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Editorial

7www.arthousehejtmanek.cz I Zahradní aukce 2021

K
aždá aukční nabídka Arthouse Hejtmánek se vyznačuje šíří až encyklopedickou. Neomezuje se na  žádné 

uměleckohistorické kategorie dobové ani geografi cké, ba ani co do uměleckých oborů. Zahrnuje tak díla vý-

tvarného umění, uměleckého řemesla a designu od středověku po současnost a různorodé svou proveniencí. 

Jediným kritériem výběru je nezpochybnitelná kvalita každého kusu. Ta je vždy ověřována ve spolupráci s reno-

movanými specialisty, jejichž kvalifi kace je potvrzena dlouhodobým působením v  akademických či muzejních 

institucích.

Nejvýznamnějším dílem v nynější nabídce je obraz Léto Antonína Slavíčka z roku 1897, původně ze sbírky Jana 

Kotěry. Obraz byl publikován i opakovaně vystavován ještě za malířova života a důležitost mu přiznávala i pozdější 

odborná literatura. Naposledy byl vystavován v roce 1961 a od té doby zůstával skryt v soukromé sbírce. Na veřej-

nost se tak znovu dostává po více než půl století. Obraz představuje uvážlivě komponovanou výseč prosté krajiny 

z okolí Okoře. Přesvědčivě refl ektuje světelnou i atmosférickou situaci letního dne s důrazem na efektní provedení 

detailů plevelné vegetace v popředí.

Tomuto dílu sekundují práce dalších žáků Josefa Mařáka, tentokrát hojně zastoupených, např.: Antonína Kalvo-

dy, Jaroslava Panušky, Otakara Lebedy, Karla Langra, Josefa Ullmanna, Václava Březiny. Volně k nim lze přiřadit 

i drobný leč kvalitní Portrét Arnošta Hofbauera od Miloše Jiránka přibližně z roku 1900. Pozornost si zaslouží rov-

něž Lesní cesta z roku 1915, jejímž autorem je Otakar Nejedlý. Jiný typ krajiny, urbanizované a industrializované 

pak zachycují Noční ulice v Paříži, typická malba Konstantina Korovina z roku 1931, a Parní lokomotivy od Viléma 

Kreibicha z roku 1912, nápadně připomínající Monetovy malby podobného tématu.

Zcela odlišný přístup ke krajině zastávali v polovině 19. století romantikové. Vyhledávali dramatické či nálado-

vé náměty které naplňovali sentimentem a nezřídka symbolickými významy. Obraz Měsíc nad jezerem od Adolfa 

Chwaly vznikl sice až v roce 1890, charakterem však zcela romantickou podstatu naplňuje. Do této skupiny patří 

také reprezentativní obraz Vodní mlýn v horách od jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 19. století Josefa 

Navrátila, datovaný do 50. let.

Ze starého umění je třeba upozornit na soubor pravoslavných ikon povětšinou z 18. století a na dřevěnou po-

lychromovanou Pietu od jihoněmeckého řezbáře z doby před rokem 1500. Mimořádnou kvalitou se vyznačuje drob-

ná malba na kameni Zvěstování od dosud neurčeného rudolfi nského mistra. Pískovcová Hlava mladého muže je 

dílem nejvýznamnějšího sochaře českého baroka Matyáše Bernarda Brauna. Je datována do let 1720–1730. Mimo-

řádný je i rokokový Portrét dámy z poloviny 18. století, připsaný Charlesi Andrému van Loo.

Vzdálené historicky, nikoli však kvalitou jsou další portréty. Diagonálně komponovaná, barevně redukovaná 

Portrét Antonína Dvořáka z roku 1909 je dílem významného rakouského malíře Maxe Oppenheimera, absolventa 

vídeňské a pražské akademie. Portrét slečny Tydlitátové od Jana Zrzavého vznikl roku 1928. Jde o kresbu uhlem 

na plátně provedenou pečlivě a defi nitivně jako paralela k olejomalbě stejného portrétu, chovaného dnes v soukro-

mé sbírce v Mnichově. Ze stejného roku pochází drobná plastika v pálené hlíně, Sedící černoch od Bedřicha Stefana.

Do skupiny děl z meziválečného období a let následujících patří bronzové plastiky Tragédie od Karla Dvořáka 

z roku 1938, Smutné jaro od Josefa Wagnera z roku 1942 a Antilopa od Vincence Vinglera z roku 1944. Za zmínku 

stojí malý soubor obrazů Grigorije Musatova ze 30. let, s tím současná Pouť na Svatý Kopeček od Bohumíra Dvorské-

ho provedená pro autora typickou výraznou barevností a energickými tahy štětce. Z roku 1945 pak pochází Dívka 

s květem ve vlasech od Jana Baucha. Výjimečné místo v kolekci zaujímá obraz Stříhali dohola malého chlapečka 

od Bohumíra Matala z roku 1947. Slavná, větší varianta téhož tématu se nachází ve sbírce Moravské galerie v Brně. 

Nabízené dílo vykazuje zvláštní barevnou a výrazovou intenzitu.

Poválečné a současné umění má v kolekci také výrazné reprezentanty. Mimořádný je trojrozměrný papírový 

objekt O blízkém a vzdáleném – Rozhovor od Adrieny Šimotové, datovaný přibližně do roku 1994, a rovněž iluzivní 

malba-objekt Implantáty Magdaleny Jetelové. Nápadný je i poněkud provokativně působící Autoportrét v masce Mic-

key Mouse s parukou Pippi Punčochaté od Petra Nikla. Další umělci, příslušníci různých generací, zde mají obrazy 

a objekty spíše kabinetních rozměrů, přesto vysoké kvality, např.: Pravoslav Kotík, Jiří Kolář, František Ronovský, 

Jan Saudek, Zdeněk Sýkora, Aleš Lamr, Antonín Střížek…

Rovnocennou součást aukční nabídky tvoří předměty dekorativního umění, uměleckých řemesel a designu. Ne-

jenže příhodně doplňují celkový obraz souboru, ale zárověn každý z nich je významným objektem o sobě. Tato část 

zahrnuje vzácné knihy a staré tisky, keramiku, hodiny, nábytek, koberce atd. Mezi nimi vyniká Habánská miska 

datovaná 1619 jako jeden z příkladů inkunábulní habánské keramiky.

Příprava každé aukce vyžaduje značné úsilí a množství vynaložené práce. Základem je heuristika – vyhledává-

ní jednotlivých kusů. To se děje aktivně, skutečným výzkumem v terénu nebo kritickým vyhodnocováním nabí-

dek. Každý vybraný předmět je pak třeba uměleckohistoricky a technologicky prozkoumat, restaurátorsky ošetřit, 

adjustovat a instalovat do předaukční výstavy. Ve výsledku však nic z toho není vidět, a tak to má být.

 

 P h D r .   A N N A  J A N I Š T I N O V Á
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1
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
POZDNĚ GOTICKÁ MADONA | A LATE GOTHIC MADONNA

Před | Before 1500

Střední Evropa | Central Europe

Polychromované a zlacené dřevo | Polychrome and gilded wood

108 cm

Podle typiky tváří, podle způsobu řezby vlasů a hluboce řezané hybné draperie, se lze domnívat, že dílo vzniklo 

v oblasti západních Čech, někdy kolem roku 1500 v okruhu Ulricha Creutze. Madona nese na rukou Ježíška 

a je oděna ve zlatém plášti s modrým podkladem, na hlavě s korunou. Jemně vykreslené tváře obou postav jsou 

lemovány kontrastně působící detailní řezbou vlnitých vlasů. Plastika je v dobrém stavu s patrnými pozdějšími 

přemalbami a novější korunou. Zezadu nápis s údaji o opravě sochy v 18. století.

VYVOLÁVACÍ CENA 240 000 Kč
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2
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
PIETA | PIETA

Před 1500 | Before 1500 

Jižní Německo | Southern Germany 

Polychromované dřevo | Polychrome wood 

43 cm

Pozdně gotická dřevořezba vyobrazuje Marii zahalenou v řaseném plášti s Ježíšovým tělem spočívajícím na jejím 

pravém koleni. Dramatického efektu je dosaženo odklonem obou postav k rozdílným stranám, kdy zubožené tělo 

Ježíše Krista směřuje jedním směrem a truchlící Marie se s tváří plnou bolesti odklání směrem opačným. Velmi 

dobře zachovalá v původní polychromii.

VYVOLÁVACÍ CENA 220 000 Kč
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3
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
POSMÍVÁNÍ SE KRISTU | MOCKING JESUS CHRIST

1500 

Německo | Germany 

Tempera, pergamen | Tempera, parchment 

16,5 × 11 cm 

Vzácná gotická dvojice obrázků na pergamenu s motivem Ježíše Krista „hle muže–iluzi čistoty“. Scéna se 

odehrává před samotným ukřižováním, kdy se mu až karikaturně zachycené postavy vysmívají a korunují jej jako 

spasitele symbolickou trnovou korunou. Dojem z obou kreseb je akcentován historickými rámy z 18. století.

Zezadu na rámech pečetě dřívějších majitelů.

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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4
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTA | RESURRECTION OF A CHRIST
16. století | 16th century

Itálie | Italy 

Hedvábí, kovem foliovaná nit | Silk, metal plated thread 

42 × 30 cm

Nesignováno | Unsigned  

Výšivka s bohatou pozamentovou výzdobou a realistickým stínováním s motivem Ježíše Krista v okamžiku 

zmrtvýchvstání. V popředí této události přihlížejí dva bojující vojáci se štíty. Obdobné církevní výšivky známe ze 

sbírky rodiny Rothschildů z časového úseku 15.–17. století. 

VYVOLÁVACÍ CENA 17 000 Kč
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Významná sbírka šesti děl rané římské a řecké geografi e, popisů tehdy 

známého světa, soupisů míst světa a topografi e Říma v jednom svazku. 

Obsahuje 223 čísl. listů a 1 nečísl. list. Texty latinsky, předtištěné prázdné 

iniciály, široké okraje listů, na závěr dřevořezová tiskařská značka 

legendárního nakladatele, dobře zachováno. Ve hřbetu viditelný fragment 

středověkého iluminovaného pergamenového rukopisu, použitého 

k vazbě. Titulní list společný i pro další díla, stránkováno průběžně: 

1) Pomponius Mela. De situ orbis, 2) J. Solinus. Polyhistor, 

3) Antonius Augustus. Itinerarium provinciarum, 4) P. Victor. 

De regionibus urbis Romae, 5) Vibius Sequester. De fl uminibus, 

6) Dionysius Periegetes. De situ orbis. Postinkunábulní edice dědiců 

proslulého italského knihtiskaře Giunty z počátků tisku. 

VYVOLÁVACÍ CENA 24 000 Kč

5
FILIPPO GIUNTA (1450–1517)
RANÁ ŘÍMSKÁ A ŘECKÁ GEOGRAFIE 

EARLY ROMAN AND GREEK GEOGRAPHY

1519 

Itálie, Florencie | Italy, Florence

Dobová renesanční vazba 

na 3 pravé vazy z kozí kůže s bohatým 

ornamentálním slepotiskovým zdobením. 

Period Renaissance binding 

on 3 real goatskin ligaments with rich 

ornamental blind-print decoration. 

17 × 11 × 3,5 cm
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Vzácný soubor 4 postinkunábulních vydání děl klasických autorů u dvou 

významných knihtiskařů. Velmi bohaté drobné dobové marginálie 

přímo v textu a na okrajích sépiovým a černým inkoustem, vlastnické 

a knihovnické přípisky na přídeštích a posledním listu verso. Široké 

okraje listů, předsádky chybí. Dobová polopergamenová raně renesanční 

slepotisková vazba na 3 původní vazy přes dřevěné desky. Nahoře vlevo 

vyraženo „IVVENA“, knihovnické štítky na hřbetě. Obsahuje: Juvenalis. 

Satyra prima (– sextadecima). Köln a. R., H. Quentell, 1510, 75 nečísl. listů. 

Cicero, M. T. Rhetoricorum libri quatuor ad herennium. De inventione 

libri duo, 111 římsky čísl. listů. Cicero, M. T. Tusculanarum quaestionum 

libri quinq(ue). Strasbourg, 83 římsky čísl. listů. Plinius Secundus, 

G. Epistolarum libri decem, in quibus multae habentur epistolae non ante 

impressae, 116 římsky čísl. listů. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč

6
ČTYŘI RANÉ TISKY ŘÍMSKÉ 
ANTICKÉ KLASIKY
FOUR EARLY PRINTS 
OF ROMAN ANTIQUE CLASSICS
1510–1518 

Německo | Germany 

Dobová polopergamenová vazba

Period half parchment binding 

22 × 16 × 6 cm
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7
PUBLIUS OVIDIUS NASO
AMATORIA | AMATORIA

1562 

Švýcarsko, Basilej | Switzerland, Basil 

Renesanční vepřovicová vazba na 5 vazů | Renaissance binding with 5 bands 

15,5 × 11 × 3 cm

Mistrovská renesanční vepřovicová vazba na 5 vazů nese znaky dílny Wenzela Dörffl  era z Wittenbergu. Obě 

desky s bohatou slepotiskovou výzdobou v borduře s alegoriemi lidských hodnot a drobnými portréty antických 

postav. Na přední desce iniciály a datace 1562, ořízky v modré barvě. Výborný stav exempláře. Celkem 485 čísl. 

stran, 1 nečísl. str. (kolofón a poznámky k sazbě). Prvních několik listů se starými rukopisnými margináliemi 

inkoustem. Místy dobové rukopisné decentně podtrhané řádky v červené a hnědé barvě, nerušící obsah. Publius 

Ovidius Naso (43 př. n. l. – 17 n. l.) byl římský, latinsky píšící autor, zlepšil daktylský hexametr a vytvářel 

mj. milostnou poezii. 

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč
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8
JOHANNES HONTER (1498–1549)
PRAŽSKÁ RENESANČNÍ KOSMOGRAFIE | PRAGUE RENAISSANCE COSMOGRAPHY

1595 

Čechy, Praha | Bohemia, Prague 

Vazba do iluminovaného pergamenového rukopisu z doby kolem roku 1500

Binding to an illuminated parchment manuscript from around 1500 

15 × 10 × 1 cm

Johannes Honter, sedmihradský humanista, protestanský teolog a reformátor studoval na universitě ve Vídni 

a v Krakově. Vydal své hlavní dílo ve více městech, pražská edice je extrémně vzácným skvostem bohemikálního 

knihtisku. Jednostránkové dřevořezy zobrazují tyto náměty: armilární sféru, ptolemaiovskou geocentrickou 

představu planetární soustavy a schématickou mapu světa ve formě polokoule. Následuje významná dvoulistová 

mapa světa Universalis cosmographia v srdčité formě zobrazení, kde je patrně poprvé v české provenienci 

map zobrazen název „America“. Mapa názvem a způsobem kartografi cké projekce odkazuje k velkoformátové 

mapě Martina Waldseemüllera z roku 1507, kde je jméno Amerika použito vůbec poprvé. Půvabné jednoduché 

dřevořezové mapy ptolemaiovského charakteru jsou zdobeny plachetnicemi, mytickými postavami a mořskými 

nestvůrami, jsou významné pro vývoj rané kartografi e. 

VYVOLÁVACÍ CENA 48 000 Kč
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9
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
ZVĚSTOVÁNÍ | ANNUNCIATION

Kolem | Around 1600 

Čechy, Praha | Bohemia, Prague 

Olej, alabastr | Oil on alabaster 

27 × 21 cm

Událost zvěstování patřila ve výtvarném umění od doby románské k oblíbeným motivům malby i sochařství. 

Malíři scénu vkládali do interiéru Mariina pokoje, nebo do atria s arkádou. Marie tam může stát, klečet 

na klekátku nebo sedět na stoličce (židli, křesle). Ruce může mít sepjaté k modlitbě, zkřížené na prsou v gestu 

pokory, nebo v nich drží modlitební knížku, kterou má jindy položenou na desce klekátka před sebou. 

Překvapeně se otáčí nebo vzhlíží k andělovi, který stojí před ní, za jejími zády, nebo přilétá z nebe. 

Malba vykazuje některé prvky dílny nebo následovníka Antonia Tempesty. Adjustováno v bohatě vyřezávaném, 

zlaceném barokním rámu. Restaurováno. 

VYVOLÁVACÍ CENA 240 000 Kč
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10
NEZNÁMÝ VLÁMSKÝ MISTR | UNKNOWN FLEMISH MASTER
VEČERNÍ KRAJINA S MŮSTKEM A LOVCI | EVENING LANDSCAPE WITH BRIDGE AND HUNTERS

Kolem | Around 1600 

Olej, měď | Oil on copper sheet 

16 × 22 cm 

Žánrová miniatura od neznámého mistra s večerní krajinou ve výrazně modravém světle. Kontrast v tomto 

případě vytvářejí domy a můstek v jemné cihlově červené a do prostoru natažené tmavé větve místního bujného 

lesa. Dílo konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. 

VYVOLÁVACÍ CENA 65 000 Kč
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12
AEGIDIUS SADELER
(1570–1629)
ALEGORIE ZIMY

ALLEGORY OF WINTER

1620 

Čechy, Praha

Bohemia, Prague 

Kolorovaná mědirytina, papír

Coloured copper engraving, 

paper 

23 × 33 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Eg. Sadeler 

Aegidius Sadeler pocházel z významné rodiny antverpských rytců a obchodníků s uměním. V roce 1597 přišel 

do Prahy a stal se zde nejvýznamnějším grafi kem rudolfínského dvora. V září téhož roku ho Rudolf II. jmenoval 

císařským rytcem a toto místo zastával i za vlády za císaře Matyáše a jeho následníka Ferdinanda II. Alegorie zimy 

představuje upravený dobový záznam zamrzlé řeky Vltavy a občanů Prahy jak při práci, tak při zábavě na ledě.

VYVOLÁVACÍ CENA 15 000 Kč

11
HENDRICK AVERCAMP (1585–1634) – NÁSLEDOVNÍK
ZIMNÍ KRAJINA S BRUSLAŘI | WINTER LANDSCAPE WITH SKATERS

1. polovina 17. století | First half of 17th century

Olej, měď | Oil on copper sheet 

14,5 × 28 cm

Nesignováno | Unsigned 

Krajina s bruslaři na zamrzlé řece představuje velmi oblíbený dobový nizozemský motiv. Miniatura je záznamem 

dobové scény a je rovněž kopií obrazu ze sbírek galerie Mauritshuis v Haagu. Dílo konzultováno s PhDr. Hanou 

Seifertovou. 

VYVOLÁVACÍ CENA 45 000 Kč
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13
OTTO MARSEUS VAN SCHRIECK (1619–1678) – OKRUH
LESNÍ ZÁKOUTÍ S JEŠTĚRKOU, MOTÝLY A PTÁKY 

FOREST STILL LIFE WITH A LIZARD, BUTTERFLIES AND BIRDS

17. století | 17th century

Olej, plátno | Oil on canvas

58,5 × 47 cm

Manýristické zátiší soustředěné okolo rozvitého bodláku představuje bohatou směsici fauny a fl óry odpovídající 

stylu Otty Marsea van Schriecka. Dramatičnost potemnělé kompozice ve skrytu pařezu příjemně akcentují 

poletující bělásek a modrásek a výrazně rudé tóny hub a pěnkavy sedící v popředí. Dynamickým prvkem v ústředí 

kompozice je užovka připravená k lovu.

VYVOLÁVACÍ CENA 160 000 Kč
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14
NEZNÁMÝ MISTR
UNKNOWN MASTER
MADONA S JEŽÍŠKEM

MADONNA WITH BABY JESUS

16. století | 16th century

Střední Evropa | Central Europe 

Polychromované a zlacené dřevo

Polychrome and gilded wood

97 cm

Madona stojící na půlměsíci, s Ježíškem na levé ruce. Panna Marie je v tomto případě vyobrazena jako běžnému 

lidu blízká a podobná – bez roušky, korunky a s nezvyklou typikou tváře, která může být odrazem skutečného 

lidského modelu. Marie je oděná do stříbřených šatů se šněrovacím živůtkem a vrstvenými rukávy a částečně ji 

halí modrozlatý plášť. Madona i Ježíšek upírají pohledy kupředu a gesty rukou hovoří s pozorovatelem.

VYVOLÁVACÍ CENA 60 000 Kč
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16
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
ANDĚL S KLÍČEM K BEZEDNÉ JÁMĚ 

ANGEL WITH A KEY TO A BOTTOMLESS PIT

17. století | 17th century

Olej, plátno | Oil on canvas 

26 × 23,5 cm

Výjimečně působivý námět anděla vlečícího 

ďábla na řetězu k bezedné jámě je možnou 

parafrází grafi ky z roku 1511 od Albrechta 

Dürera. Ve Zjevení Janově (20) je popsáno: 

„Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, 

který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. 

Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž 

je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let.“ 

VYVOLÁVACÍ CENA 26 000 Kč

15
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
SVATÁ RODINA | THE HOLY FAMILY

17. století | 17th century

Itálie | Italy 

Carrarský mramor | Carrara marble 

40 × 31 cm

Mramorový reliéf zobrazující svatou 

rodinu u chvíle poklidného rozjímání. 

V popředí můžeme spatřit malého Jana 

Křtitele s beránkem a na zemi položenou 

křížovou zástavou s praporcem. 

Na obláčcích nad scénou se vznášejí malí 

andělé. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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18
BOHATĚ VYŘEZÁVANÁ MANÝRISTICKÁ SKŘÍŇ | RICHLY CARVED MANYRISTIC WARDROBE
17. století | 17th century

Flandry | Flanders

Dub, eben | Oak, ebony

185 × 175 × 83 cm

Vzácná, bohatě vyřezávaná vlámská skříň se třemi mohutnými sloupy s korintskou hlavicí s řezbovanými 

cherubíny. Figurální a rostlinná řezba je kombinovaná s prvky ebenu, který se přivážel loďmi z exotických 

krajin. Uvnitř skříně se nachází otevírací prořezávaná kabinetní dvířka z černěného dřeva. Skříň, pro niž byl 

často používaný výraz „toogkats“, byla na začátku 17. století oblíbeným holandským kusem nábytku inspirovaný 

římskou architekturou, který se vyskytuje ve fl ámských obrazech, například Pietera de Hoocha. Restaurováno.

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč

17
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
ZÁTIŠÍ S OVOCEM | STILL LIFE  WITH FRUIT

17. století | 17th century

Itálie | Italy 

Olej, plátno | Oil on canvas 

Ve výřezu 81 × 117 cm | In frame 81 × 117 cm

Nesignováno | Unsigned 

Velkoformátové manýristické zátiší se škálou plodin poukazujících na ladění do období pozdního léta. 

Podobně jako Juan Sanchéz Cotán ve Španělsku, Fede Galizia v Itálii, a Clara Peeters v Nizozemsku se autor 

rozhodl komponovat dílo v duchu kontrastního koloritu hroznů, broskví a saténového ubrusu vůči tmavšímu 

a neutrálnímu pozadí. Zjednodušené prostředí, kde je zátiší usazeno, tak dává vyniknout jednotlivým detailům 

a malíři poskytuje prostor lépe upozornit na svou technickou zdatnost ve vystižení jednotlivých kusů. 

VYVOLÁVACÍ CENA 75 000 Kč
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19
MANÝRISTICKÁ TRUHLA
MANYRISTIC CHEST
17. století | 17th century

Francie | France

Borovice | Pine

57 × 160 × 54 cm

Neobvyklá manýristická truhla 

s kazetovým dekorem, přičemž jeden je 

otevíratelný, za ním tři šuplíky. Triglyfy 

jsou zdobeny rytými obousměrně vedoucími 

trojúhelníky. Místy restaurována.

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč
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20
PÁROVÉ MANÝRISTICKÉ ŽIDLE | PAIR OF MANYRISTIC CHAIRS
17. století | 17th century

Severní Itálie | Northern Italy

Ořech, javor | Walnut, maple

115 × 42 × 35 cm

Dvojice manýristických židlí s intarzovanými kazetami s javorovou linkou a zužujícím se dřevěným sedákem. 

Každá židle s nepatrně odlišným řezbovaným motivem.

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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21
LOVECKÁ KUŠE | A HUNTING CROSSBOW
Přelom 16. a 17. století

Late 16th/early 17th century

Střední Evropa | Central Europe

Mahagon, kost, železo, textil, organická tětiva

Mahogany, bone, iron, textile, 

organic bowstring

61,5 cm

Lovecký samostříl s ocelovým lučištěm, 

vykládaný kostí chebskou intarzií 

s motivem města, růží, úponků 

a pásů s geometrickými vzory. 

Silná organická splétaná tětiva.

VYVOLÁVACÍ CENA 65 000 Kč
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23
RENESANČNÍ STOJACÍ SVÍCEN
RENAISSANCE STANDING CANDLEHOLDER
16. století | 16th century

Střední Evropa | Central Europe

Železo | Iron

148 cm

Podlouhlý kovaný nastavitelný a otáčivý 

jednoplamenný raně renesanční svícen se třemi 

nohami.

VYVOLÁVACÍ CENA 8 000 Kč

22
MANÝRISTICKÝ MOSAZNÝ SVÍCEN
MANYRISTIC BRASS CANDLEHOLDER
17. století | 17th century

Střední Evropa | Central Europe

Mosaz | Brass

20 × 14 cm

Přenosný mosazný precizně zpracovaný 

manýristický svícen drží tři lví tlapy a základna 

s ornamentem hlav maskaronů.

VYVOLÁVACÍ CENA 6 000 Kč
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25
HABÁNSKÁ MISKA | A HABAN BOWL
1619

Morava, Stará Břeclav | Moravia, Stará Břeclav

Keramika, fajáns | Pottery, faience

5,5 cm, Ø 20 cm

Vzácná inkunábulní miska na nožce z habánské produkce modelovaná z formy se žebrovanými okraji. 

Oboustranně bíle glazováno, modrá, žlutá a zelená malba, kontury manganové. Datováno na dně misky nad 

rozetou. Analogická miska je v současné době umístěna v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, inventární 

číslo 669. Talíř byl součástí slavné rakouské sbírky Figdor ve Vídni. Reprodukováno: Walcher-Molthein, 

A.: Die deutschen Keramiken der Sammlung Figdor. Kunst und Kunsthandwerk 12, 1909, fi g. 58 s. 42. 

Publikováno: Pajer, J. Anabaptist Faience from Moravia 1593–1620. Etnos Publishing: Strážnice, 2011, s. 76.

VYVOLÁVACÍ CENA 150 000 Kč

24
MANÝRISTICKÝ NŮŽ | A MANNERIST KNIFE
Kolem | Around 1600

Itálie | Italy 

Zlacená ocel, zlacený bronz, kůže | Gilded steel, gilded bronze, leather

24 cm

Porcovací nůž v dobovém koženém pouzdře v renesančním stylu s fi gurální rukojetí ze zlaceného bronzu 

ve formě satyra unášejícího nymfu, mírně prohnutá jednobřitá čepel s tzv. tureckým hrotem zdobená 

ve vyzlaceném leptu úponkovým motivem.

VYVOLÁVACÍ CENA 16 000 Kč
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26
JEAN FRANCOIS LE PETIT (1546–1614)
KRONIKA SLAVNÝCH HOLANĎANŮ V OBRAZECH | CHRONICLE OF FAMOUS DUTCHERS IN PICTURES

1601 

Nizozemsko, Dordrecht | Netherlands (the), Dordrecht 

Dobová pergamenová vazba se zlacením | Period parchment binding with gilding 

29,5 × 20 × 6 cm

Titul v bohaté celostránkové borduře s atributy heraldiky, kartografi e, umění, vojenství, obchodu a mořeplavby, 

následuje celostránkový portrét autora. Text francouzsky dvousloupcově, oddělen dvojitou linkou, místy iniciály, 

tištěné marginálie. Dále s 55 téměř celostránkovými okázalými rytými kostýmními portréty s přílušnými atributy 

holandských panovníků, vysoké šlechty, vojevůdců a významných osobností do konce 16. století. Vytvořil je 

Christoff el van Sichem I (1546–1624), představitel tzv. zlaté holandské éry, tiskař a vydavatel, renomovaný autor 

rytiny, leptu i dřevořezu. Chybí 2. titulní list. La grande chronique ancienne et moderne, de Hollande, Zelande, 

West-Frise, Utrecht, Frise, Overyssel et Groeningen, jusques a la fi n de l
,
an 1600. 2 svazky. 

VYVOLÁVACÍ CENA 24 000 Kč
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27
GIOVANNI BAROZZI DA VIGNOLA (1507–1573)
HISTORIE KLASICKÉ ARCHITEKTURY | HISTORY OF THE CLASSIC ARCHITECTURE

1640 

Nizozemsko, Amsterdam | Netherlands (the), Amsterdam 

Polokožená vazba | Half leather binding 

39 × 26 × 1 cm

V předkládaném teoretickém spise rozpracoval „Pravidla pěti řádů architektury“, kde navázal na Vitruvia 

a defi noval principy klasické řecké architektury sloupových řádů, tedy sloupů-pilířů a jejich překladů. Tyto 

teorie později rozvinul Andrea Palladio a postupně přešly do renesanční, barokní a klasicistní architektury 

na mnoho staletí. Giovanni (Jacopo) Barozzi da Vignola, italský renesanční architekt a teoretik architektury, žák 

Michelangelův, dokončil jeho baziliky sv. Petra a Panny Marie Sněžné v Římě. Jeho vlastní hlavní stavbou je 

římský kostel Il Gesú, který se stal modelem pro barokní kostely v Evropě, např. kostel sv. Ignáce v Praze. 

Celkem 95 stran italsko-holandsko-francouzsko-německého textu, s vlastními typy písma a iniciál. 

VYVOLÁVACÍ CENA 24 000 Kč
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28
RENÉ DESCARTES (1596–1650)
RACIONALISTICKÁ ŠKOLA | A RATIONALIST SCHOOL

1692 

Nizozemsko, Amsterdam | Netherlands (the), Amsterdam 

Dobová vazba z hlazeného pergamenu | Period binding from smoothened parchment 

21 × 16 × 4 cm

Texty latinsky, marginálie kurzívou. S velkým množstvím mj. též celostránkových dřevořezů: naučná schémata, 

přístroje a jejich užití, demonstrace optických a meteorologických jevů. Dále tabulky, iniciály a vignety, vše 

provedeno v sytě tištěných otiscích přední dobové ofi cíny. Široké okraje listů, vynikající stav zachovalosti knižního 

bloku. Obsahuje: 1) Principia philosophiae. 19 listů, 222 stran, 1 nepotištěný list, 2) Specimina philosophiae: seu 

dissertatio de methodo... dioptrice et meteora. 8 listů, 248 stran. René Descartes (1596–1650) byl francouzský 

fi losof, matematik a fyzik, inovátor vědeckého myšlení, tvůrce moderního racionalisticky analytického, 

skeptického a kritického přístupu ke studiu přírodních jevů i fi losofi e, karteziánského systému. Je mu připisovaná 

věta „Cogito, ergo sum“ (myslím, tedy jsem) vznikla patrně při překladu jeho francouzského textu do latiny. 

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč
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30
CHRISTOPH WEIGEL (1654–1725)
RYTINA VÁLEČNÉ PLACHETNICE

ENGRAVING OF A WAR SAILING SHIP

1719 

Německo, Norimberk

Germany, Nuremberg 

Kolorovaná mědirytina, papír

Coloured copper engraving, paper 

37,5 × 47 cm

Detailní skvostné vyobrazení anglické válečné plachetnice s vlečeným člunem na moři je provedeno v precizně 

kolorované mědirytině. Obloha, plachtoví, četné vlajky, děla v otevřených střílnách a činnost námořníků v lanoví 

i na palubě vytvářejí bohatou maritimní scenérii. Titul německy dole pod rámem rytiny. Stopa po vertikální 

přeloženině uprostřed. 

VYVOLÁVACÍ CENA 8 000 Kč

29
VÁCLAV HOLLAR (1607–1677)
VÁCLAV HOLLAR – VLASTNÍ PORTRÉT 

WENCESLAUS HOLLAR – SELF-PORTRAIT

1649 

Lept, papír | Etching, paper 

16 × 11 cm

Vlastní portrét rytce Václava Hollara s atributy 

a stojícího u otevřeného okna s průhledem 

na katedrálu Svatého Víta a Svatojiřský klášter 

náleží k Hollarovým nejproslulejším grafi kám. 

Lept vznikl dle předlohy Joannesse Meyssense, 

který roku 1649 vydal v Antverpách dílo „Images 

de Divers Hommes“, v němž představil mnohé 

osobnosti včetně Václava Hollara. Hollar drží 

v rukou měděnou desku s vyobrazením svaté 

Kateřiny podle Raff aela, jejíž malba se nacházela 

ve sbírkách hraběte Arundela. V horní části 

leptu je erb se znaky Hollarů z Práchně a Löwů 

z Löwengrünu. 

VYVOLÁVACÍ CENA 8 000 Kč
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32
JOHANN BAPTISTE HOMANN
(1664–1724)
MAPA AMERIKY

MAP OF AMERICA

Kolem | Around 1720 

Německo, Norimberk 

Germany, Nuremberg 

Mědirytina, papír

Copper engraving, paper 

54 × 61 cm

Staře, plošně a liniově kolorovaná mědirytinová mapa zobrazuje americkou pevninu včetně její fi ktivní 

nadhodnocené severozápadní části. Východní okraj listu zachycuje ještě jihozápadní část Evropy a pobřeží 

západní Afriky. Titul vlevo dole v rozsáhlé kartuši s pohledem do krajiny, vyobrazením místní zvířeny 

a orámováním postavami dvou domorodců. Vlevo nahoře další kartuše s textem o objevování kontinentu Španěly 

a Portugalci, s alegorií katolizace obyvatel. Mapa nese skvrny od vlhkosti po okrajích a podél přeloženiny listu. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč

31
CHRISTOPH WEIGEL (1654–1725)
MAPA SVĚTA | MAP OF THE WORLD

1719 

Německo, Norimberk

Germany, Nuremberg 

Mědirytina, papír

Copper engraving, paper 

54 × 61 cm

Dekorativní a vzácná, staře plošně i liniově 

kolorovaná mapa světa je zobrazena 

na dvou polokoulích. Obě pólové oblasti 

přidány rovněž v kruhové projekci. 

Titul nahoře v liště nesené dvěma putti. 

Bohatá parerga po celé zbývající ploše 

listu zobrazují měsíc, slunce, hvězdy, 

alegorie větru a dalších meteorologických, 

vulkanologických a hydrologických jevů 

na pevnině i v oceánech. Kuriozitou mapy 

je zobrazení Kalifornie jako ostrova, 

pacifi cké a severopolární oblasti Země 

zůstávají ještě daleko od svých skutečných 

obrysů. Restaurováno. 

VYVOLÁVACÍ CENA 15 000 Kč
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33
IGNATIUS GASTON PARDIES (1636–1673)
BAROKNÍ ASTRONOMICKÝ ATLAS | A BAROQUE ASTRONOMICAL ATLAS

1719 

Německo, Norimberk | Germany, Norimberg 

Soubor dvoulistů dobově složených a sešitých | A set of double sheets – period folded and sewn together 

37,5 × 23 cm

Astronomický atlas Ignace Gastona Pardiese, francouzského katolického kněze a všestranného vědce, Newtonova 

oponenta, vyšel poprvé v Paříži roku 1674 v rytinách G. Valleta. Zde v kompletní edici norimberského Johanna 

Christopha Weigela (1661–1726), která obsahuje 2 textové dvoulisty v orámováních a 6 dvoulistových map 

číslovaných 1–6 dole na listu celkového formátu papíru 37,5 × 46 cm. V této variantě mapy bez textů po okrajích. 

Mapy č. 1, 2 a 4 ořízlé při levém okraji až po vnější rám, vyobrazení zůstávají bez narušení. Mimořádně vzácný 

a dekorativní mědirytinový atlas hvězdné oblohy vyniká sugestivními zobrazeními znamení zvířetníku. 

Syté a kvalitní otisky map se širokými okraji. Papír na okrajích mimo obraz místy se stopami použití. Bez vazby. 

VYVOLÁVACÍ CENA 38 000 Kč
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34
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
PÁROVÉ OBRAZY – ZRANĚNÍ FILOKTÉTA | PAIRED PAINTINGS – A WOUNDED PHILOCTETES

18. století | 18th century

Itálie | Italy 

Olej, plátno | Oil on canvas 

128,5 × 94,5 cm

VYVOLÁVACÍ CENA 120 000 Kč
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Párové obrazy s mytologickým tématem zranění Filoktéta otráveným šípem. Dle Sofoklova díla měl údajně omylem 

vstoupit do svatyně nymfy, po které byl pojmenován ostrov Chryse. Jedna verze hovoří o uštknutí hadem, jiná však 

o otrávených šípech. Kompozice překypující fauny a nymfami nasvědčuje tomu, že se jedná právě o výjev z tohoto 

ostrova. Filoktétes drží v levé ruce onen otrávený šíp. Filoktétés byl thessalský král. Bojoval v trojské válce, když 

byl vyzván mykénským králem Agamemnonem. Hned první den se velice vyznamenal, když zasáhl jediným šípem 

samotného Parida, kterému způsobil nezhojitelnou ránu a ten posléze zemřel. Filoktétés byl také jedním z těch, 

kdo se schovali v útrobách trójského koně, který byl pak Trójany odtáhnut do města. Je zajímavostí, že se Filoktétes 

války účastnit původně nechtěl, ale přesvědčil ho samotný Herakles, který se mu zjevil.

Výtvarné umění, starožitnosti a design 15.–19. století  
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35
CHARLES ANDRÉ VAN LOO (1705–1765) PŘIPSÁNO
PORTRÉT DÁMY | PORTRAIT OF A LADY

1. polovina 18. století | First half of 18th century

Olej, plátno | Oil on canvas 

90 × 72 cm 

Charles André van Loo se zasloužil o budování kultivovaného projevu francouzské malířské školy. Důkladně 

studoval italské mistry a vytvářel propracovaná díla plná zajímavých detailů, bohatě řasených látek a věnoval se 

dvorskému portrétu. V roce 1734 se usadil v Paříži a o rok později se stal členem Královské akademie malířství 

a sochařství, kde jeho patronkou byla i Madame de Pompadour. Může se tedy jednat i o její portrét. V roce 1762 

byl jmenován Prvním malířem krále Ludvíka XV. 

VYVOLÁVACÍ CENA 220 000 Kč

Výtvarné umění, starožitnosti a design 15.–19. století  



ARTHOUSE HEJTMÁNEK

44

36
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
PÁROVÍ BAROKNÍ SVĚTLONOŠI | PAIR OF BAROQUE LIGHT CARRIER

1. polovina 18. století | First half of 18th century

Itálie | Italy

Zlacené a polychromované dřevo | Gilded and polychromed wood

160 × 64 × 47 cm

Kvalitně zpracovaní barokní opulentní světlonoši s masivním podstavcem s pitoreskními lvími hlavami držící 

v ústech hrozny vína, pod nimi veliké hlavy maskaronů obepnuté rokokovým ornamentem a táhnoucím 

se akantovým listem. Putti s rozevlátou drapérií držící jednoplamenný svícen stojí na imitovaném černě 

polychromovaném kameni se zlatými výrůstky trávy. Restaurováno.

VYVOLÁVACÍ CENA 120 000 Kč
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37
MATYÁŠ BERNARD BRAUN (1684–1738)
HLAVA MLADÉHO MUŽE | HEAD OF A YOUNG MAN

1720–1730 

Pískovec | Sandstone 

26 cm

Český nejvýznamnější barokní sochař a řezbář tyrolského původu, Matyáš Braun, se narodil v Sautens 

u Innsbrucku. Kolem roku 1710 se Braun natrvalo usadil v Praze, kde si brzy našel přátele, zákazníky i českou 

manželku. Představuje jednoho z vrcholných představitelů české barokní sochařské scény. Obdiv veřejnosti si 

získal mimo jiného i sochou sv. Luitgardy na Karlově mostě. Dramatický výraz vyobrazené tváře odpovídá jeho 

značné umělecké zkušenosti, dílo pochází ze sbírky Maxe Švabinského. Uvedený rozměr je bez soklu. 

VYVOLÁVACÍ CENA 70 000 Kč
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39
KŘEST KRISTŮV | A BAPTISM OF JESUS CHRIST
18. století | 18th century

Čechy | Bohemia 

Lipové dřevo | Linden wood 

17 × 10,5 × 3 cm

Dynamická plastická kompozice je tvořena dvojicí 

postav Krista a Jana Křtitele a andělem stojícím 

opodál přidržujícím Kristův oděv. Za scénou se 

rýsuje reliéf města na skále s hradbami. Nad tím se 

v oblacích vznáší Bůh Otec v podobě holubice. Rozměr 

uveden bez adjustace. 

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč

38
PÁROVÍ PUTTI | PAIRED PUTTI
18. století | 18th century

Čechy | Bohemia 

Zlacené a patinované dřevo

Gilded and patinated wood 

28 cm

Dvojice řezeb putti ve formě bust se zlacenými křídly. 

Typika řezby ukazuje na původ ve střední Evropě. 

Putti mají různé velikosti – výška 28 a 23 cm. 

VYVOLÁVACÍ CENA 19 000 Kč
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NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE | ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

18. století | 18th century

Střední Evropa | Central Europe 

Lipové dřevo | Linden wood 

59 cm

Detailní barokní řezba s námětem Nanebevzetí Panny Marie. Příběh se opírá o apokryfní literaturu a katolickou 

tradici, která se rozšířila především v době baroka s mariánským kultem. Ve výtvarném umění je námět 

označovaný jako assumpta, kdy bývá nejčastěji Panna Marie zobrazována s andělskými sbory s pohledem do nebes. 

