Bez názvu
2011
barevná serigrafie 23/50
120 × 80 cm
sign. LD K. Malich 2011

48 000 Kč

185

186187
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188.
Nesázal Michal (1963)

To pravé ráno
2007
olej, plátno
95 × 135 cm
sign. LD Nesázal 2007, na rubu Nesázal 2007
na rubu na blindrámu popis díla autorem

85 000 Kč

Michal Nesázal jeden z prvních držitelů Ceny Jindřicha Chalupeckého, získal ji jako třetí, 
po Vladimíru Kokoliovi a Františku Skálovi, už v roce 1992.

Jeho tvorba je svébytně duchovní a novodobě rezonuje s obrazy renesančních mistrů, 
na jejichž práci navazuje o půl tisíciletí později. Zabývá se podobnými tématy, ale s vyu-
žitím aktuálních obrazových a výrazových dorozumívacích prostředků, jež mistrně 
malířsky ovládá. Na jedné straně autor se vší vážností respektuje řemeslnou dokonalost 
malířského provedení, na druhou zase pojímá obraz svobodně a jednoduše, pracuje 
s myšlenkovou zkratkou.

CENU JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 
OBDRŽEL V ROCE 1992
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MIMOŘÁDNÁ AUKCE  
ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO 

MODERNÍHO UMĚNÍ 20. STOLETÍ 
ZE ZAHRANIČNÍCH SBÍREK

PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA 20. 4. – 29. 4 2018  
DENNĚ, VČETNĚ VÍKENDU I SVÁTKŮ  
OD 10.00 DO 18.00 HOD.

WWW.ACB.CZ

EMAIL: PRAHA@ACB.CZ, BRNO@ACB.CZ 
TEL.: 603 424 913, 224 232 500, 542 214 789

V NEDĚLI 29. 4. 2O18
V 18.30 HOD.

TOPIČŮV SALON
PRAHA 1, NÁRODNÍ TŘÍDA 9



Poznámky:
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Galerie Jedlová je objektem nabízejícím několik možností využití.  
Je vhodný jako školicí středisko pro menší firmy,  

hodí se pro pořádání akcí a kurzů, uměleckých výstav a produkcí.  
Je také ideálním místem pro ubytování rodin či přátelských 
skupin pro volný čas nebo dovolenou s možností relaxace 

ve vnitřním bazénu, vířivce a sauně nebo na hřišti.

GALERIE JEDLOVÁ

… POJĎTE SE UBYTOVAT, RELAXOVAT, UČIT SE NOVÉ VĚCI … 
… ZPÍVAT, MALOVAT, VYSTAVOVAT, BAVIT SE …

kontakt:
Ing. Hana Rybářová

tel.: +420 605 921 246 | email: rybka022@seznam.cz | www.galeriejedlova.cz



Průvodce pro nepřítomné a telefonní uchazeče

Pokud se nemůžete zúčastnit aukce osobně, můžete dát společnosti 1. Art Consulting 
Brno – Praha pokyny, aby se ucházela vaším jménem a vyplněním formuláře o příslušnou 
věc. Tato služba je důvěrná a je k dispozici bez dalších poplatků.

Obecné

Před aukcí
Budeme se snažit o nákup položky dle vašeho výběru za nejnižší možnou cenu (v závis-
losti na vyvolávací ceně a další nabídky), a nikdy více, než je maximální částka, kterou 
určíte. V případě potřeby se vaše nabídka zaokrouhlí dolů na nejbližší částku v souladu 
s kroky dražebníka.

Dříve obdržené nabídky budou mít přednost. Nabídky by měly být předloženy nejméně 
dvacet čtyři hodin před konáním aukce. Pokud činíte nabídky prostřednictvím telefonu, 
doporučujeme vám ponechat maximální nabídku, kterou můžeme učinit vaším jménem 
v případě, že se nemůžeme dovolat. Naši zástupci jsou připraveni k provedení nabídky 
za vás.

Po aukci
Úspěšní zájemci obdrží přehled popisující jejich nákup a dostanou pokyn pro platbu 
a odbavení zboží.