V soše s dynamickým gestem připomínající modlení se vznáší na oblaku se čtyřmi expresivně položenými anděly. 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie připadá k datu 15. srpna a jedná se o důležitý křesťanský svátek.

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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42
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
SVATÁ TROJICE | HOLY TRINITY

18. století | 18th century

Rusko | Russia 

Olej, dřevo | Oil on wood 

42,5 × 29 cm

Ikona vychází ze slavného vyobrazení 

sv. Trojice (ve ztvárnění bratra Simeona), 

kdy je jednota Božství znázorněna 

identickým zobrazením tří osob, jednotných 

v podstatě, moci a slávě. Ústřední anděl 

představuje Krista, jak je uvedeno v mnoha 

verzích této ikony. 

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč

41
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
MARIE S JEŽÍŠKEM | MARY WITH BABY JESUS

18. století | 18th century

Střední Evropa | Central Europe 

Olej, plátno, zlacení | Oil on canvas, gilding 

22 × 17 cm

Panna Marie jako zosobnění pokory, poslušnosti 

a oddanosti, je umělci i prostými věřícími spatřována 

jako nejbližší prostřednice k Bohu. Silná mariánská 

úcta je projevována v církvi katolické i pravoslavné 

jako tzv. mariánský kult. Marie drží Ježíška sedícího 

na polštářku a před sebou má čtenářský pult s knihou. 

VYVOLÁVACÍ CENA 28 000 Kč
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43
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
SVATÝ JAN KŘTITEL | ST JOHN THE FORERUNNER

Přelom 17. a 18. století | Second half of 17th Late 17th/early 18th century

Rusko | Russia

Olej, dřevo | Oil on wood 

73 × 42 cm

Svatý Jan Křtitel je zobrazen jako celá postava s vlastní hlavou na podnose, s nataženými křídly a vyraženou 

svatozáří na zlaceném podkladu. Původní dřevěný rám zdobený reliéfními dekoracemi. V Ortodoxní tradici 

sv. Jan Křtitel po smrti neodchází do nebe, nýbrž do pekla, kde káže o příchodu mesiáše – Ježíše Krista. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč

44
NEZNÁMÝ MISTR | UNKNOWN MASTER
VELIKONOČNÍ VEJCE S ARCHANDĚLEM | EASTER EGG WITH AND ARCHANGEL

Přelom 18.–19. století | Late 18th/early 19th century

Rusko | Russia

Dřevo, stříbro | Wood, silver 

18 cm

Raritní vejce se stříbrnou fl orální montáží s ruskou orlicí v erbu a tradiční malbou archanděla Michaela 

představovaného jako Archistrategos (řecky „hlavní velitel“) nebo též nebeský válečník. 

VYVOLÁVACÍ CENA 24 000 Kč
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45
NEZNÁMÝ STŘEDOEVROPSKÝ MISTR
KÁZÁNÍ SVATÉHO VOJTĚCHA MEZI POHANY | THE SERMON OF SAINT VOJTĚCH AMONG THE HEATHENS

18. století | 18th century

Olej, dřevo | Oil on wood 

27,5 × 40,5 cm

Párové obrázky s vzácným tématem, dá se hovořit o kvalitně provedené krajině i stafáži. 

Sv. Vojtěcha, identifi kujeme dle atributů – mučednické palmy v ruce spolu s berlou. 

Dílo konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. 

VYVOLÁVACÍ CENA 50 000 Kč

46
NORBERT GRUND (1717–1767)
U VODOPÁDU | NEAR THE WATERFALL

1. polovina 18. století | First half of 18th century

Olej, dřevo | Oil on wood 

16 × 12,5 cm

Nesignováno | Unsigned 

Podle stylu malby a dle práce se světlem, vegetací a vodní hladinou, lze dílo jednoznačně připsat českému malíři 

kabinetních obrázků – Norbertu Grundovi. Olej na dřevě, vzadu zbytky voskových pečetí původních majitelů. 

VYVOLÁVACÍ CENA 60 000 Kč
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47
BAROKNÍ TABERNÁKL | BAROQUE TABERNACLE
1. polovina 18. století | First half of 18th century

Čechy | Bohemia

Ořech, javor, javorová kořenice, švestka, bahenní dub, třešeň, v ohni zlacený bronz

Walnut, maple, maple spice, plum, mud oak, cherry, gilded bronze

210 × 123 × 69 cm

Mimořádně výjimečný barokní tabernákl zachycuje čtyři intarzované postavy ze Starého a Nového zákona 

(v horní části sv. Matouš a sv. Jan) a po stranách s fi gurální intarzií se dvěma oválně zarámovanými hudebníky. 

Po levé i pravé straně důmyslné vysouvací stojany na knihy, pod nimi šuplíky. Uvnitř tabernáklu se nachází 

čtveřice šuplíčku s podlouhlou tajnou schránkou. Na spodních dvířkách je vyobrazen Mojžíš intarzovaný 

do javorové kořenice s rámováním zakončeným vějířovitým barokním dekorem. Původní v ohni zlacené kování. 

Tento unikátní nábytek se řadí mezi nejreprezentativnější kusy své doby, patrně navržen slavným barokním 

architektem působícím v českých zemích, Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Původní stav.

VYVOLÁVACÍ CENA 280 000 Kč
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BAROKNÍ KOMODA | BAROQUE COMMODE
1. polovina 18. století | First half of 18th century

Jižní Itálie, Sicílie | Southern Italy, Sicily

Třešeň, topol, švestka, kování | Cherry, poplar, plum, metal fittings

91 × 150 × 65 cm

Masivní nevídaná sicilská komoda se dvěma šuplíky a dvojitě zaoblenými boky s přírodně ornamentální vrchní 

deskou s intarzií kombinovanou topolem, třešní a švestkou. Dva šuplíky zdobeny černou linkou. Komoda pochází 

z dobré provenience, byla do nedávna součástí mobiliáře paláce v Římě. Restaurováno.

VYVOLÁVACÍ CENA 60 000 Kč
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49
INTARZOVANÉ BAROKNÍ BUREAU | BAROQUE INLAY BUREAU
1. polovina 18. století | First half of 18th century

Severní Itálie | Northern Italy

Ořech, javor | Walnut, maple

114 × 130 × 63 cm

Barokní bureau s pilastry a bohatou intarzií, střídající se linky javoru, světlého a tmavého ořechu. Uvnitř bureau 

celkem jedenáct šuplíčků a spodní tajná otevíratelná deska. Zužující se vlnité přední čelo se třemi šuplíky. 

Prvotřídní kus nábytku patrně z Benátska pochází z dobré provenience, římského paláce. Velmi dobrý původní stav.

VYVOLÁVACÍ CENA 50 000 Kč
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PIERRE BERNARD (1715–1770) připsáno
KOMODA Z OBDOBÍ LUDVÍKA XV. | LOUIS XV. COMMODE

2. polovina 18. století | Second half of 18th century

Francie, Paříž | France, Paris

Palisandr, javor, dub, topol, zlacený bronz, mramor | Rosewood, maple, oak, poplar, gilded bronze, marble

89 × 108 × 58 cm

Výjimečná komoda z období Ludvíka XV. je tvořena dvojicí šuplíků s bohatou chinoiserní intarzií se třemi 

gejšami hrající na hudební nástroje vprostřed zahrady tvořenou několika druhy exotických dřevin (palisandr, 

růžový palisandr, javor, dub, topol) zarámovanou zlaceným bronzem s rostlinným akantovým motivem, ze 

kterého vystupují úchyty. Zlacený bronz se táhne po obvodu celé komody a je zakončený čtyřmi rokokovými 

nohami. Opatřena růžově zbarvenou mramorovou deskou. Kvalitou a zpracováním odpovídá standardům té 

nejnáročnější klientele své doby. Pierre Bernard otevřel svou truhlářskou dílnu v roce 1744 na rue du Faubourg-

Saint-Antoine v Paříži a záhy získal od krále titul „ébéniste privilégié du Roi suivant la cour“. Obdobná komoda 

se nachází v kunsthistorickém muzeu Arte Antiga v Lisabonu. Restaurováno.

VYVOLÁVACÍ CENA 140 000 Kč
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ROHOVÁ BAROKNÍ VITRÍNA | CORNER BAROQUE SHOWCASE
1. polovina 18. století | First half of 18th century

Střední Evropa | Central Europe

Ořech, palisandr, topol, eben, javor, sklo | Walnut, rosewood, poplar, ebony, maple, glass

220 × 98 × 70 cm

Mimořádně kvalitně zpracovaná rohová barokní vitrína je hojně zdobena intarzií s kombinací ořechu, palisandru 

a topolu na dvířkách i vrchní desce, linky jsou zhotoveny z ebenu a javoru. Zlacené, jemně vyřezávané lišty lemují 

prosklenou vitrínu. Po stranách s volutovým zaoblením a několika vyřezávanými akantovými listy. Prvotřídním 

zpracováním i elegantním tvarem se řadí mezi unikátní kusy nábytku své doby.

VYVOLÁVACÍ CENA 120 000 Kč

51
PÁROVÁ BAROKNÍ KŘESLA | PAIR OF BAROQUE ARMCHAIRS
1. polovina 18. století | First half of 18th century

Severní Itálie | Northern Italy

Polychromované a zlacené dřevo, čaloun | Polychromed and gilded wood, upholstery

114 × 67 × 60 cm

Stará benátská párová křesla černě lakovaná se zlacením byla do nedávna součástí mobiliáře paláce v Římě. 

Čaloun z konce 19. století.

VYVOLÁVACÍ CENA 30 000 Kč
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54
PÁROVÉ BAROKNÍ ŽIDLE | PAIR OF BAROQUE CHAIRS
1. polovina 18. století | First half of 18th century

Itálie | Italy

Polychromované dřevo, čaloun | Polychromed wood, upholstery

107 × 56 × 50 cm

Raritní benátské polychromované židle s barokním ornamentem v opěradle na konci zdobené bronzovou linkou. 

Zaoblené barokní nohy dole spojené trnoží v podobě vlnky. Židle pochází z paláce v Římě.

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč

53
BENÁTSKÁ MALOVANÁ SKŘÍŇ | VENETIAN PAINTED WARDROBE
1. polovina 18. století | First half of 18th century

Severní Itálie, Benátky | Northern Italy, Venice

Polychromované a malované dřevo, ořech, topol | Polychrome and painted wood, walnut, poplar

210 × 145 × 55 cm

Malovaná skříň s pohledem na italský venkov a město, v popředí i po stranách s fi gurální malbou v geometrickém 

tmavě-stříbrném zarámování podél s barokními a rokokovými malovanými žluto-oranžovými ornamenty. 

Vršek tvořen dynamickým triglyfem ve středu s třásněmi. Jedná se o výjimečnou a vzácně se vyskytující dobře 

zachovalou skříň, která byla doposud součástí mobiliáře paláce v Římě.

VYVOLÁVACÍ CENA 50 000 Kč
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KŘESADLOVÁ PISTOLE | A PERCUSSION PISTOL
2. polovina 18. století | Second half of 18th century

Jižní Evropa | Southern Europe 

Patinovaný mahagon, zlacená mosaz, ocel | Patinated mahogany, gilded brass, steel

54 cm

Pistole s francouzským křesadlovým zámkem, evropský export z oblasti Mediteránu pro Osmanskou říši, 

2. pol. 18. století. Garnitura je ze zlacené mosazi obdobně jako zámková deska zdobená fl orálními a úponkovými 

motivy, hlaveň značená číslicí 3 a signovaná „Henovl“.

VYVOLÁVACÍ CENA 30 000 Kč
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56
KŘESADLOVÁ PISTOLE | A CAUCASSIAN PERCUSSION PISTOL
1. polovina 19. století | First half of 19th century

Kavkaz | Caucasus

Ocel, stříbro, niello, slonovina, zlacení, kůže | Steel, silver, niello, ivory, gilding, leather

40 cm

Kavkazská pistole s katalánským křesadlovým zámkem se slonovinovou hlavicí ve stříbrné garnituře zdobené 

technikou niello, peckovitá spoušť bez lučíku, hlaveň se zlacenými značkami patrně španělské provenience. 

VYVOLÁVACÍ CENA 24 000 Kč
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57
KROPENKA S POLODRAHOKAMY | HOLY WATER FONT WITH SEMI PRECIOUS STONES
18. století | 18th century

Itálie | Italy 

Zlacená mosaz, ametyst, křišťál, korál, tyrolský granát, citrín 

Gilded brass, amethyst, crystal, coral, Tyrolean garnet, citrine 

21 cm

Kropenka patřící pravděpodobně vysokému církevnímu hodnostáři vykládaná ametysty, křišťály, karneoly, 

korály, tyrolskými granáty a citríny. Přední straně dominuje smaltovaný medailon, kamej s podobiznou 

hodnostáře v korálu a křišťálová gema s křížkem. 

VYVOLÁVACÍ CENA 65 000 Kč
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58
MÍŠEŇSKÝ KORBEL S KVĚTY
MEISSEN TANKARD WITH FLOWERS
18. století | 18th century

Německo, Míšeň | Germany, Meissen 

Malovaný porcelán, zlacená mosaz

Painted porcelain, gilded brass 

19,5 cm

Sign. značeno meči zespodu

Signed marked with swords on the bottom 

Vysoce dekorativní míšeňský korbel s víčkem 

a plastickým barevným dekorem květin. Víčko zlacené 

v ohni s dekorem květinových rozvilin. 

VYVOLÁVACÍ CENA 26 000 Kč
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MALOVANÝ DŽBÁN | A PAINTED JUG
1781

Slovensko | Slovakia 

Keramika, fajáns | Pottery, faience 

13,5 cm

Posthabánský džbánek s motivem ukřižování a arma 

christi, malba v barvách vysokého žáru, vepředu 

datováno 1781. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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HOLÍČSKÁ TERINA
A TERRINE FROM HOLÍČ
18. století | 18th century

Slovensko | Slovakia 

Keramika, fajáns | Pottery, faience 

21 × 21 × 31 cm

Značeno zespodu 

Marked on the bottom: HP

Terina s fl orálním úchytem a bílou 

polevou, místy naprasklá, restaurováno. 

VYVOLÁVACÍ CENA 9 000 Kč

61
HOLÍČSKÁ TERINA 
S MODRÝM DEKOREM 
A TERRINE FROM HOLÍČ 
WITH BLUE DECOR
18. století | 18th century

Slovensko | Slovakia 

Keramika, fajáns | Pottery, faience

26 cm

Terina s fl orálním úchytem a bílou polevou s modrými ručně malovanými aplikacemi v podobě květin 

s rozvilimani. Terina je místy naprasklá, restaurováno. Holíčská továrna na majoliku byla vůbec první svého 

druhu v celém Rakousko-Uhersku. Založil jí manžel císařovny Marie Terezie, František Štepán Lotrinský 

(1708–1765). Od samého začátku manufaktura využívala místní zdroje, ale ve výrobě se angažovali odborníci 

z habánského okruhu, francouzští keramičtí mistři a umělci z Toskánska. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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62
PÁROVÉ HOLÍČSKÉ TALÍŘE
PAIRED PLATES FROM HOLÍČ
18. století | 18th century

Slovensko | Slovakia 

Keramika, fajáns | Pottery, faience

Ø 23 cm

Produkce holíčské manufaktury neměla vlastní 

typické vzory, vycházela ze vzorů významných 

továren v Evropě – byly to hlavně vzory italské, 

francouzské a německé. Zvláštnost holíčské fajánse je 

ale dána způsobem zpracování a tím, jak si tyto vzory 

v Holíči osvojili – zprvu vyráběli pro vídeňský dvůr, 

později rokokový porcelán a kameninu.

VYVOLÁVACÍ CENA 10 000 Kč

63
HOLÍČSKÁ MISKA | A BOWL FROM HOLÍČ
1. polovina 18. století | First half of 18th century

Slovensko | Slovakia 

Keramika, fajáns | Pottery, faience 

31 × 19,5 cm

Hranatá miska ve tvaru obdélníku s bílou 

polevou zdobená květinovými malbami. Holíčská 

keramika dokládá vyspělou úroveň lidové tvorby 

i manufakturní produkce dané doby. 

VYVOLÁVACÍ CENA 6 000 Kč



64
WILLIAM CAVENDISH 
(1592–1676)
BAROKNÍ JEZDECKÁ ŠKOLA | A BAROQUE RIDING SCHOOL

1700 

Německo, Norimberk | Germany, Nuremberg 

Dobová pergamenová vazba | Period parchment binding 

31,5 × 21,5 × 5 cm

VYVOLÁVACÍ CENA 48 000 Kč

ARTHOUSE HEJTMÁNEK
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První německé vydání slavné anglické jezdecké školy s paralelním francouzským textem na stránce 

dvousloupcově. Monumentální tabule většinou s příslušným jezdeckým obsahem, dále s portréty autora na koni 

či koňskými uzdami ryty podle předloh Abrahama van Diepenbeecka (1596–1675), mistra vlámské školy, 

Rubensova asistenta. Velké dvoulistové tabule s textem nahoře, celkového formátu 32 × 38 cm i větším, jsou pro 

svou individuální atraktivitu často prezentovány a nabízeny i jako volná grafi ka. Zde v sytých kvalitních otiscích 

se širokými okraji, přeloženiny bez poškození. William Cavendish (1592–1676), první vévoda z Newcastlu, 

anglický vojevůdce, člen sněmovny, spisovatel a básník. Jako bohatý osvícený dvořan Jakuba I. a Karla I. 

a cambridgský absolvent byl podporovatelem vědy a umění, od roku 1650 nositelem Podvazkového řádu. 

Tento vynikající jezdec a trenér koní přišel s novými metodami drezúry a zavedl je do praxe. 
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MELCHIOR HEINRICH WINDHAUER
OLOMOUCKÝ MISÁL | MISALE NOVUM ROMANO-OLOMOUCENSE

1740

Kožená vazba, mosaz, zlacení | All leather binding, brass, gilding

37 × 25 × 8,5 cm

Vzácný římskokatolický misál, vydaný na území převážně protestantské Moravy. Široké okraje listů místy 

dobově opraveny, celkově dobrý stav. Dobová kožená reprezentační vazba s mosaznými nárožnicemi, funkčními 

sponami a zlaceným ornamentem na obou deskách, barevné předsádky. Místy vloženy či přivázány rukopisné 

a tištěné letáky – jednolisty. Titulní list s mědirytinou, heraldická celostránková mědirytina, 730 číslovaných, 

24 nečíslovaných a 4 grafi cké listy. Přívazek: Missae propriae sanctorum Ad usum Fratrum Minorum Sancti 

Francisci conventualium... Benátky, Typographia Balleoniana (Baglioni), 1759. Připojeno na závěr: Festa 

novissima. Opava, Trassler, bez data. 6 listů na hladkém papíře. 

VYVOLÁVACÍ CENA 7 000 Kč



Výtvarné umení, starožitnosti a design 16.–19. století  

73www.arthousehejtmanek.cz I Zahradní aukce 2021

Výtvarné umění, starožitnosti a design 15.–19. století  

73www.arthousehejtmanek.cz I Zahradní aukce 2021

66
OSMANSKÝ KORÁN | AN OTTOMAN QUR‘AN
18. století | 18th century

Turecko | Turkey 

Celokožená vazba, zlacení | All leather binding, gilding 

18,5 × 12 × 3,5 cm

Korán je hlavní náboženský text islámu, který se skládá z recitací Muhammada během posledních 23 let jeho 

života. V tomto případě se jedná o celoiluminovaný rukopis se zlatými linkami a zlacenou slepotiskovou ražbou 

na deskách. 

VYVOLÁVACÍ CENA 55 000 Kč
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JAN KRYŠTOF MÜLLER (1673–1721)
MÜLLEROVA MAPA ČECH | MÜLLER‘S MAP OF BOHEMIA

1720 

Německo | Germany 

Mědirytina, papír, částečně kolorováno | Copper engraving, paper, partially coloured 

36 × 45 cm

Sign. na prvním listu | Signed on the first sheet: Joh. Christoph Müller SCM 

Müllerova mapa Čech je mapa od německého kartografa Jana Kryštofa Müllera z roku 1720 zachycující Čechy 

v měřítku 1:132 000. Jde o největší starou mapu Čech – má dohromady 25 sekcí, v tomto případě se jedná 

o střední velikost této mapy. Zároveň je poslední a nejpodrobnější z Müllerových map (předtím vyhotovil mapy 

Uher a Moravy). Mapování Müller zahájil v roce 1712 v Bechyňském kraji a dokončil jej v roce 1717. Samotného 

vydání mapy se již nedožil. Reliéf je znázorněn kopečkovou metodou se stínováním, velká pozornost je věnována 

říční síti, největší zajímavostí mapy však je detailní zakreslení sídel a hospodářských činností. Mapa má také 

kvalitní uměleckou výzdobu od Václava Vavřince Reinera. 

VYVOLÁVACÍ CENA 15 000 Kč
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68
ANTONÍN KAREL BALZER (1771–1807)
SETKÁNÍ NA CESTĚ | MEETING ON THE ROAD

1790 

Lavírovaná kresba tuší, papír | Ink and wash on paper 

31 × 40,5 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Anton Balzer 

Antonín Karel Balzer v mládí pracoval v rodinné dílně u svého otce Jana Jiřího Balzera, kde kreslil předlohy 

k rytinám. Pak vystudoval na grafi ka a v Čechách se zasloužil o rozšíření nové techniky – akvatinty. V grafi ce 

a kresbách Antonína Balzera se projevují typické znaky předromantického krajinářství, v nichž je zdůrazněno 

popředí a vzdálenější partie mají mělký prostor klasicistického obrazu. Stromy mají dekorativní funkci a listoví 

slouží jako jakýsi druh opony. Kresba byla na výstavě Jana a Antonína Balzera v Národní galerii Praha v roce 1960.

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč
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69
CLAUDE GALLE 
(1759–1815)
PÁROVÉ EMPÍROVÉ NÁSTOLCE | PAIRED EMPIRE ETAGERES

Kolem | Around 1805 

Francie | France 

V ohni zlacený a patinovaný bronz, mramor 

Gilded and patinated bronze in the fire, marble 

86 × 30 × 20 cm

Monumentální a mimořádně zpracované empírové nástolce 

zachycující mytologické výjevy a ženský a mužský pár 

držící šedou tesanou mramorovou mísu vlnitého tvaru byly 

součástí Rothschildových sbírek z anglické větve. Jedná se 

o práci z dílen Clauda Galle, který v předrevoluční Francii 

dostal zakázku na zařízení zámku ve Versailles a později se 

za Napoleonovy vlády podílel na výzdobě zámku Fontainebleau 

do empírového stylu. 

VYVOLÁVACÍ CENA 350 000 Kč
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STOLNÍ HODINY Z OBDOBÍ LUDVÍKA XVI. | LOUIS XVI. TABLE CLOCK
Kolem | Around 1780 

Francie, Paříž | France, Paris 

Alabastr, v ohni zlacený bronz, smalt | Alabaster, gilded bronze in fire, enamel 

45 × 26,5 × 16 cm

Sign. | Signed: Breant Paris

Unikátní stolní hodiny z mistrné pařížské hodinářské dílny Jeana Nicholase Michela Breanta, kterému byl udělen 

titul hodinářského mistra v roce 1778. Hodiny vyráběl například pro prince z Walesu na zakázku do londýnského 

paláce Carlton House. Svou dílnu provozoval na Rue St. Martin v Paříži od roku 1778 do roku 1789. Hodiny jsou 

typické pro svůj motiv třásní a kombinaci v ohni zlaceného bronzu s bílým alabastrem. Nad hodinovým strojem 

rozevlátý baldachýn stojící na zaoblených podstavách lemované zábradlím, držen čtveřicí sloupů s dórskou 

hlavicí. Na smaltovaném ciferníku s římskými a arabskými číslicemi původní zlacené ručičky, signováno: Breant 

Paris. Půlové bití. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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71
NEZNÁMÝ AUTOR | UNKNOWN AUTHOR
PORTRÉT PAVLA VASILIJEVIČE ČIČAGOVA | PORTRAIT OF PAVEL VASILIEVICH CHICHAGOV

1. čtvrtina 19. století | First quarter of 19th century

Rusko | Russia 

Olej, plátno | Oil on canvas 

54 × 42,5 cm

Detailní portrét v impozantní barevné kombinaci vyobrazující ruského admirála Pavla Vasilijeviče Čičagova 

v opulentním slavnostním oděvu s odznaky své funkce a vyznamenáními. Čičagov se stal členem nejužší družiny 

pozdějšího cara Alexandra I. Od prosince roku 1802 až do roku 1811 byl ministrem námořnictva ruské říše. Roku 

1807 se stal admirálem. Ve válce roku 1812 převzal po Kutuzovovi velení moldavské armády a s touto se snažil 

přehradit cestu ustupující Velké armádě. 

VYVOLÁVACÍ CENA 60 000 Kč
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EMPÍROVÝ SEKRETÁŘ | EMPIRE STYLE CABINET
Kolem | Around 1805

Rakousko, Vídeň | Austria, Vienna

Ořech, javor, hruška, mořená javorová kořenice, polychromované a zlacené dřevo, alabastr, v ohni zlacené kování 

Walnut, maple, pear, stained maple spice, polychrome and gilded wood, alabaster, gilded fittings in fire

157 × 90 × 49 cm

Výjimečně zpracovaný unikátní empírový sekretář je spojením nadčasového designu a elegantní empírové 

maniery. Po stranách sloupky z kořenice zakončené zeleno-zlatými kariatidami, uprostřed vrchních dvířek 

masivní v ohni zlacené kování. Nahoře šuplík se dvěma lvími hlavami, sekretář dole nesen čtyřmi zeleno-zlatými 

lvími packami. Dole pod zaoblenými dvířky trojice šuplíků s v ohni zlaceném kování v podobě lvích hlav. Vnitřek 

kabinetu je kombinací několika materiálů a technik: alabastrové hlavice a patky sloupků, které jsou po stranách 

a vzadu zmnožovány v původním zrcadle, šachovnicová podlaha je zhotovena švarclotovou technikou, pod ní 

tajná schránka v podobě černého schodiště otevíratelná za jedním ze sloupků skrze důmyslný mechanismus. 

Oblouková architektura z javorového dřeva zdobena černými klenáky, za ní tajné úložné prostory se dvěma 

šuplíky. Portálu dominuje timpanon s bronzovým v ohni zlaceným klasicistním ornamentem, který je vsazen 

do červené mořené javorové kořenice. Jedná se o skutečně raritní a designový kus nábytku, který byl určen pro tu 

nejnáročnější klientelu své doby. Restaurováno.

VYVOLÁVACÍ CENA 95 000 Kč
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EMPÍROVÝ LUSTR | EMPIRE STYLE CHANDELIER
Kolem | Around 1805

Rakousko, Vídeň | Austria, Vienna

Zlacené a polychromované dřevo | Gilded and polychromed wood

80 cm, Ø 48 cm

Elegantní tříramenný empírový lustr zakončen zeleno-zlatými kachničkami. Lustr pochází patrně z významné 

dílny Josepha Ulricha Danhausera, který jakožto zakladatel této rodinné dílny Danhauser určoval nadčasovými 

modely evropský design. Již v době svého vzniku představoval lustr vrchol reprezentativního vybavení 

evropských šlechtických sídel. Restaurováno, elektrifi kováno.

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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74
EMPÍROVÉ STOLNÍ HODINY
EMPIRE STYLE TABLE CLOCK
Kolem | Around 1820

Rakousko, Vídeň | Austria, Vienna

V ohni zlacený a patinovaný bronz, smalt, ocel 

In fire gilded and patinated bronze, enamel, steel

37 × 24,5 × 13 cm

Sign. | Signed: Carl Wurm in Wien

Bronzová v ohni zlacená skříňka s černo zlatými sfi ngami je nesena tlapami a hojně zdobenou základnou 

z mistrně cizelovanými a v ohni zlacenými bronzovými fi gurálními a rostlinnými motivy. Na skříňce stojí 

s rozpřáhnutými křídly orel s kroužkem v zobáku se střídajícím se matným a leštěným efektem. Ciferník 

smaltovaný s arabskými číslicemi, ručičky ocelové, ve středokruží plně funkční kovařík na gilošované mosazi. 

Zadní plášť je tvořen mistrovsky zhotovenou mřížkou s fl orálním motivem. Signováno vpředu na smaltu: Carl 

Wurm in Wien. Kvalitou zpracování se jedná o mimořádně raritní stolní hodiny určené pro nejnáročnější 

sběratelskou klientelu. Stroj má půlové bití.

VYVOLÁVACÍ CENA 70 000 Kč
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SOUBOR ČTYŘ ŽIDLÍ Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU | BIEDERMEIER FOUR CHAIRS
Kolem | Around 1825

Rakousko, Vídeň | Austria, Vienna 

Ořech, javor, nově čalouněno | Walnut, maple, newly upholstered 

95 × 48 × 45 cm

Výjimečná ukázka nadčasového designu z řemeslných vídeňských dílen, kde kresba dřeva slouží místo zdobnosti, 

byla určena pro tu nejnáročnější klientelu tehdejší vídeňské společnosti. Pro svou kvalitu zpracování byly ceněné 

i ve své době. S opěrátky do palmovitého tvaru s intarzovanou linkou z javorového dřeva a se šavlovitě zahnutými 

zadními nohami. Restaurováno. 

VYVOLÁVACÍ CENA 70 000 Kč
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76
SOFA Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU | BIEDERMEIER SOFA
Kolem | Around 1820

Rakousko, Vídeň | Austria, Wien 

Ořech, černěná hruška, nově čalouněno | Walnut, blackened pear, newly upholstered 

90 × 143 × 70 cm

Elegantní sofa s decentně prohýbaným opěradlem je zakončená volutami a osazenými černými koulemi. Nově 

čalouněna černým sametem se světlou linkou i po stranách pohovky. Kompletně zrestaurována. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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ODKLÁDACÍ STOLEK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU
BIEDERMEIER TABLE
Kolem | Around 1825

Čechy | Bohemia 

Bříza, černěná hruška | Birch, blackened pear 

80 × 61 × 42 cm

Mimořádně nadčasový stolek s utajeným šuplíkem 

s kubizujícími hranami a oválnou deskou lemovanou 

intarzií z černěné hrušky. Štíhlé zaoblené nohy drží trnož. 

Restaurováno. 

VYVOLÁVACÍ CENA 15 000 Kč

78
PÁROVÉ ŽIDLE Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU
PAIR OF BIEDERMEIER CHAIRS
1. polovina 19. století | First half of 19th century

Itálie | Italy

Mahagon, nově čalouněno

Mahogany, newly upholstered

90 × 47 × 50 cm

Elegantní párové biedermeier židle s nevídaným 

designem opěradla a decentně zaoblenými nohami. 

Židle pochází z paláce v Římě. Restaurováno.

VYVOLÁVACÍ CENA 15 000 Kč
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79
KULATÝ STŮL Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU | ROUND TABLE BIEDERMEIER
Kolem | Around 1825 

Rakousko, Vídeň | Austria, Vienna

Ořechové dřevo, javor | Walnut, maple 

78 cm, Ø 122 cm

Masivní kulatou desku nese čtveřice sloupů s entazí s dórskou hlavicí na geometrické linkou intarzované 

základně se čtyřmi zaoblenými nohami. Deska se sbíhající dýhou vytváří přírodní ornament. Stůl se řadí 

k unikátním a nevídaným kusům nábytku z vídeňských dílen období biedermeieru. 

VYVOLÁVACÍ CENA 32 000 Kč
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80
PÁROVÉ NOVOKLASICISTNÍ STOLKY | PAIR OF NEOCLASSICISM CONSOLE TABLE
Kolem | Around 1840

Itálie | Italy 

Mahagon, javor, kararský mramor | Mahogany, maple, carrara marble 

92 × 59 × 30 cm

Elegantní mahagonové párové stolky z javoru intarzovaným ornamentem kolem zámků a linkou kolem obvodu 

dvou šuplíků. Pod zasazenou deskou z carrarského mramoru elegantně prohnuté nohy. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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81
PÁROVÉ TABURETY Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU | PAIR OF BIEDERMEIER TABOURET
1. polovina 19. století | First half of 19th century

Severní Itálie | Northern Italy

Mahagon | Mahogany

47 × 51 × 39 cm

Párové elegantní mahagonové taburety pochází z italského paláce v Římě.

VYVOLÁVACÍ CENA 10 000 Kč

82
PÁROVÉ TABURETY Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU | PAIR OF BIEDERMEIER TABOURET
1. polovina 19. století | First half of 19th century

Severní Itálie | Northern Italy

Mahagon | Mahogany

47 × 51 × 39 cm

Párové elegantní mahagonové taburety pochází z italského paláce v Římě.

VYVOLÁVACÍ CENA 10 000 Kč
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83
PÁROVÉ MRAMOROVÉ VÁZY | PAIR OF MARBLE VASES
2. polovina 19. století | Second half of 19th century

Itálie | Italy

Mramor | Marble

95 × 24 cm

Stupňovitý sokl nese párové vázy s tesaným fi gurálním motivem Amora s lukem zespodu a seshora se dvěma 

linkami. Vršek s volutovým zakončením a stylizovanou dračí hlavou z akantových listů.

VYVOLÁVACÍ CENA 22 000 Kč
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84
PORTRÉT PETRA VELIKÉHO 
PORTRAIT OF PETER THE GREAT
19. století | 19th century

Rusko | Russia

Patinovaná a zlacená mosaz 

Patinated and gilded brass

21 × 17 cm

Zlacený reliéf panovníka Petra I. Velikého, který 

proslul svou snahou modernizovat Ruskou říši, a to 

v politickém, ekonomickém i kulturním směru. Rusko 

za Petra Velikého vstoupilo mezi skutečné evropské 

velmoci.

VYVOLÁVACÍ CENA 7 000 Kč

85
MINIATURA CARSKÉHO ZVONU 
MINIATURE TSAR BELL
19. století | 19th century

Rusko | Russia 

Bronz | Bronze 

13,5 cm

Patrně zmenšená varianta slavného ruského zvonu 

„Car kolokol“, který je nyní vystavený v Kremlu. 

Model nese náznak praskliny původního zvonu, 

který se poškodil při požáru. Dekorováno motivy 

cara a carevny. 

VYVOLÁVACÍ CENA 16 000 Kč
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86
STŘÍBRNÝ SERVIS NA ČAJ | A SILVER TEA SET
Konec 19. století | End of the 19th century

Rakousko, Vídeň | Austria, Vienna 

41 cm, 7700 g

Impozantní stříbrná čajová sada se skládá z konvice na horkou vodu se stojanem (41 cm) a hořákem (8 cm), 

2 konvic na čaj (18,5 a 19,5 cm), 1 slévátka (16 cm), 1 džbánku na mléko (9 cm), cukřenky (13 cm) a podnosu 

oválného tvaru (68,5 × 47,5 cm), tvarovaný květinový dekor, hořák se slonovinovou rukojetí, podnos se dvěma 

uchy. Značka výrobce „EG“, punc Vídeň – Diana 1872–1922. 

VYVOLÁVACÍ CENA 180 000 Kč

87
EBENOVÁ ŠPERKOVNICE
AN EBONY JEWELLERY BOX
19. století | 19th century

Itálie | Italy 

Eben, perleť, slonovina | Ebony, nacre, ivory 

9 × 19 × 19 cm

Bohatě vykládaná šperkovnice s marketérií 

geometrických vzorů, linek a volut a centrálně 

umístěným motivem putti na obláčku nesoucího 

svitek. Po stranách stylizovaní draci s fl orálními 

motivy a girlandami. Vnitřek vyložen saténem. 

VYVOLÁVACÍ CENA 8 000 Kč
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HYALITOVÝ POHÁR | A HYALITE CUP
Kolem | Around 1830 

Čechy | Bohemia

Hyalitové sklo, zlacení | Hyalite glass, gilded 

10,3 cm

Černá hyalitová číška s jemným zlaceným dekorem 

kvetoucích stromů a zlaceným vnitřkem. Výroba 

Bukvojské sklárny, jižní Čechy. Hyalitové sklo patří 

mezi vzácné a technologicky náročné receptury, které se 

zde vyráběly a dnes se již nedají přesně reprodukovat. 

Drobná poškození na horní hraně poháru.

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč

89
ANTON KOTHGASSER (1769–1851)
SKLENICE BIEDERMEIER | A BIEDERMEIER GLASS

1825–1835

Rakousko, Vídeň | Austria, Vienna

Malované a zlacené sklo 

Hand painted and gilded glass

10,5 cm

Reprezentativní sklenice ve stylu biedermeieru 

s ručně malovanými květy, zlacenými prvky 

a v pruzích zlacenou tordovanou bází. Analogické 

vzory jsou publikovány v knize: P. Lichtenberg: 

Mohn & Kothgasser, 2009.

VYVOLÁVACÍ CENA 30 000 Kč
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90
HARRACHOVSKÁ SKLENICE 
A GLASS FROM HARRACH STUDIO
1835

Čechy | Bohemia 

Smaragdové zlacené sklo | Emerald gilded glass

11,5 cm

Sklenice z lythialinového skla smaragdově zelené 

barvy zdobená lazurami a zlacením, ryté věnování 

a datace 1835. Rafi nérie Fridricha Egermanna 

v Polevsku u Nového Boru. Z produkce sklárny 

Harrach Nový Svět.

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč

91
ZLACENÁ RUBÍNOVÁ SKLENICE
A GILDED RUBY GLASS
Kolem | Around 1840 

Čechy | Bohemia 

Zlacené sklo | Gilded glass 

13 cm

Sklenice z čirého skla podjímaná měďnatým rubínem, 

bohatě malovaná emailem a zlacená. Původem ze 

severních Čech, polovina 19. století. 

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč
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ALFRED GUILLAUME GABRIEL D‘ORSAY (1801–1852)
GALANTNÍ SCÉNA | A GALANT SCENE

Polovina 19. století | Half of 19th century

Olej, plátno | Oil on canvas

73 × 59,5 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: P. d‘Orsay

Líbezný námět dívčího dýchánku s humorným tématem. Jedna z dívek je převlečena v chlapeckém, 

pravděpodobně divadelním kostýmu a nacvičuje recitování sonetů dívce sedící na sofa, která jí zaujatě naslouchá. 

Třetí z dívek mezitím přidržuje garderóbu a zkouší recitující dívce čepec. Autor Alfred Guillaume Gabriel Grimod 

d‘Orsay byl francouzský hrabě, který maloval amatérsky. Byl vášnivým Bonapartistou a pokoušel se o politickou 

kariéru, avšak díky velkým dluhům neuspěl. Je zajímavostí, že právě jeho rytina muže v cylindru se stala 

předlohou pro maskota slavného magazínu New Yorker.

VYVOLÁVACÍ CENA 80 000 Kč
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93
NEZNÁMÝ AUTOR
UNKNOWN AUTHOR
ALPSKÁ KRAJINA

AN ALPINE LANDSCAPE

19. století | 19th century

Rakousko | Austria 

Olej, plátno | Oil on canvas 

17 × 24,5 cm

Líbezná alpská krajina u jezera v podhůří nabízí výhled na hospodářská stavení s doškovými a šindelovými 

střechami a fi gurální stafáží, která se věnuje práci. V centru obrazu je umístěna žena v zástěře a šátku věšící 

prádlo a opodál stojí chlapec s prutem, který s ní vede rozhovor. 

VYVOLÁVACÍ CENA 15 000 Kč

94
FRITZ BAMBERGER 
(1814–1873)
PŘÍSTAV POD ÚTESEM

A PORT UNDER THE CLIFF

1849 

Akvarel, papír

Watercolour, paper 

20 × 27 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Fritz Bamberger 1849

Předložený obraz veristicky imituje příboj na útesu do nějž je vybudován přístav. Oblohu částečně halí těžké 

mraky a lodě se snaží dostat včas do bezpečí. Obraz vytváří kontrast mezi dramatickým nebem a loděmi 

zápasícími s vodním živlem a poklidnou atmosférou v přístavu, kde se lidé věnují práci. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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95
JOSEF NAVRÁTIL (1798–1865)
VODNÍ MLÝN V HORÁCH | WATER MILL IN THE MOUNTAINS

50. léta 19. století | 1850s

Olej, dřevo | Oil on wood 

51 × 74,5 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Jos. Nawratil 

Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „Předložený obraz Vodní mlýn v horách je nepochybná a velmi 

krásná práce malíře Josefa Navrátila z padesátých let. Pokud ve čtyřicátých letech dával přednost kvašové 

technice a komornímu formátu, začátkem padesátých let vznikají také olejem malované záběry větších rozměrů. 

Motivicky zprvu převažují alpská pohoří, jejich údolí a jezera, později přistupují náměty ze severních Čech, 

Krkonoš a Slezska, kam Navrátil podnikal časté výlety, ale také z jeho pobytů na Šumavě. Předložený olej 

Vodní mlýn v horách je ukázkou Navrátilovy neobyčejné schopnosti kompozičně a barevně zvládnout záběr se 

staveními rozložitého mlýna v podhůří na břehu řeky a vytvořit romanticky procítěnou scenérii. Oblaka na modré 

obloze ještě podtrhují náladovost záběru. Motiv krajiny s mlýnem se v Navrátilově tvorbě ve variantách objevuje 

často, ale ten předložený Vodní mlýn v horách patří, podle mého názoru, k nejlepším příkladům Navrátilovy 

osobité, suverénní a podmanivé malby.“ Přiloženy posudky PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové, K. B. Mádla 

a J. Karáska ze Lvovic. 