Vyplnění formuláře

Tento formulář by měl být použit na jednu aukci. Uveďte číslo položky, autora věci 
a datum prodeje v prostoru horní části formuláře, pokud není již předvyplněn.

Uveďte prosím maximální kupní cenu v dražbě, kterou jste ochotni zaplatit za každou 
položku. Jiné pokyny k nákupu nebo neomezené nabídky nebudou akceptovány. 
Nabídky musí být číslovány ve stejném pořadí jako v katalogu.

Náhradní nabídky pro položky lze učinit slovem NEBO u čísla položky. To znamená, 
že pokud jste byl na začátku hodně úspěšný, nebudeme pokračovat a ucházet 
se o dražbu další položky pro vás. Nebo naopak, pokud vaše dřívější nabídky byly neú-
spěšné, budeme i nadále dražit za vás pro zbývající položky uvedené na formuláři.

Pokud jste si sjednal telefonní dražbu, prosím jasně určit telefonní číslo, na kterém jste 
k zastižení v době konání prodeje, včetně kódu země. Zavoláme Vám ze sálu krátce před 
započetím dražby předmětné položky.



Plná moc pro zastupování v dražbě
dražba po telefonu

Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČ: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 25. 3. 2018 
ve 13.30 hod., na adrese Topičův salon – Národní třída 9, Praha 1 a dražila za mne 
do uvedených limitů či po telefonu následující věci:

č. autor název cena  limit  
nebo telefon

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

Zavazuji se, že vydražené předměty zaplatím nejpozději do deseti dnů ode dne konání 
aukce. K vydražené věci bude účtován aukční poplatek dle platného aukčího řádu. 
Zmocnitel prohlašuje, že jsou mu známy dražební podmínky dražebníka.

Jméno: 

Příjmení: 

Telefon: 

Tel. pro dražbu: 

E-mail: 

číslo OP: 

Ulice: 

Město: 

PSČ: 

Stát: 

Datum a místo: Podpis:



Podmínky pro zastupování v dražbě a telefonní prodej

Vezměte prosím na vědomí, že zastupování nepřítomných a telefonní dražby jsou nabíze-
ny jako doplňková služba bez poplatku. Takové nabídky jsou prováděny na riziko a 1. Art 
Consulting proto nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí 
nabídky.

Všechny nabídky jsou předmětem dražebního řádu prodejního katalogu. Odměna dra-
žebníka, ve výši uvedené v dražebním řádu katalogu prodeje, bude přidána ke kupní 
ceně dosažené v dražbě jako součást celkové kupní ceny. Nabídky budou uspokojeny 
za co nejnižší cenu tak, jak to dovolí další nabídky a rezervace.

Platba na aukci

Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení 
aukce.

Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně):

kladívková cena: výše aukčního poplatku:
do výše 1 000 000 Kč  20 %
od 1 000 001 do 10 000 000 Kč 18 %
nad 10 000 001 Kč 16 %

Tyto provize jsou konečné, a zahrnují jak DPH, tak autorský poplatek. Po dohodě s dražeb-
níkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí 
věci v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud 
není dohodnuto jinak. Platební karty nejsou akceptovány.

Ochrana osobních údajů

Z důvodu plnění některých služeb, o které klienti požádali, může 1. Art Consulting zpřístup-
nit informace třetím stranám (např. přepravci). Je zájmem 1. Art Consulting Brno – Praha 
vyžadovat, aby tyto třetí strany respektovaly soukromí a důvěrnost informací našich klien-
tů a poskytovaly stejnou úroveň ochrany informací klientů, jak je stanoveno v rámci EU.

Podpisem této Plné moci pro zastupování a telefonního dražení souhlasíte s takovým 
sdělením.

Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů mohou být prostory 1. Art Consulting před-
mětem nahrávání videa. Telefony, např. telefonní nabídky/hlasové zprávy mohou být 
rovněž zaznamenány. 



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

Nemůžete se zůčastnit aukce na sále?

Využijte možnosti online dražby!

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

http://acb.livebid.cz
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