VYVOLÁVACÍ CENA 550 000 Kč
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MICHAEL HAUBTMANN (1843–1921)
ITALSKÁ KRAJINA | AN ITALIAN LANDSCAPE

1874 

Olej, plátno | Oil on canvas 

69 × 49 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: M. Haubtmann 1874 

Michael Haubtmann byl německý krajinář, žák Maxe Haushofera. Vystudoval práva, ale v roce 1869 se vzdal této 

profese a odstěhoval se do Mnichova. Živil se jako krajinář. Jeho práce jsou k vidění především ve střední Evropě, 

zejména v Německu a v Rakousku. Podnikl mnoho studijních cest, například do Švýcarska, Itálie, Egypta, Řecka 

i Norska. Italská krajina nese rukopis haushoferovské kompozice s romantizující tématikou přímořské lokality. 

VYVOLÁVACÍ CENA 95 000 Kč
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97
FRANTIŠEK LUDVÍK DUCHOSLAV (1834–1909)
ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ | ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ

1878

Olej, plátno | Oil on canvas

111 × 90,5 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: F. L. Duchoslav 1878

František Ludvík Duchoslav byl nejlepším žákem Josefa Matěje Navrátila, u kterého soukromě studoval. 

Předložená malba Šárecké údolí perfektně refl ektuje jeho zaměření na líbezné romantické krajiny s členitým 

terénem. Krajinu vkusně doplňuje lidská stafáž i zvířata a na horizontu se rýsuje zalesněné úbočí a dramatické 

bouřkové mraky.

VYVOLÁVACÍ CENA 70 000 Kč



ARTHOUSE HEJTMÁNEK

102



Výtvarné umení, starožitnosti a design 15.–19. století  

103www.arthousehejtmanek.cz I Zahradní aukce 2021

98
ADOLF CHWALA (1836–1900)
MĚSÍC NAD JEZEREM | MOON ABOVE THE LAKE

Kolem | Around 1890 

Olej, plátno | Oil on canvas 

69 × 106 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: A Chwala 

Z posudku PhDr. Šárky Leubnerové: „Měsíc nad jezerem patří k mistrovským nokturnům Adolfa Chwaly. 

Magické světlo měsíce propojuje krajinu v jeden celek a zesiluje její působivou náladu. Zobrazená příroda v sobě 

nese pečeť hlubokého prožitku a dokládá mimořádnou schopnost malíře vyjádřit její podstatu. Vyvážením 

promyšlené kompozice, brilantně zpracovaného detailu, bravurní barevnosti i emocionálního vyjádření přírodní 

nálady dosáhl Chwala v tomto díle silného výtvarného účinku.“ Chwalova nokturna bývala na výstavách 

přijímána s velkým očekáváním. Právem byl považován za specialistu na toto ztvárnění krajiny a zpravidla tyto 

obrazy rychle našly své kupce. 

VYVOLÁVACÍ CENA 280 000 Kč



ARTHOUSE HEJTMÁNEK

104

99
BEDŘICH HAVRÁNEK (1821–1899)
KRAJINA SE SKÁLOU | LANDSCAPE WITH A ROCK

80. léta 19. století | 1880s

Olej, karton | Oil on cardboard 

25 × 18 cm

Sign. zezadu tužkou | Signed from behind with a pencil: Havránek 

Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „Předložený obraz komorních rozměrů Krajina se skálou umístěnou 

v popředí záběru v trávě u kovového zábradlí mezi stromky je nepochybnou prací Bedřicha Havránka, nejspíše 

z osmdesátých let 19. století. Situovat jej můžeme do okolí Macochy u Blanska. Jde o jednu z mnoha studií 

k nezvěstnému stejnojmennému obrazu reprodukovanému ve Zlaté Praze 1918. Více než půl století Havránek 

maloval nezaměnitelné, pro jeho malířský rukopis příznačné, obrazy s krajinnými motivy. Vždy ho přitom zaujaly 

přírodní jednotlivosti, od pohledů na stromy, pařezy, listy, keře, jednotlivé rostiny, až ke kamenům a skalním 

útvarům, jako na předloženém obraze. Z těchto viděných detailů v přírodě zaznamenaných dokázal Havránek pak 

v ateliéru zkomponovat svůj vlastní, osobitě pojatý pohled na krajinu, který nepostrádal působivosti a půvabu. 

Předložená náladová Krajina se skálou, studie k obrazu Macocha u Blanska, kvalitně obohatí dosud známý soubor 

Havránkoých prací.“ Zezadu obraz opatřen pozůstalostním razítkem Bedřicha Havránka. 

VYVOLÁVACÍ CENA 30 000 Kč
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100
ZDENKA BRAUNEROVÁ (1858–1934)
ZIMA | WINTER

1895

Olej, dřevo | Oil on wood

14 × 38 cm

Nesignováno | Unsigned

Rozměrově nevelká krajina v zimě zobrazuje výřez s cestou lemovanou stomy směřujícící k tmavšímu horizontu 

s naznačeným lesíkem a vesnicí. Expresivně rozvolněný malířský rukopis spadá dokonale do jejího stylu kolem 

přelomu 19. a 20. století a je dokladem nesporného výtvarného, obzvláště krajinářského talentu 

Zdenky Braunerové. Vesnice Diváky na Moravě se stala místem jejího pobytu i četných výtvarných zpracování. 

Označeno: „Diváky 27. 12. 95“.

VYVOLÁVACÍ CENA 40 000 Kč

101
CELDA KLOUČEK (1855–1935)
PUTTO NA OBLÁČKU 

PUTTO ON A CLOUD

1886

Polychromovaná pálená hlína 

Polychrome fired clay

Ø 30,5 cm

Sign. dole | Signed lower: Klouček 86

Celda Klouček se věnoval mnoha uměleckým 

činnostem, vynikal však právě v nízkých reliéfech. 

Podle jeho návrhů se prováděly realizace štukatur 

v exteriéru i interiéru, krbové masky, nábytek, 

keramika, lampy a další umělecko-řemeslné předměty. 

Před rokem 1900 přijal secesní ornamentiku a zařadil 

se mezi přední české designéry secese a naturalismu.

VYVOLÁVACÍ CENA 8 000 Kč
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102
VÁCLAV BROŽÍK (1851–1901)
POPRSÍ ŠLECHTICE | A BUST OF A NOBLEMAN

1893 

Olej, plátno | Oil on canvas 

66 × 38,5 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: V. Brožík 

Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „Předložený obraz Poprsí šlechtice je nesporná a velmi kvalitní 

práce Václava Brožíka. Jeden z mnoha Brožíkových žánrových kostýmních portrétů, v tomto případě malovaný 

v duchu dobově oblíbené holandské manýry. Drobnopisně pojaté elegantní Poprsí šlechtice vzniklo nejspíše 

začátkem devadesátých let a je zřetelně poplatné podobiznám Franse Halse. Brožík namaloval celou řadu 

podobizen a postav v historických kostýmech, jednak byly v tu dobu žádané sběrateli umění, jednak Brožíkovi 

sloužily jako studie k velkým historickým kompozicím. Obrazy tohoto typu malířův tchán, majitel mondenní 

galerie v Rue de la Rochefoucald 6, nejpřednější a nejznámější obchodník s obrazy Charles Sedelmeyer, prodával 

nejen po Evropě, ale též ve Spojených státech. Podobné Brožíkovy postavy a podobizny šlechticů najdeme jak 

ve státních tak soukromých sbírkách, některé byly vystaveny na Brožíkově pražské souborné výstavě v roce 2003.“ 

VYVOLÁVACÍ CENA 110 000 Kč



ARTHOUSE HEJTMÁNEK

108

103
JAN VÁCLAV MRKVIČKA (1856–1938)
VAŠÍČEK | VAŠÍČEK

1897 

Olej, plátno | Oil on canvas 

101 × 50,5 cm

Sign. vlevo nahoře | Signed upper left: J. V. Mrkvička 18     97 

Původem český malíř Ivan Mrkvička (bulharsky Иван Мърквичка), vlastním jménem Jan Václav Mrkvička, 

je považován za jednoho ze zakladatelů bulharského moderního malířství. Přispěl k uměleckému životu 

v Bulharsku, nově osvobozeném od turecké nadvlády, na konci 19. a počátku 20. století. Pocházel z Vidimi 

nedaleko Dubé a studoval na pražské a mnichovské akademii. Mrkvička přišel do Plovdivu v roce 1881 

na pozvání vlády tehdejší Východní Rumelie. Působil zde jako učitel kreslení na gymnáziu, spolupracoval 

s nejvýznamnějšími kulturními osobnostmi ve městě: I. Vazovem, K. Veličkovem, P. Karavelovem, 

P. Slavejkovem. V roce 1889 se usadil v Sofi i, v roce 1896 byl jedním ze zakladatelů Národní akademie umění. 

Mrkvička výborně zvládal klasické malířské a kreslířské techniky, nejvýznamnější úspěchy dosáhl v zachycení 

každodenního života, ale maloval také obrazy s historickými náměty a je autorem mnoha vysoce kvalitních 

portrétů (např. cara Ferdinanda I. nebo carevny Eleonory). Byl jedním z tvůrců tehdejšího znaku Bulharska 

a znaku Sofi e. V roce 1918 se stal členem Bulharské akademie věd. Z Bulharska se vrátil zpátky do Čech v roce 

1921. Zde se věnoval hlavně malování portrétů, mimo jiné i významných politiků. Řadu Mrkvičkových obrazů 

vlastní Sofi jská městská galerie a NG v Praze. 

VYVOLÁVACÍ CENA 350 000 Kč

13
–
4
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104
ANTONÍN SLAVÍČEK (1870–1910)
LÉTO | SUMMER

1897 

Tempera, syntonos, karton | Tempera and syntonos on cardboard 

71 × 104,5 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: A. Slavíček 97 

Z posudku Prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc: „Pod oblačnou oblohou stoupá vlevo diagonálně polní cesta 

na travnaté návrší. Za jeho vrcholem vpravo je temně zelený keř a výhled na vzdálený rovný horizont. Obraz 

byl namalován v létě 1897 v okolí Okoře, kam byl Slavíček zvyklý zajíždět už s Mařákovou krajinářskou školou 

Akademie výtvarných umění. Patří k ‚prostým motivům‘, které si mladý malíř začal vybírat i pod vlivem staršího 

kolegy F. Kavána s tím, že jednoduchost námětu kompenzoval po výtvarné stránce jemným zpracováním detailů. 

Zde je to travní plevel, který ale rafi novaně kombinuje svou zeleň s rezavými trsy trávy kolem cesty a symfonií 

bílých květů, promísených několika oživujícími akcenty červených máků. Pozoruhodná je také Slavíčkova 

schopnost udržet bohatý detail v celku obrazu a ten koncipovat ne jako tradičně zaměřený jen na malebnou 

partii, ale spíš jako výsek z širšího panoramatu. To už je moderní optika ve vnímání krajiny, která právě 

Slavíčkem proměnila tradiční žánr intimní krajinomalby v plnohodnotné vysoké umění. Důležité je, že se zde 

poprvé objevil motiv polní cesty stoupající na návrší, který se později stal hlavním tématem Slavíčkovy zralé 

krajinomalby. Opakoval se v mnoha variantách jako moderní symbol, vyjadřující se motivem stoupající cesty, 

na níž se pak začala objevovat lidská stafáž, lidský úděl v konfrontačním sepětí země a oblačného nebe. Slavíček 

si zřejmě tento obraz cenil, protože ho vystavil dvakrát ve Vídni (1897 v Kunstlerhausu a 1901 v galerii Miethke) 

a reprodukoval ve Volných směrech v roce 1899.“ 

VYVOLÁVACÍ CENA 5 500 000 Kč
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Krajinomalba Léto pochází ze sbírky architekta Jana 

Kotěry. Mnoho děl z kolekce je již součástí významných 

sbírek státních galerií a institucí. Obraz Léto byl naposledy 

k vidění na souborné Slavíčkově výstavě v Jízdárně 

Pražského hradu v roce 1961. Na veřejnost se tak dostává 

až po více než 60 letech. Jedná se bezesporu o dílo ze 

Slavíčkova nejlepšího období, které přináší jas, energii 

a až důvěrně známý námět prosluněné cesty v polích.

Vystavováno:

Künstlerhaus Vídeň, 1897, 

S.V.U. Mánes 1898, č. k. 23, 

Galerie Miethke, Vídeň 1901, č. k. 42 nebo 50, 

Sächsischer Kunstverein, Drážďany, č. k. 263,

S.V.U. Mánes 1904–5, č. k. 59, 

S.V.U. Mánes 1910, č. k. 7, 

S.V.U. Mánes 1932, č. k. 18, 

Jízdárna 1961–62, č. k. 37.

Reprodukováno:

VS II, 1899, str. 403, 

Svoboda, 1905, s. 42, 

M 1910, s. 359, 

Štech, 1933, s. 123, 

Matějček, 1947, s. 29, 

Štech, 1947 s. 28, 109. 

Publikováno: Kotalík, Jiří: Antonín Slavíček, 1965, 

č. k. 56; Tomeš, Jan: Antonín Slavíček, 1966, č. k. 71. 
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106
JOSEPH VON SCHEDA (1815–1888)
OBECNÁ MAPA EVROPY | GENERAL-KARTE VON EUROPA

1859 

Rakousko, Vídeň | Austria, Vienna 

Litografické listy v pouzdře | Lithographic sheets in a case 

21,5 × 18,5 × 7,5 cm

Proslulá skládací „Obecná mapa Evropy“ na 25 listech je první, kde se objevily plně kolorované mapy Evropy. 

Jedná se o revidované druhé vydání, které kontroloval sám Scheda a publikované v roce 1859. 150 barevných 

litografi ckých listů na 25 lněných plátnech (každý o rozměrech cca 40 × 50 cm), pokrývající celou Evropu včetně 

Uralu a Kaspického moře a severní Afriky. Celá mapa měří cca 200 × 250 cm. Cartouche na listu I a tabulky 

zobrazující počet obyvatel a vojenskou sílu na listu XXV. Joseph Scheda byl geograf a kartograf, který získal 

hodnost generálmajora v rakousko-uherské armádě a vedl kartografi cké oddělení Vojenského geografi ckého 

institutu ve Vídni. Jednotlivé skládané mapy jsou umístěny v pouzdře s červeným hřbetem se zlaceným písmem 

na přední straně. 

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč

105
MIKOLÁŠ ALEŠ (1852–1913)
PORTRÉT INDIÁNA | PORTRAIT OF A NATIVE AMERICAN

1879 

Perokresba, papír | Ink on paper 

Ve výřezu | In frame 12 × 7 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: M. Aleš 1979 

Jeden z nejvýznamnějších představitelů takzvané „Generace Národního 

divadla“, Mikoláš Aleš, klasik českého umění 19. století, byl uznáván za svého 

života hlavně jako kreslíř a dekoratér a jeho olejomalba byla doceněna až 

ve 20. století. Je autorem velkých cyklů: Vlast, Obrazy z českých dějin a pověstí, 

Pohanští bohové, Obrazy z ruských bájí a dějin, Obrazy z polských dějin, 

Obrazy z jihoslovanských bájí a dějin atd. Ilustrace náleží ke knize Na hrobech 

indiánských od Josefa Václava Sládka, kde ji nalezneme na titulní stránce 

básnické sbírky a tématicky navazuje na Alšův cyklus Živly. 

Vystavováno: Jubilejní výstava, 1912. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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107
ALEXANDRE VUILLEMIN (1812–1880)
GEOGRAFICKÝ ATLAS FRANCIE | GEOGRAPHICAL ATLAS FRANCE

1875 

Francie | France 

Dobová polokožená vazba se zlaceným hřbetem

Period half leather binding with gilded spine 

36 × 26 × 5 cm

Rozsáhlý podrobný atlas Francie a jejích kolonií je souborem map 

jednotlivých departementů, resp. kolonií a standardních geografi ckých 

popisů příslušného území na protilehlé tabuli tak, aby čtenář měl oba 

pohledy dostupné souběžně a textové informace mohl lokalizovat. Výpravné 

mapy jsou kromě kartografi ckého vybaveny dalším rytým obsahem: 

heraldikou, vedutami, vyobrazením slavných postav regionu s jejich 

atributy, příp. charakteristickými znaky oblasti (příroda, historie, řemesla, 

vojenství, církev). Kniha s rytým titulním listem a celkem 105 kolorovanými 

ocelorytinovými mapami. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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108
IKONA JEŽÍŠE KRISTA
ICON OF JESUS CHRIST
19. století | 19th century

Rusko | Russia 

Olej, dřevo, zlacený kov, sklo 

Oil, wood, gilded metal, glass 

45 × 40 cm

„Christ pantokrator“ neboli „Ježíš 

všemohoucí“ je tradičním ortodoxním 

druhem vyobrazení Ježíše Krista. 

Pantokrator, převážně východní 

ortodoxní nebo východní katolická 

teologická koncepce, je v západním 

(římském) katolicismu pod tímto 

názvem méně běžná a většině 

římskokatolických věřících je toto 

označní neznámé. Kristus Pantokrator 

je koncept Krista jako mírného, ale 

přísného a všemocného soudce lidstva. 

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč

109
STŘÍBRNÉ KALÍŠKY NA VAJÍČKA
SILVER EGG CUPS
Kolem | Around 1880 

Rusko | Russia 

Stříbro, champlevé email 

Silver, champlevé enamel 

11 cm, 125 g

Sign. v závitu | Signed in the screw-thread „Adler“ 

Dvě skládací misky na vajíčka ze stříbra, zdobené champlevé emailem 

v barvách kobaltu, tyrkysu, v rudé, zelené a bílé. Značeno produkcí Marie 

Adler, punc 88 zolotniků. 

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč
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111
IKONA SVATÉHO MIKULÁŠE 
SAINT NICHOLAS
1875 

Rusko | Russia 

Olej, dřevo, zlacené stříbro

Oil, wood, gilded silver 

38 × 33 cm

Svatý Mikuláš z Myry byl biskup v Myře 

v Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený 

mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, 

jako obránce víry před pohanstvím 

a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro 

množství zázraků, které se udály na jeho 

přímluvu, je také někdy zván Mikuláš 

Divotvůrce. Ortodoxní ikonografi e jej 

vyobrazuje s knihou a šerpou přes ramena 

s kříži. Značeno v dolní polovině BC 1875, 

IC (IG), punc 84 zolotniků. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč

110
IKONA MADONY S JEŽÍŠKEM 
ICON WITH MADONNA AND BABY JESUS
Kolem | Around 1890 

Rusko | Russia 

Olej, dřevo, stříbro, sklo

Oil on wood, silver, glass 

34 × 30 cm

Ikona Marie (Theokotos) s Ježíškem ve stříbrné 

tepané montáži. V ikonografi i nebylo žádné 

téma zobrazeno tolikrát jako právě Marie –

symbol mateřství, skromnosti, lásky a pokory. 

Značeno cyrilicí „ИA“, punc 84 zolotniků. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč
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113
MILOŠ JIRÁNEK (1875–1911)
PORTRÉT ARNOŠTA HOFBAUERA

A PORTRAIT OF ARNOŠT HOFBAUER

Kolem | Around 1900 

Olej, karton | Oil on cardboard 

21 × 12,5 cm

Sign. značeno zezadu | Signed marked from behind: Miloš Jiránek 

Miloš Jiránek má ve vývojovém proudu českého moderního malířství důležité a nezastupitelné místo. Studoval 

na Akademii u Maximiliána Pirnera a Vojtěcha Hynaise, a důležitou součástí jeho poznání byly četné cesty 

do zahraničí, obzvláště do Francie. I přesto, že zemřel ve velmi mladém věku, stihl se stejně jako portrétovaný 

Arnošt Hofbauer podílet na založení S.V.U. Mánes, na vedení Volných směrů, spoluorganizoval zásadní výstavy 

Rodina (1902) a Muncha (1905). 

Dílo pochází z majetku Arnošta Hofbauera. 

VYVOLÁVACÍ CENA 48 000 Kč

112
VĚNCESLAV ČERNÝ (1865–1936)
RUSKÁ DÍVKA | A RUSSIAN GIRL

Kolem | Around 1900

Pastel, papír | Pastel, paper 

92,5 × 60 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Věnc. Černý

Dívka ve slavnostním tradičním ruském sarafanu s perlovým náhrdelníkem a zdobeným kokošníkem na hlavě 

představuje krásnou ukázku pojetí ilustrace od Věnceslava Černého. Věnceslav Černý se věnoval především 

veristicky pojatým ilustracím, které vytvářel pro knihy a časopisy a zabýval se i historickými náměty. Mimo 

ilustrací k pamětem Giacoma Casanovy ilustroval i 16 knih Julese Verna. 

VYVOLÁVACÍ CENA 15 000 Kč
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114
GOTTHARD SONNENFELD (1874–????)
ENŠPÍGL | EULENSPIEGEL

Počátek 20. století | Early 20th century

Dva druhy mramoru, bronz | Two kinds of marble, bronze

52 cm

Sign. z boku na soklu | Signed on the side of the plinth: Gotthard Sonnenfeld

Gotthard Sonnenfeld byl sochař narozený v Berlíně, který vytvářel žánrové symbolistní plastiky. Enšpígl je 

legendární lidový šprýmař vycházející z dolnoněmeckého folkloru, zřejmě součást středověké tradice písemně 

zachycené poprvé v knížkách lidového čtení ze 16. století.

VYVOLÁVACÍ CENA 45 000 Kč

115
JAN ŠTURSA (1880–1925)
KRAJINA | A LANDSCAPE

1906

Olej, karton | Oil on cardbord

24 × 33 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Štursa

Jan Štursa patří mezi zakladatele českého moderního sochařství. Jen zřídka se můžeme setkat i s jeho 

tvorbou malířskou, která měla pravděpodobně velmi osobní studijní charakter. Vznikla během dvouletého 

studijního pobytu v Římě, kde Štursa podobné malby vytvářel. Dílo prozrazuje tendence odhmotnění a snahu 

zprostředkovat dojem z pobytu v krajině prostřednictvím imprese. Dílo pochází z majetku architekta Jana Kotěry.

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč
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117
VÁCLAV BŘEZINA (1862–1906)
KRAJINA S ŘÍČKOU A HRADEM

LANDSCAPE WITH A RIVER AND A CASTLE

Kolem | Around 1890 

Olej, plátno | Oil on canvas 

30 × 21 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: V. Březina 

Václav Březina je jedním z nejvýznamnějších žáků Julia 

Mařáka, se kterým se seznámil již při studiu ve Vídni 

u profesora Kautského. V roce 1887, kdy Mařák začal vyučovat 

krajinomalbu na pražské Akademii, se k němu zapsal i Březina 

a studoval zde až do roku 1892. Silné ovlivnění profesorovým 

vzorem je patrné jak ve výběru témat, tak v rukopise. Častá 

jsou romantická lesní zátiší, pohledy na říčky, vřesoviště 

a louky, které se proměňují v závislosti na ročním období 

a dopadajícím světle. 

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč

116
OTAKAR LEBEDA (1877–1901) – PŘIPSÁNO
OBILNÝ LÁN | A CORNFIELD

Před | Before 1900

Olej, plátno 

22 × 26 cm

Nesignováno | Unsigned 

Díla Otakara Lebedy se na trhu s uměním nevyskytují příliš často, vzhledem k jeho časnému úmrtí. Každopádně 

se jedná o autora s velkým talentem, který navšítivil Francii a hlásil se k impresionismu. Rukopisem i barevným 

pojetím se krajina, zachycující letní louku, hlásí právě k tomuto proudu. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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118
KAREL LANGER (1878–1947)
LOUKA S PAMPELIŠKAMI | MEADOW WITH DANDELIONS

1905–1910 

Olej, karton | Oil on cardboard 

47 × 65,5 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: K. Langer 

Akademický malíř Karel Langer patří mezi důležité představitele Mařákovy školy a je spoluzakladatelem 

impresionismu u nás. Studoval v ateliéru u prof. J. Mařáka na AVU v Praze, poté ještě tři roky na fi gurální 

speciálce u prof. Ottenfelda. Novoromantická krajina Louka s pampeliškami představuje jemný a elegantní plenér 

s idylickou barevností a jasným světlem evokujícím letní měsíce. Obdobné obrazy najdeme v reprodukcích 

Zlaté Prahy či Světozoru v době před první světovou válkou. 

VYVOLÁVACÍ CENA 55 000 Kč
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119
VOJTĚCH PREISSIG (1873–1944)
MODRÁČEK | BLUE BIRD

1903 

Barevný lept, papír | Coloured etching, paper 

53 × 41 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Vojt. Preissig 

Převážná část Preissigovy tvorby je zaměřena 

na grafi ku, jejíž techniky studoval a rozvíjel za svého 

pobytu v Paříži – mimo jiné v ateliéru Karla Schmidt-

Rottluff a. Předkládaná práce zachycující prchavý 

moment, kdy dívka bez hnutí pozoruje malého 

modrého ptáčka, je krásnou ukázkou autorova secesně 

lyrického vidění světa. Datována je 1903, tedy rokem, 

kdy se Preissig vrátil zpět do Prahy, kde byl činný 

převážně jako grafi k a kde setrval až do roku 1910. 

Motiv Modráčka se v roce 1988 stal předlohou pro 

šestikorunovou poštovní známku. 

VYVOLÁVACÍ CENA 50 000 Kč

120
SECESNÍ RELIÉF | AN ART NOUVEAU RELIEF
1904 

Galvanoplastika, měď | Electroforming, Copper 

97 × 25 cm

Elegantní secesní reliéfní galvanoplastika s ženskou fi gurou ve vířících proudech z produkce UMPRUM.

Značeno na železe „Praha 1904“. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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121
CELDA KLOUČEK (1855–1935)
VÁZA S JINANEM | VASE WITH A GINKGO

1900 

Glazovaná kamenina | Glazed pottery 

17 cm

Sign. v horní polovině | Signed in the upper half: CK 

Secesní váza s elegantní světlou glazurou 

ozvláštněnou drobnými zelenými tečkami se 

stylizovanými lístky a plody jinanu dvoulaločného. 

Produkce UMPRUM, 1900, značeno zespodu. 

VYVOLÁVACÍ CENA 9 000 Kč

122
ANNA BOUDOVÁ SUCHARDOVÁ (1870–1940)
SECESNÍ VÁZA S DÍTĚTEM 

AN ART NOUVEAU VASE WITH A BABY

Kolem | Around 1900 

Patinovaná pálená hlína | Patinated fired clay 

29 cm

Tmavší váza se secesním dekorem, volutovitými úchyty 

a reliéfem dětské tváře v květinovém medailonu. Značeno 

zespodu Praha (Umprum). Anna Boudová Suchardová 

pocházela ze slavné sochařské rodiny a debutovala jako 

malířka květin na výstavě Umělecké besedy (1897), ale její 

tvorba se rozvíjela směrem k secesní umělecko-řemeslné 

produkci. Na Světové výstavě v Paříži roku 1900 vystavila 

několik keramických váz s malovaným plastickým dekorem 

a podílela se na výzdobě Zemské banky na Příkopech (1894–

1895). Pro Wilsonovo nádraží vytvořila malované dekorativní 

festony. 

VYVOLÁVACÍ CENA 9 000 Kč
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JAN DĚDINA (1870–1955)
PORTRÉT DÁMY | PORTRAIT OF A LADY

1906 

Akvarel, tužka, uhel, papír

Watercolour, pencil, charcoal, paper 

46,5 × 29 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Dědina 1906 

Vytříbená živá barevnost a elegance secesní dámy 

v klobouku se šátkem je skvělou ukázkou poučení moderní 

francouzskou tvorbou, kterou malíř poznal během svého 

pobytu v Paříži. Jan Dědina byl malíř žánrů, podobizen, 

ilustrátor a kreslíř portrétista. Studoval u F. Ženíška 

na UMPRUM a M. Pirnera na AVU v Praze, sochařství 

studoval u J. V. Myslbeka. V roce 1895 přijel do Paříže, 

kde zpočátku spolupracoval s maďarským malířem 

M. Munkácsym. Převážná část jeho tvorby byla věnována 

ilustracím pro časopisy. Věnoval se také návrhu plakátů. 

Vystavoval v pařížských Salonech a roku 1903 byl přijat 

za člena Salonu. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč

124
RUDOLF KREMLIČKA (1886–1932)
PORTRÉT ANTONÍNA DOBIÁŠE

PORTRAIT OF ANTONÍN DOBIÁŠ

1909 

Akvarel, tužka, papír 

Watercolour, pencil, paper 

50 × 39,5 cm

Sign. vlevo uprostřed | Signed left center: 

Kremlička 

Portrétní kresba jezuitského církevního 

představitele Antonína Dobiáše. Rudolf 

Kremlička využíval jako náměty pro svá díla 

převážně ženy a ženské akty. Mužské portréty 

maloval spíše méně. Ze stejného období jako 

Portrét Antonína Dobiáše známe několik 

dalších mužských portrétů s pozoruhodným 

smyslem pro detail. Kremličkovu tvorbu jen 

stěží můžeme zařadit do nějakého uměleckého 

směru, byl vemi osobitý a nejblíže měl 

k novoklasicismu. 

VYVOLÁVACÍ CENA 27 000 Kč
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JOSEF VAIC (1884–1961)
KATEDRÁLA SVATÉHO ŠTĚPÁNA

ST. STEPHEN’S CATHEDRAL

1906 

Akvarel, tužka, karton 

Watercolour, pencil, cardboard 

49 × 34,5 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Vaic 06 

Josef Vaic byl ve své době znám především pro svoje 

grafi ky a akvarely, studoval v Holandsku a v Paříži. 

Specializoval se na krajinomalbu a vytvořil rozsáhlý 

cyklus pragensií. Předložená kresba katedrály 

sv. Štěpána pochází z Vídně. 

VYVOLÁVACÍ CENA 6 000 Kč

125
MAX ŠVABINSKÝ (1873–1962)
PORTRÉT MIKOLÁŠE ALŠE 

A PORTRAIT OF MIKOLÁŠ ALEŠ

Kolem | Around 1933 

Tuš, papír | Ink, paper 

13 × 8,5 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: M Švabinský 

Svižná kresba Mikoláše Alše – malíře, kreslíře, 

dekoratéra a ilustrátora, jedné z nejvýznamnějších 

osobností takzvané „Generace Národního divadla“, 

klasika českého umění 19. století – od Maxe 

Švabinského, dokonalého kreslíře a rytce neobyčejné 

technické zručnosti s velkým smyslem pro detail. 

Přední český malíř a grafi k, studoval u M. Pirnera 

na AVU v Praze, kde později působil jako profesor 

a vedl grafi ckou speciálku. 

VYVOLÁVACÍ CENA 10 000 Kč
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MAX OPPENHEIMER (1885–1954)
PORTRÉT ANTONÍNA DVOŘÁKA | PORTRAIT OF ANTON DVOŘÁK

1909 

Olej, karton | Oil on cardboard 

73 × 53 cm

Nesignováno | Unsigned 

Portrét inženýra a architekta Antonína Dvořáka od Maxe 

Oppenheimera, rakouského malíře a grafi ka. Společně s Egonem 

Schiele a Oskarem Kokoschkou je považován za stěžejní osobnost 

rakouské avantgardy. Jeho raná tvorba představuje většinou portréty 

kulturních a literárních elitních osobností a vyznačuje se údernými 

až nervními tahy, které později bude transformovat do svých 

kubistických a futuristických kompozic. Max Oppenheimer utrpěl 

tvrdými perzekucemi ze strany nacistů, kteří provedli v roce 1937 

v Německu čistky a jeho obrazy z galerií odstranili jako zvrhlé umění. 

V roce 1938 pak Max Oppenheimer přes Švýcarsko uprchl do New 

Yorku. Předložené dílo je publikováno v knize od Marie-Agnes von 

Puttkamer: Max Oppenheimer – MOPP pod katalogovým číslem 23. 

VYVOLÁVACÍ CENA 280 000 Kč
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128
JAROSLAV ŠPILLAR (1869–1917)
CHODSKÉ DĚVČE | A GIRL FROM CHODSKO

1905–1910 

Olej, plátno | Oil on canvas 

34,5 × 30,5 cm

Sign. vpravo nahoře | Signed Upper right: JŠ 

Jaroslav Špillar patřil mezi čelní malíře regionu Chodska. Jindřich Šimon Baar charakterizoval jeho tvorbu těmito 

slovy: „Jaroslav Špillar, to nebyl takový přelétavý malířský pták, který pomiloval a nechal tak. Špillar si zamiloval 

Chodsko opravdově. Té lásce přinesl velkou oběť. Zřekl se velkoměstského života, přepychu, pohodlí, kaváren. 

„Zahrabal“ se v chodské vsi a spokojil se s jejím prostým životem. Studoval Chodsko, pozoroval, maloval. Modely 

pro své obrazy hledal při každé příležitosti. Stýkal se s prostým lidem u muziky v hospodách, při slavnostech, 

o přástkách a dračkách, na poli, na pastvě a na těchto svých toulkách se naučil lidu rozumět, poznávat jeho duši 

a milovat jej.“ 

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč
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129
NEZNÁMÝ AUTOR | UNKNOWN AUTHOR
POSLEDNÍ VEČEŘE | THE LAST SUPPER

Kolem | Around 1910 

Olej, plátno | Oil on canvas 

85 × 95 cm

Nesignováno | Unsigned 

Velkorysý formát poslední večeře od neznámého mistra vyniká zejména svou stylizací světla a tmy, která 

činí z Ježíše Krista světelný středobod projasňující celou scenérii. Jeho záře a bezbřehý klid budí bázeň v jeho 

učednících, kteří ho zaujatě pozorují. Symbolicky odvrácen zůstává v popředí Jidáš Iškariotský sbírající rozsypané 

stříbro. Dílo vykazuje znaky zkušené malířské ruky s citem pro dramatickou kompozici. 

VYVOLÁVACÍ CENA 45 000 Kč
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130
JOSEF MAŘATKA 
(1874–1937)
POLIBEK | A KISS

1909 

Bronz | Bronze 

71 cm

Sign. na plintě | Signed on the plinth: J. Mařatka 

Josef Mařatka vytvořil první variantu plastiky s námětem Polibku v roce 1909. Následovaly varianty Byl 

první máj, Vlna a Ursus a Lygie z téhož roku. Ve všech jmenovaných plastikách je řešen vztah mezi dvěma 

těsně semknutými fi gurami. Mařatka v těchto komorních plastikách vycházel z impresionistického způsobu 

modelace získané během pobytu v ateliéru Augusta Rodina. Téma objímající se dvojice zpracoval sám Rodin 

hned několikrát. Přesto, že v průběhu dvacátých let směřovala Mařatkova tvorba k realistickému způsobu 

chápání plastiky, vytvořil v roce 1921 na základě těchto plastik pomník Polibek pro Letenské sady. Architekturu 

podstavce navrhl Jan Kotěra. Sousoší Polibek bylo původně umístěno v Letenských sadech. V roce 1945 bylo 

přesunuto na Petřín do Růžového sadu. Publikováno: Masaryková, Anna: Josef Mařatka, SNKLHU, Praha 1957, 

str. 42, 82. Pečírka, Jaroslav: Josef Mařatka, S.V.U. Mánes, Melantrich, Praha 1942, nestránkováno. Siblík, 

Emanuel: Josef Mařatka, Jan Štenc, Praha 1935, str. 24, 90. 

VYVOLÁVACÍ CENA 140 000 Kč
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ALOIS KALVODA (1875–1934)
NA BŘEHU ŘEKY | ON THE RIVER BANK

Kolem | Around 1910 

Olej, karton | Oil on cardboard 

34 × 24,5 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Al. Kalvoda 

Do krajiny plné zeleně vnořený obraz letní krajiny je reprezentativní prací Aloise Kalvody, žáka Mařákovy 

krajinářské speciálky. Umělec zde ve vertikální kompozici nechává jasně vyznít stromy na břehu říčky či potoka 

s využitím kontrastu tmavých kmenů, odlesků na vodní hladině a jásavé vegetační zeleně. Kalvoda po studiích 

na AVU ještě studijně pobýval v Paříži a v Mnichově. Od Mařákovy školy malování melancholických krajin se 

postupně odchýlil a směřoval k dekorativnějšímu pojetí krajiny v barvě i motivu. Maloval prosté motivy českého 

kraje, louky, stráně, břízy, výhledy do kraje mezi kmeny stromů stojících v popředí nebo na pozadí strání. 

VYVOLÁVACÍ CENA 30 000 Kč
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VILÉM KREIBICH (1884–1955)
PARNÍ LOKOMOTIVY | STEAM LOCOMOTIVE

1912 

Olej, plátno | Oil on canvas 

37 × 42,5 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Kreibich 1912 

Vilém Kreibich své dětství strávil v železničářském prostředí, což ovlivnilo jeho pozdější tvorbu. Po studiích 

se věnoval především malbě obrazů zachycujících parní lokomotivy a železniční provoz, ale navrhoval též 

propagační plakáty. Po škole hledal po dobu dvaceti let vhodný způsob výtvarného zachycení parních lokomotiv 

a pronikal také do jejich technických zákonitostí a detailů. 

VYVOLÁVACÍ CENA 28 000 Kč
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JOSEF ULLMANN (1870–1922)
ZIMNÍ KRAJINA | WINTER LANDSCAPE

1910 

Olej, karton | Oil on cardboard 

49,5 × 70 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: J. Ullmann 

Umělecky Ullmanna formovala chittussovská krajina a také tendence krajinářské secese, jíž měl možnost 

v Mnichově soustředěně poznávat – roku 1895 viděl v Glaspalastu výstavu Worpswedských s jejich náladovými 

melancholickými plátny, v nejranějších pracích se tak snoubí romanticko-realistický názor s dekorativismem 

secese. Postupně s uvolněním štětcového přednesu se posiluje vizuální složka a Ullmann přechází k technice 

větších či menších skvrn, barvy roztírá do sucha do podložky i vrší v pastách, kombinuje olej i temperu a dociluje 

skutečného technického mistrovství. 

VYVOLÁVACÍ CENA 65 000 Kč
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134
JOSEF ULLMANN (1870–1922)
SPLAV | A SLUICE

1910–1915 

Olej, karton | Oil on cardboard 

41 × 50 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: J. Ullmann 

Reprezentativní krajinomalba Splav následuje po období, kdy již malíř po studiích v Mnichově a po té na AVU 

u prof. Pirnera, absolvoval rovněž krajinářskou Mařákovu školu. Od roku 1900 začaly jeho obrazy pravidelně 

objevovat i na stránkách Zlaté Prahy a dalších periodik a hodně vystavoval v Praze i po celých Čechách. Roku 

1906 zakoupila první jeho obraz Moderní galerie. V roce 1911 se nešťastně připletl do tzv. Boronaliho aféry 

a inzultoval Bohumila Kubištu, což mělo soudní dohru. Později se víceméně stranil společenského života, třebaže 

vystavoval a o jeho díla byl značný zájem. 

VYVOLÁVACÍ CENA 55 000 Kč
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STANISLAV LOLEK (1873–1936)
LUHAČOVICKÁ ALEJ | AN ALLEY IN LUHAČOVICE

Kolem | Around 1915 

Olej, karton | Oil on cardboard 

39,5 × 45 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Lolek 

Obraz Luhačovická alej je jedním ze zpracování tohoto tématu, jemuž se Stanislav Lolek opakovaně věnoval. 

Postupně přecházel od veristického realismu až k impresionismu. V předložené práci Luhačovická alej se 

projevuje jeho mistrná práce s barvou a světlem, kterou si osvojil částečně i během svého dvouletého pobytu 

na mnichovské akademii, kde začal pracovat se světlem v přírodě, zejména v lesních interiérech. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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136
KAREL BOHÁČEK (1886–1928)
LÉTO A PODZIM | SUMMER AND AUTUMN

1913 a 1914

Pastel, papír | Pastel, paper

46 × 61 cm, 46 × 72 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: K. Boháček

V raných dílech převažuje u Karla Boháčka, který studoval na AVU u profesorů V. Bukovace, F. Thieleho 

a K. Krattnera, zprvu ovlivnění impresionismem a ve fi gurální tvorbě i vliv J. Preisslera. V pozdější tvorbě 

upřednostnil prostorovost a jednoduchost. Jeho díla byla často vystavována v Moderní galerii hl. m. Prahy. 

Od roku 1910 byl členem Umělecké besedy v Praze. Vytvářel poetické krajiny a fi gurální žánrové scény 

z venkovského života, ovlivněné secesním dekorativismem a lidovým uměním.

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč
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137
OTAKAR NEJEDLÝ (1883–1957)
LESNÍ CESTA | A FOREST PATH

1915 

Olej, plátno | Oil on canvas 

62 × 52,5 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Ot. Nejedlý 

V roce 1913 se Otakar Nejedlý společně s Vincencem Benešem postavil do čela Moderní školy malířské a maloval 

zátiší v duchu kubismu. Hlavním předmětem jeho zkoumání se stal tvar a barva podpořený výraznou konturou 

a kontrastem a obojí se ještě nějaký čas v jeho obrazech projevovalo. Předložená Lesní cesta je dokonalým 

příkladem tvorby z tohoto období. Krajina s výrazně kubizujícími prvky zprostředkovává dokonale dojem 

kontrastů světla a tmy v lesním prostředí a doplňuje jej i fi gurální stafáž. 

VYVOLÁVACÍ CENA 120 000 Kč
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KARL PERL (1876–1965)
TANEČNICE | A FEMALE DANCER

1910–1915 

Bronz, patina | Bronze, patina 

48 cm

Sign. na plintě | Signed on the plinth: K. Perl

Bronzový akt tanečnice v expresivní póze s originální tmavou patinou, sign. v soklu K. Perl, 

značeno značkou slévárny Argentor, Vídeň. 

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč
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140
OTTO SCHMIDT–HOFER (1873–1925)
BALETKA | A BALLERINA

1920 

Zlacený bronz s kamínky

Gilded bronze with rhinestones 

41 cm

Sign. na plintě | Signed on the plinth: Schmidt–Hofer 

Bronzová socha tanečnice či baletky v taneční póze 

na špičkách, originální zlatá metalická patina, detaily 

oblečení zdobeny kamínky, sign. německým autorem 

Otto Schmidt–Hoferem, který se specializoval 

na neoklasicistní a secesní žánrové sochy tanečnic 

a mytických válečníků. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč

139
JOSEF J. NOVÁK (1883–1958)
TANEČNICE | A FEMALE DANCER

1. třetina 20. století | First third of 20th century

Bronz, patina | Bronze, patina

26 cm

Josef J. Novák studoval na umělecké škole v Praze 

v letech 1901–1907. Dále pokračoval na soukromá 

studia do Paříže a Německa. Socha tanečnice 

ve vypjaté baletní póze představuje oblíbený žánrový 

námět drobných dobových plastik. Ačkoliv o autorovi 

mnoho nevíme, tak jeho plastiky můžeme považovat 

za zdařilá a motivicky se často zaměřují na zobrazení 

archetypálního představitele určitých rolí – bojovník, 

oráč, tanečnice.

VYVOLÁVACÍ CENA 8 000 Kč
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VÁZA DAUM NANCY | DAUM NANCY VASE
Kolem | Around 1910

Francie | France 

Sklo | Glass

47,5 cm

Sign. v dolní polovině | Signed in lower half: 

Daum Nancy

Váza z čirého skla vrstveného sklem barevně žíhaným, 

zdobená leptaným dekorem květiny měsíčnice roční. 

Váza pochází od známého francouzského sklářského 

studia rodiny Daum v Nancy, Lotrinsku. Jejich 

sklářská tradice začíná roku 1878, během období 

secese získává studio značné renomé a staví se jako 

rovnocenný soupeř na trhu studiu Gallé.

VYVOLÁVACÍ CENA 55 000 Kč

142
VÁZA LOETZ CYTISUS | A LOETZ CYTISUS VASE
1902

Irisované sklo | Iridescent glass

18 cm

Secesní váza z produkce sklárny Loetz v dekoru Cytisus, 

který se vyznačuje jasně žlutou barvou se zelenými, 

modrými či červenými vlnkami a opalescentními 

skvrnkami.

VYVOLÁVACÍ CENA 48 000 Kč
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MICHAEL POWOLNY (1871–1954)
ŠIROKÁ VÁZA LOETZ WITWE 

A WIDE VASE LOETZ

1917

Čechy | Bohemia 

Sklo | Glass

19 cm

Váza dle návrhu Michaela Powolného, 

bezbarvé sklo podjímané zeleným 

a černým opálem, černým emailem 

malované kvítky, na noze tečkované 

linie. Produkce Loetz Witwe, 

Klášterský mlýn.

VYVOLÁVACÍ CENA 27 000 Kč

144
VÁZA LOETZ WITWE | LOETZ WITWE VASE
1918

Čechy | Bohemia 

Sklo | Glass

25 cm

Váza z produkce dílny Johann Loetz Witwe, 

Klášterský Mlýn. Čiré sklo je vrstvené oranžovým 

a černým opálem, zdobené černým emailem 

s malovanými stylizovanými kvítky.

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč
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VÍDEŇSKÁ SECESNÍ LAMPA | VIENNESE ART NOUVEAU LAMP
1900 

Rakousko, Vídeň | Austria, Vienna 

43 cm

Velmi efektní stolní lampa s prvky secesní kompozice. Noha je z postříbřeného bílého kovu v kombinaci 

s mosazným širmem osázeným skleněnými kameny v jantarově žluté a opalescentní zelené barvě. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč

145
STOLNÍ SECESNÍ LAMPA 
TABLE ART NOUVEAU LAMP
1900 

Francie | France 

60 cm

Sign. na noze | Signed: On the base: Horquin 

Velká dekorativní lampa se soví hlavou, místo očí 

efektní osvětlené kamínky. Kompozitní, původní 

nazelenalá patina, širm je tepaný, zdobený 

opalescentními skleněnými kameny. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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FRANTA ANÝŽ (1876–1934)
ZLACENÝ KŘÍŽ S POLODRAHOKAMY | GOLD CROSS WITH SEMI-PRECIOUS STONES

Počátek 20. století | Early 20th century

Zlacený a stříbřený bronz, jadeit, onyx | Gilded and silvered bronze, jade, onyx 

33 cm

Sign. na jedné z nožek | Signed on one leg: Anýž 

Kříž osazený několika druhy polodrahokamů s postříbřenou sakrální plastikou Ježíše Krista. Kříž údajně pochází 

ze zakázky zadané z Kypru, vyrobeno celkem 14 kusů. 

VYVOLÁVACÍ CENA 48 000 Kč
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GUSTAV GURSCHNER (1873–1970)
KALAMÁŘ | INKWELL

Kolem | Around 1900 

Mosaz, irisované sklo | Brass, iridescent glass 

11,5 cm

Vzácný exemplář kalamáře od secesního výtvarníka Gustava Gurschnera, který pro tuto realizaci využil skla 

z dílny Loetz. Jedná se o vzácný secesní dekor skla, který Loetz připravil pro Světovou výstavu v Paříži. Gurschner 

pracoval se dřevem a svůj smysl pro tvary ornamentů si z dřevořezby přinesl i do prací s bronzem. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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JOSEF HOFFMANN (1870–1956)
MOSAZNÝ NÁSTOLEC | A BRASS CENTREPIECE

1924–1925 

Mosaz | Brass 

20,5 cm

Nástolec dle návrhu Josefa Hofmanna, provedeno Wiener Werkstätte, práce č. M sh17, mosaz s tepanou dekorací 

a svislými gadrony, průřez ve tvaru růžice, na straně 2 zakřivené rukojeti s dvojitými poutky, pod okrajem 

vtištěný monogramem JH a viditelným třířádkovým logem Wiener Werkstätte a vyrobeno v Rakousku. 

VYVOLÁVACÍ CENA 85 000 Kč
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RUDOLF SCHLATTAUER (1861–1915)
SECESNÍ PARAVÁN | SECESNÍ PARAVÁN

Mezi lety | Between years 1911–1912

Čechy, Valašské Meziříčí | Bohemia, Valašské Meziříčí

Gobelín, bukové dřevo | Fabric, beech

150 × 212 cm

Zakladatel českého gobelínářství ve Valašském meziříčí a malíř Rudolf Schlattauer se proslavil zejména 

spoluprací s předními českými umělci v době secese (Hanuš Schweiger, Dušan Jurkovič či Jan Kotěra) 

přes gobelíny, paravány či potahy. Paraván se čtyřmi díly ohýbatelnými do obou stran zachycuje čtyři 

tkaná roční období rámována do stříbrné linky. Návrh zhotovil žák Jana Preislera, Rudolf Livora. 

„Na úzkém vertikálním formátu čtyř ročních období vyniká autorova práce s plochou a smysl pro detail.“ 

(s. 35) Publikováno a reprodukováno: Martina Lehmannová, Olga Mehešová, Pavel Šopák a Kamila Valoušková. 

Dílo a jeho předobraz: 120 let Moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí: Moravská gobelínová 

manufaktura, spol. s r.o., 2017, s. 34.

VYVOLÁVACÍ CENA 38 000 Kč
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SECESNÍ HRACÍ STOLEK 
ART NOUVEAU GAME TABLE
Kolem | Around 1905

Rakousko, Vídeň | Austria, Vienna

Mahagon, javor, černěná hruška, mosaz 

Mahogany, maple, blackened pear, brass

77 × 61 cm

Elegantní a velice účelný hrací stolek s mosaznými 

nohami a trnoží obsahuje důmyslný dvoustraně 

otevíratelný šuplík s několika hracími sety (šachy, 

dáma, domino, kostky atd.) s krabičkami ozdobené 

mramorem, či lisem na karty. Pod intarzovanou 

rozkládací šachovou deskou z černěné hrušky 

a javoru je hrací pult s mosaznými kalíšky. Uvnitř 

po stěně štítek s nápisem: Florian Mrazek, Wien, VI/2 

Mollardgasse 21. Restaurováno.

VYVOLÁVACÍ CENA 30 000 Kč
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PÁROVÉ TALÍŘE S KVĚTINAMI 
PAIRED PLATES WITH FLOWERS
Konec 19. století | Late 19th century

Maďarsko | Hungary 

Malovaná a zlacená kamenina 

Hand painted and gilded earthenware 

Ø 31 cm

Sign. značeno zespodu | Marked on the bottom: 

Zsolnay, Pécs, JJM 

Dvojice vysoce dekorativních talířů z maďarské dílny Zsolnay založené roku 1853 ve městě Pécs. 

Keramika s výraznou kobaltovou linkou odvozující svůj styl od habánské keramiky s dekorem čtyř rozvilinových 

větévek s granátovým jablkem. Orientální motivy nebyly u tohoto druhu keramiky žádnou výjimkou. 

VYVOLÁVACÍ CENA 16 000 Kč
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RUDOLF STOCKAR (1886–1957)
KUBISTICKÉ ZRCÁTKO | A CUBIST MIRROR

Počátek 20. století | Early 20th century

Mosaz, sklo, červený achát | Brass, glass, red agate 

33 cm

Patinované mosazné kubistické zrcátko navržené 

patrně Rudolfem Stockarem pro Artěl. Začátky tvorby 

Rudolfa Stockara, českého architekta a designéra 

jsou ve stylu geometrické secese, na přelomu 

desátých a dvacátých let byl ovlivněn kubismem, 

rondokubismem a art decem. 

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč

153
PAVEL JANÁK (1882–1956)
KUBISTICKÁ DÓZA | A CUBIST JAR

1911 

Malovaná pórovina | Hand painted earthenware 

7,5 cm

Značeno zespodu | Marked on the bottom: Artěl 

Kubistická dóza se šestibokou základnou a konvexně 

prolamovanou stěnou z malované póroviny dle 

návrhu Pavla Janáka, výroba fa Graniton, 

Rydl & Thon Svijany-Podolí. 

VYVOLÁVACÍ CENA 60 000 Kč
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FRANTIŠEK KAVÁN (1866–1941)
ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA U VÍTANOVA 

BOHEMIAN-MORAVIAN HIGHLANDS NEAR VÍTANOV

20. léta 20. století | 1920s

Olej, karton | Oil on cardboard 

41 × 55 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Kaván 

Klidná zimní krajina s opodál stojícím březovým remízkem představuje harmonické dílo s typickým rukopisem 

Františka Kavána, autora četných zobrazení proměn české krajiny během střídání ročních období. Zimní 

krajina patří do autorova klidnějšího období, kdy se po roce 1900 znovu vrací k realismu a pobývá ve Vítanově 

a Železnici. Kaván pracuje ovlivněn studiem v krajinářském ateliéru Julia Mařáka, kam nastupuje roku 1889, žije 

velmi skromně a solitérně a v realistickém zobrazování krajiny nad svými spolužáky brzy vyniká. Pod vlivem 

skupiny kolem Moderní revue se v roce 1895 dočasně od realismu odklonil a přešel k symbolismu a dekadenci. 

VYVOLÁVACÍ CENA 40 000 Kč
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ANTONÍN KYBAL (1901–1971)
ÚNOR | FEBRUARY

1920 

Olej, karton | Oil on cardboard 

58 × 49 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Ant. Kybal – únor – 1920

Raný a neobvyklý krajinný námět vyobrazuje deštivý únor v městské krajině. Převládají měkké, vláčnější tahy 

štětcem a kompozici vhodně doplňuje fi gurální stafáž. Antonín Kybal byl naší nejvýraznější osobností designu 

bytového textilu a inovátor textilní tvorby ve 20. století. Svým dílem a později pedagogickým působením pozvedl 

textilní tvorbu ze sféry konzervativního a upadajícího tradičního řemesla ve zcela svébytný umělecký výrazový 

prostředek, odpovídající jazyku modernismu. Hlavním Kybalovým přínosem byla schopnost prosadit vysoké 

estetické, řemeslné a materiálové nároky v průmyslové výrobě a prolnout je s aktuálními estetickými trendy. 

VYVOLÁVACÍ CENA 36 000 Kč
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JAROSLAV HÁŠA (1890–1968)
U HLUBOČEP | NEAR HLUBOČEPY

20. léta 20. století | 1920s

Olej, dřevo | Oil on wood 

12 × 23 cm

Sign. zezadu tužkou | Signed from behind: Háša Jaroslav 

Jaroslav Háša studoval u prof. Bukovace a Nechleby. Velmi si oblíbil drobnopisné formáty krajin, které vytvářel 

i na dřevěné a kovové desky. Krajina U Hlubočep nabízí pohled na vyhlídku s naznačeným terénem v pozadí 

a velmi drobně provedenou fi gurální stafáží. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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KAREL BOHÁČEK (1886–1928)
U OHNĚ | BY THE FIRE

1922 

Olej, karton | Oil on cardboard 

38 × 52 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: K. Boháček 1922 

V pozdější tvorbě upřednostnil Karel Boháček prostorovost a jednoduchost. Jeho díla byla často vystavována 

v Moderní galerii hl. m. Prahy. Od roku 1910 byl členem Umělecké besedy v Praze. Vytvářel poetické krajiny 

a fi gurální žánrové scény z venkovského života, ovlivněné secesním dekorativismem a lidovým uměním. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč
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OTTO MOLITOR (1889–1965)
MASOPUST, NA TRHU | MASOPUST, ON THE MARKET

20. léta 20. století | 1920s

Olej, plátno | Oil on canvas 

82 × 164 cm, 83 × 160 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Otto Molitor 

Párové obrazy Masopust a Na trhu nabízejí pohled na část průvodu s hudebníky a děvčaty v krojích a výjev z trhu 

s koňmi přivázanými za povozem. Otto Molitor se věnoval sochařství, malířství a grafi ce a stal se i knězem. Hojně 

cestoval, ale v českém prostředí je znám především díky portrétům děvčat a chlapců v kyjovských krojích, které 

dobře znal, protože se v Kyjově narodil.  

VYVOLÁVACÍ CENA 90 000 Kč
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FRANTIŠEK DRTIKOL (1883–1961)
PORTRÉT T. G. MASARYKA 

A PORTRAIT OF TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

1919 

Bromostříbrná fotografie, papír

Silver bromide print, paper 

Ve výřezu | In frame 20,5 × 16,5 cm

Sign. značeno slepotiskovým razítkem

Signed with a blind embossing: Drtikol 1919 

Portrét československého prezidenta Tomáše Garrigue 

Masaryka od Františka Drtikola s prezidentovým 

vlastnoručním podpisem patří bezesporu mezi 

sběratelské unikáty. František Drtikol vytvořil 

impozantní dílo, které můžeme bezpochyby řadit 

mezi největší české příspěvky do světové fotografi e 

první poloviny 20. století. Patřil mezi průkopníky 

českého uměleckého portrétu i aktu. Portrétní 

fotografi e pochází z období velkého věhlasu Františka 

Drtikola, kdy si v Praze udržoval postavení nejlepšího 

portrétního fotografa. 

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč

161
IVAN MEŠTROVIČ (1883–1963)
ČTOUCÍ DÍVKA | A GIRL READING

1921

Chorvatsko, Dubrovník 

Croatia, Dubrovnik

39,5 × 33,5 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: 

Meštrovič

Ivan Meštrovič patřil mezi nejznámější 

umělecké osobnosti Chorvatska 1. třetiny 

20. století. Nejprve se vyučil kameníkem, 

později studoval sochařství, studia však 

nedokončil. Na cestách studoval sochy 

starověkých a renesančních mistrů, 

zejména Michelangela (o kterém napsal 

také esej) a soudobých francouzských 

sochařů Augusta Rodina, Antoina 

Bourdella a Aristida Maillola, jejichž vzor 

je v jeho sochách patrný. Předložená 

kresba dívky je opatřena věnováním 

s datem 6. V. 1921.

VYVOLÁVACÍ CENA 8 000 Kč
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VINCENC MAKOVSKÝ 
(1900–1966)
BUSTA T. G. MASARYKA

A BUST OF TOMÁŠ GARRIGUE 

MASARYK

30. léta 20. století | 1930s

Bronz | Bronze 

42 cm

Nesignováno | Unsigned  

Autorem busty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka je významný sochař Vincenc 

Makovský. Absolvoval AVU (1919–1926) v ateliérech malířů J. Obrovského a K. Krattnera a sochařů B. Kafky 

a J. Štursy. Poté odjel díky stipendiu francouzské vlády do Paříže, kde pracoval do roku 1930 u A. Bourdella. 

2. světovou válku strávil ve Zlíně, kde se podílel na založení Školy umění a stal se vedoucím oboru tvarování 

strojů a nástrojů. Po válce se usadil v Brně-Obřanech, kde žil a pracoval až do své smrti. Byl členem Spolku 

výtvarných umělců Mánes (od r. 1930) a České akademie věd a umění, zakládajícím členem Skupiny surrealistů 

ČSR, profesorem brněnského VUT (od r. 1947) a pražské AVU (od r. 1952). Je autorem celé řady veřejných 

realizací, především pomníků, a to nejen v Brně, ale i v Čechách a v zahraničí. Jeho syn Zdeněk Tomáš Makovský 

(*1946) je rovněž sochařem a také architektem. 

VYVOLÁVACÍ CENA 70 000 Kč
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JAN ZRZAVÝ (1890–1977)
PORTRÉT SLEČNY TYDLITÁTOVÉ | A PORTRAIT OF MISS TYDLITÁTOVÁ

1928 

Tužka, uhel, plátno | Pencil, charcoal, canvas  

73 × 50 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Jan Zrzavý 

Z posudku PhDr. J. Orlíkové: „Posuzovaný obraz Portrét slečny Tydlitátové je neobyčejně zajímavou variantou 

portrétu, který se nalézá v Mnichově v majetku rodiny. Je zajímavým vhledem do umělcovy práce na jednom 

z jeho nejlepších portrétů. Je možno ho datovat do roku 1928, stejně jako výsledný portrét. Mnichovský obraz 

patří k nejkrásnějším Zrzavého portrétům – je datován rokem 1928 a ze stejného roku zjevně pochází i námi 

posuzovaná práce. V průběhu dvacátých let vytvářel Jan Zrzavý řadu portrétů, zřejmě většinou na objednávku. 

Přes to – a je to pro Zrzavého příznačné – to nepřijal jako nějakou mechanickou úlohu. Ty portréty byly 

malovány tužkou na plátně a můžeme je směle prohlásit za malby. Odchylky mezi mnichovským obrazem a námi 

posuzovaným dílem jsou zřejmě dány tím, že naše dílo je druhou variantou obrazu, který zřejmě přešel hned 

po namalování do majetku rodiny Tydlitátových, kde se nachází dosud. Dá se předpoládat, že si Zrzavý chtěl 

zachovat před očima portrét, kterého si považoval a k němuž již neměl přístup.“ 

VYVOLÁVACÍ CENA 140 000 Kč
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GRIGORIJ MUSATOV
(1889–1941)
ROZSÉVAČ | A SOWER

1933 

Olej, plátno

Oil on canvas 

35 × 44,5 cm

Sign. vpravo dole

Signed lower right: G. M. 

Impresivní malba jemné až snové barevnosti náleží do období 30. let, ovlivněných naivismem, primitivismem či 

ruským lidovým uměním. Grigorij Musatov zprostředkovává vzpomínky, sny a zážitky zahalené v jemném oparu 

kadeřavých barevných kudrlinek. Na zadní straně se nachází dobrozdání od dcery Grigorije Musatova Eleonory 

Musatové: „Obraz Grigorije Musatova „Rozsévač“ z roku asi 1933 pochází z pozůstalosti Andreje Terentjeviče 

Serebrjakova, dlouholetého přítele mého otce. Praha, 5. 9. 1975“ 

VYVOLÁVACÍ CENA 40 000 Kč

164
GRIGORIJ MUSATOV (1889–1941)
HOŠÍK S DRAKEM

BOY WITH A DRAGON

1931 

Olej, plátno, deska | Oil, canvas, board 

23 × 30 cm

Nesignováno | Unsigned 

Původem ruský malíř přišel do Čech 

s emigrantskou vlnou v roce 1920. 

Jeho malířský rukopis se ve 30. letech 

obracel převážně k impresionismu, 

malba byla rozvolněná, jakoby snová, 

čemuž odpovídaly i náměty idylických 

krajin nebo fi gur z lyrických příběhů. 

Hošík s drakem v sobě nese stopy 

Chagallovské barevnosti a dětské 

snivosti, která se v dílech Grigorije 

Musatova opakovaně objevuje. Na rubu 

dobrozdání o pravosti díla od Eleonory 

Musatové. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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GRIGORIJ MUSATOV (1889–1941)
MUŽ S BÝKEM | MAN WITH A BULL

30. léta 20. století | 1930s

Olej, plátno | Oil on canvas 

54 × 32 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: G. M. 

Muž s býkem nese typické znaky tvorby Grigorije Musatova. Dílo hýří barevností a předkládá téma inspirované 

ruským folklórem a mísí jej se snovostí a náznakem zkoumání známého archetypu. Náznakem v pozadí je 

naznačena i pastvina s ohradami a hospodářskými budovami. 

VYVOLÁVACÍ CENA 40 000 Kč
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GRIGORIJ MUSATOV (1889–1941)
MUŽ S MELOUNEM | MAN WITH A MELON

1934 

Olej, plátno | Oil on canvas 

82 × 65,5 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Gr. Musatoff 34

Díla Grigorije Musatova je třeba chápat v širších souvislostech, včetně jeho života v Rusku. Jako syn malíře 

ikon Grigorij Musatov projevoval výtvarné nadání od raného mládí. Od dvacátých let se jeho styl výrazně 

proměňuje, kontury pomalu ustupují a mnohem více přikládá důležitosti světleným jevům zprostředkovaným 

prostřednictvím imprese. Témata která volí pro obrazy refl ektují sociální tématiku a často jsou až mytická. 

VYVOLÁVACÍ CENA 90 000 Kč
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VLASTIMIL KOŠVANEC (1887–1961)
LETNÍ ODPOLEDNE | SUMMER AFTERNOON

20.–30. léta 20. století | 1920s–1930s

Olej, plátno | Oil on canvas 

70 × 104 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: V. Košvanec 

Žánrová malba decentního ženského dvojaktu, kterému Vlastimil Košvanec věnoval nejedno zpracování. Líbezné 

krásky bledé pleti v kontrastu s ostře rudými deštníčky a svěží bujnou zelení maloval velice rád a často. Studoval 

na AVU v Praze u profesora V. Bukovace a V. Hynaise. Podnikl cesty po Itálii, Rakousku, Francii, Nizozemí, 

Německu, Albánii a Jadranu. Byl členem skupiny Umělecká Beseda. Na rubu autorský štítek s kompletní 

specifi kací díla. 

VYVOLÁVACÍ CENA 60 000 Kč
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KONSTANTIN KOROVIN (1861–1939)
NOČNÍ ULICE V PAŘÍŽI | PARISIAN STREET AT NIGHT

1931 

Olej, karton | Oil on cardboard 

37 × 31,5 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Constant. Korovine Paris 

Obraz Noční ulice v Paříži je reprezentativním dílem z vrcholného období malířské tvorby Konstantina Korovina 

– umělce, který je považován za nejdůležitější osobnost ruského impresionismu. Paříž navštívil mnohokrát 

a její noční život plný světel a zvláštních kontrastů jej inspiroval k tvorbě řady pláten právě s námětem nočních 

pařížských bulvárů. Jeho obrazy se vyznačují pestrou barevností, kterou ovládal s naprosto uvolněnou virtuozitou, 

kdy nechával barevné pasty vystupovat z plochy obrazu s ohromnou přesností. Také v nabízeném díle akcentují 

výraznější barevné kontrasty, dosahované uvolněným děleným rukopisem. Pastózní nervní údery štětce poskytují 

malířskému povrchu efekt napjaté vibrace s omezením popisné kresebnosti detailů, pouze s použitím malířských 

a koloristických prostředků. Korovin byl současně skvělým divadelním scénografem a hlavním výtvarníkem 

prestižního moskevského Velkého divadla. Ve vlastních divadelních pracích se rovněž snažil tlumočit emocionální 

náladu představení a vytvářel dekorace a kostýmy ve svém impresionistickém stylu. V roce 1900 byl kurátorem 

umělecké části ruské prezentace na Světové výstavě v Paříži. Ve Francii, kam před tím pravidelně zajížděl, se 

natrvalo usadil v roce 1923 a za svůj umělecký přínos se stal nositelem Řádu čestné legie. Dílo vzniklo poblíž 

Baziliky Saint-Denis v Paříži. Zezadu značeno azbukou „Konstantin Korovin“ a „Port St. Denis, Paris 1931“.

VYVOLÁVACÍ CENA 350 000 Kč
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JAROSLAV VERIS ZAMAZAL (1900–1983)
FRANCOUZSKÁ KRAJINA | A FRENCH LANDSCAPE

Kolem | Around 1930 

Olej, karton | Oil on cardboard

65,5 × 53 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Veris Paris 

Vlastním jménem Jaroslav Zamazal, byl studentem pražské Akademie výtvarných umění a profesorů Jana 

Preislera, Vratislava Nechleby a Karla Krattnera. Za dalším vzděláním putoval ke starým mistrům do muzeí 

ve Vídni či Paříži, ale i na Académie Julian a do ateliéru Františka Kupky. V meziválečném období patřil 

k uznávaným malířům jak ve své domovině, tak ve Francii. Předložené dílo Francouzská krajina v sobě nese 

jednu z hlavních charakteristik jeho tvorby, kterou bylo zkoumání techniky a jejího účinku. Jemnými údernými 

tahy dodává krajině lehce expresionistický a mihotavý nádech evokující přímořský vánek.

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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JAN SLAVÍČEK (1900–1970)
ZÁTIŠÍ S ROZKROJENÝM POMERANČEM | STILL LIFE WITH A CUT ORANGE

1936 

Olej, překližka | Oil on plywood 

38 × 46 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: J. Slavíček 1936

Ze sbírky významného architekta Jana Zázvorky pochází zářivě barevné Zátiší s rozkrojeným pomerančem 

od Jana Slavíčka (1900–1970), syna Antonína Slavíčka. V letech 1916–1925 studoval na pražské Akademii u Jana 

Preislera, Vratislava Nechleby, Maxe Švabinského a Otakara Nejedlého. Byl na studijních cestách v Paříži, Římě, 

v Holandsku a Španělsku. Po otcově předčasné smrti navázal na jeho odkaz a stal se respektovaným umělcem. 

Jan Slavíček osciloval mezi fauvistickou barevností a realistickou zkušeností. Bravurně pojednané zátiší opouští 

deskriptivnost a naopak přináší důmyslné umělecké zkratky. Do relativně konzervativního žánru vnáší zážitek 

vrytý do smyslných živých barev a do barvy proškrabovaných kontur. Vystavováno: S.V.U. Mánes, 1936, razítko 

zezadu. 

VYVOLÁVACÍ CENA 95 000 Kč
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JOSEF JAMBOR (1887–1964)
ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA | CZECH-MORAVIAN HIGHLANDS

1938 

Olej, plátno | Oil on canvas 

50,5 × 64,5 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Jambor 1938 

Josef Jambor patřil mezi nejvýznamnější malíře Vysočiny. Dílo Českomoravská vysočina představuje 

velmi hodnotné ranější dílo s neobyčejně věrně zachycenou světelnou situací v letních měsících. Ačkoliv se 

po dokončení studia v roce 1919 stal grafi kem, více ho lákala olejomalba. S příchodem první světové války se 

začal obávat o osudy české krajiny, kterou miloval a tak se stal krajinářem. Maloval především poetické luční 

krajiny s reliéfem kopců v pozadí, výjimečně zapojoval do kompozice i fi gurální stafáž. V takovém případě se 

zaměřoval na zachycení autentického života na vesnici a maloval například sklizně brambor a senoseče. 

VYVOLÁVACÍ CENA 60 000 Kč
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JOSEF ČAPEK (1887–1945)
KOUPAJÍCÍ SE DĚTI | BATHING CHILDREN

1932–1935 

Pastel, ruční papír | Pastel, handmade paper 

26,5 × 33,5 cm

Sign. dole u středu | Signed lower center: Josef Čapek 1932–5 

Obrazy hrajících si dětí z přelomu dvacátých a třicátých let představují u Josefa Čapka ceněnou tvorbu završenou 

v roce 1935 výstavou Na dětský motiv v soukromé galerii doktora Huga Feigla, kde byla nabízená práce 

Koupající se děti vystavena. „Je to svět dětství, svět dětských her a bezstarostných zábav, a to svět zobrazený 

nikoli kreslířem-rutinérem, jehož práci může dobře nahradit fotografi cký přístroj, nýbrž viděný očima dítěte 

a právě tak prostě a cituplně tlumočený, jak je vnímán“ psal k výstavě týdeník Světozor. K cyklu se s nadšením 

vyjádřili i například básník František Halas či historik umění Vojtěch Volavka: „Stojíme tu vskutku před kusem 

dokonalého umění, které třeba považovat za jednu z nejpozoruhodnějších našich kulturních kapitol.“ Čapka 

na základě výstavy oslovila organizace Družstevní práce, která vydala jako pohlednice deset z jeho kreseb, 

ve stejném roce soubor kreseb reprezentoval československý pavilon na Bienále v Benátkách (1936). Mezi těchto 

deset kreseb patří i nabízené dílo Koupající se děti, které Družstevní práce vybrala na pohlednice, v pravém 

dolním rohu značka DP (Družstevní práce). Nabízenou práci Koupající se děti jsme tak doposud mohli vidět jen 

jako reprodukci na pohlednici. Přiložen posudek od PhDr. Pavly Pečinkové, CSc.

VYVOLÁVACÍ CENA 280 000 Kč
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BEDŘICH STEFAN (1896–1982)
SEDÍCÍ ČERNOCH | SITTING BLACK MAN

1928 

Pálená hlína | Fired clay 

28 cm

Sign. zespodu tužkou 

Signed on the bottom with a pencil: 

For Christmas 1935 B.S. 

Stefan před první světovou válkou studoval 

na Uměleckoprůmyslové škole u Josefa 

Drahoňovského a Bohumila Kafky, po válce 

absolvoval u Otakara Španiela. Poté 

pokračoval ve studiu na Akademii v ateliéru 

Jana Štursy a od roku 1924 byl pomocníkem 

Otto Gutfreunda. Nabízená drobná soška je 

variantou z pálené hlíny k bronzové plastice, 

která se nachází ve sbírkách Muzea umění 

Olomouc. Zespodu věnování s monogramem 

k Vánocům roku 1935. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč

174
EMMANUEL MANÉ-KATZ (1894–1962)
HOUSLISTA | A VIOLINIST

20.–30. léta 20. století | 1920–1930s

Tuš, papír | Ink on paper 

28,5 × 20,5 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Mané-Katz 

Emmanuel Mané-Katz se narodil v Kremenčugu 

na Ukrajině v ortodoxní židovské rodině. Přestože si 

jeho otec přál, aby se stal rabínem Emmanuel Mané-

Katz se v roce 1913 přestěhoval do Paříže a zapsal se 

na École des Beaux-Arts. O rok později, po vypuknutí 

první světové války, se přestěhoval do Petrohradu, kde 

pokračoval v malování. Mané-Katzův styl malby byl 

zpočátku statický, klasický a temný, ale jeho paleta 

se v pozdějších letech změnila, aby zahrnovala jasné, 

primární barvy, sytou kresbu a rytmické formy. Ačkoli 

Mané-Katz maloval řadu krajin a květinových studií, 

jeho uměleckým důrazem se staly židovské motivy. 

VYVOLÁVACÍ CENA 8 000 Kč
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FRANTIŠEK TICHÝ (1896–1961)
ARLECCHINO–STUDIE | ARLECCHINO–STUDY

1938 

Tužka, pastelka, papír | Pen, coloured pencils, paper 

23 × 17,5 cm

Nesignováno | Unsigned 

Harlekýn v podání Františka Tichého, přední osobnosti české avantgardy 40. let 20. století. Hlava postavy 

z klasické italské Commedia dell’arte s vysokým kloboukem – Harlekýn (Arlecchino) – inspiruje umělce dodnes. 

Původem šlo o zchudlého zemědělce, přicházejícího v záplatovaných šatech z hor území Bergamska, z toho 

postupně vychází jeho strakatý, kostkovaný oděv. Ve Francii byl jeho oděv u dvora stylizován, místo záplat 

začal nosit oděv z barevných čtverců. Z výstižného přípravného náčrtu harlekýna, zobrazeného nejjednoduššími 

vyjadřovacími prostředky, plně cítíme autentičnost prostředí a jakoby naléhavost lidského osudu. Dílo pochází 

z majetku Anny Fárové. 

VYVOLÁVACÍ CENA 28 000 Kč
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JOSEF WAGNER (1901–1957)
SMUTNÉ JARO | SAD SPRING

1942 

Bronz | Bronz 

27 cm

Josef Wagner studoval u Jana Štursy a Josefa Mařatky. Pod dojmem nebezpečí hrozícího jeho vlasti vytvořil 

Wagner sérii postav střídající kámen a dřevo: Umění (1938), Smutné jaro (1942), Útisk (1944), Vavřín (1944), 

Tání (1944). Předložené dílo Smutné jaro je skicou k soše, která je Pomníkem popraveným a umučeným 

během druhé světové války u Strašnického krematoria. Roku 1945 byl Josef Wagner jmenován profesorem 

na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde učil až do roku 1957. Své studenty kromě sochařství učil také 

restaurátorským metodám. 

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč

177
BŘETISLAV BENDA (1897–1983)
NOC | NIGHT

Kolem | Around 1931 

Carrarský mramor | Carrara marble 

20 cm

Sign. na plintě | Signed on the plinth: Bř. Benda 

Zpodobnění takového aktu představuje z pozice umělce poodhalení 

roušky tajemství ženské krásy a vstup do intimní tabuizované zóny. 

Břetislav Benda dojem ještě akcentoval delikátní řezbou do carrarského 

mramoru. Za svého života vytvořil rozsáhlé dílo více než sta soch 

v životní i nadživotní velikosti. Benda sám dodává: „Neznám motiv 

krásnější, než je žena ve všech svých obměnách, pro sochaře je 

nevyčerpatelný námět. Svými plastikami chci vyjádřit nekonečnou krásu 

lidského těla, ale i jiné pocity.“ V bronzové variantě se dílo Noc nachází 

v Národní galerii a v Muzeu umění Olomouc. 

VYVOLÁVACÍ CENA 27 000 Kč
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KAREL DVOŘÁK (1893–1950)
TRAGÉDIE | A TRAGEDY

1938 

Bronz | Bronze 

22 × 50 cm

Sign. na plintě | Signed on the plinth: K. Dvořák 38 

Plastika Karla Dvořáka – významného fi guralisty, který prošel školením u Drahoňovského, Myslbeka a Štursy. 

Poté co se odklonil od tvorby monumentální, zaujaly ho Michelangelovy plastiky a v díle Tragédie se tak projevuje 

dramatičnost a historizující stylizace. Dvořák je autorem řady pomníků pro veřejný prostor. Mezi nejznámější patří 

sousoší Cyrila a Metoděje pro Karlův most (1935) nebo pomník Jana Žižky v Českých Budějovicích (1940). Byl 

členem S.V.U. Mánes a působil jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Karel Dvořák patřil k silné 

generaci sochařů, kteří ovlivnili podobu českého sochařství až do 2. poloviny 20. století. Zatímco ve 20. letech 

hledal inspiraci v renesančním sochařství a v Gutferundově civilismu, ve 30. letech vytvářel plastiky v exaltovaně 

barokním duchu. Publikováno: S.V.U. Mánes: Karel Dvořák, 1948. č. k. 18. 

VYVOLÁVACÍ CENA 70 000 Kč
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JINDŘICH HALABALA (1903–1978)
PSACÍ STŮL H 180 | WRITING DESK H 180

30. léta 20. století | 1930s

Čechy | Bohemia 

Kavkazský ořech, chrom | Walnut, chrome 

76 × 134 × 70 cm

Tento originální model psacího stolu, navrženého hlavním 

designérem UP závodů Brno, se dnes na trhu vyskytuje 

jen vzácně. Jedná se o ukázku skutečně nadčasového 

funkcionalistického designu. Nosnou konstrukci tvoří 

chromované trubky a skříňka se čtyřmi šuplíky po stranách 

zaoblenými s chromovanými úchytkami. Vpravo, pod hlavní 

pracovní deskou, deska odkládací. Původní klíč. Restaurováno. 

VYVOLÁVACÍ CENA 50 000 Kč

181
ZASOUVACÍ STOLKY H.50 
SLIDING TABLES H.50
30. léta 20. století | 1930s

Morava, Brno | Moravia, Brno 

Mořený dub, leštěný bakelit 

Stained oak, polished bakelite 

62 × 49 × 37 cm

Do sebe zasouvací trojice stolků byla navrženy 

Spojenými uměleckými závody, které 

představovaly významného výrobce nábytku 

sídlícího v Brně. 

VYVOLÁVACÍ CENA 8 000 Kč
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FUNKCIONALISTICKÝ ODKLÁDACÍ STOLEK 
FUNCTIONALISTIC CONFERENCE TABLE
Kolem | Around 1936

Čechy | Bohemia

Lakovaná deska, chromovaná trubka

Lacquered board, chrome-plated tube

60 cm, Ø 66 cm

Netypický funkcionalistický stolek s černě lakovanou 

dřevěnou deskou a čtyřmi zaoblenými chromovanými 

trubkami držící na černě leštěné kovové základně.

VYVOLÁVACÍ CENA 9 000 Kč

183
LAMPA ART DECO | ART DECO LAMP
20.–30. léta 20. století | 1920s–1930s

Francie | France 

Černě lakovaný a chromovaný kov, dřevo 

Black lacquered and chromed metal, wood 

164 × 48 cm

Neobvyklá art decová lampa s trychtýřovitým 

chromovaným vrškem stojí na zužujícím se černém sloupu 

s nohou. Restaurováno, elektrifi kováno. 

VYVOLÁVACÍ CENA 16 000 Kč
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MAZLAGAN | MAZLAGAN
Kolem | Around 1900 

Vlna, bavlna | Wool, cotton 

183 × 133 cm

Slavný design z provincie Hamadán (západní Persie), známý z regionu Mazlagan, snoubení prvků městských 

i vesnických koberců s typickým středovým bleskovitým medailonem. Pro tyto koberce je obvyklá dominantně 

rudá barva a nabízený exemplář je tak ve velmi vzácné paletě barev, jež jsou navíc na ryze přírodní bázi, 

kombinace meruňkové a indigové barvy z něj činí mimořádný sbírkový kus. 

VYVOLÁVACÍ CENA 7 000 Kč
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185
PERSKÝ KOBEREC | A PERSIAN CARPET
Kolem | Around 1900

Vlna | Wool

191 × 128 cm

Koberec ze západní Persie, provincie Hamadán, region Malájir (Malayer), datován cca do roku 1900. 

Symetrický motiv rajské zahrady v půvabném schodovitém mřížoví.

VYVOLÁVACÍ CENA 7 000 Kč
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KOBEREC YORUK | A YORUK CARPET
Kolem | Around 1930 

Vlna | Wool

163 × 104 cm

Turecký ručně vázaný vlněný koberec z nomádského prostředí jižní Anatolie, tzv. Yoruk, cca 1930. Vysoce 

stylizovaný středový medailon představuje tzv. strom života a je doplněn prastarými anatolskými motivy, jejichž 

význam byl už částečně ztracen a později znovu interpretován v 19. a zvláště ve 20. století. Zajímavým prvkem 

výzdoby je ženská ozdoba vlasů ve tvaru trojúhelníků, pravděpodobně se jednalo o honosný svatební koberec, 

prezentovaný jako věno. 

VYVOLÁVACÍ CENA 6 000 Kč
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187
KOBEREC KAVKAZ | A CAUCASSIAN CARPET
Kolem | Around 1930

Vlna | Wool

260 × 166 cm

Koberec původem z Jižního Kavkazu, oblast Karabach, vyrobeno kolem roku 1930. Představuje medailonový 

koberec z meziválečného období, s vysoce stylizovanými dračími medailony, jež jsou zároveň tzv. stromem života.

VYVOLÁVACÍ CENA 8 000 Kč
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KOBEREC KAVKAZ | A CAUCASSIAN CARPET
1950

Vlna | Wool

202 × 150 cm

Koberec z východního Kavkazu, z Ázerbájdžánu, provincie Širván. Dekorován krásnými květinovými bordurami, 

s motivem hvězd, stylizovaných velbloudů a dalších elementů z pestrého repertoáru východního Kavkazu.

VYVOLÁVACÍ CENA 7 000 Kč
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189
PERSKÝ KOBEREC | A PERSIAN CARPET
1960

Vlna | Wool

386 × 306 cm

Koberec ze střední Persie, Kášán, datován cca kolem roku 1960. Učiněná klasika s rozvilinami, palmetami 

a s květinami, s malým centrálním medailonem, symbolizujícím štěstí a plodnost.

VYVOLÁVACÍ CENA 10 000 Kč



ARTHOUSE HEJTMÁNEK

186

190
BOHUMÍR DVORSKÝ (1902–1976)
POUŤ NA SVATÝ KOPEČEK | A PILGRIMAGE TO SVATÝ KOPEČEK

30. léta 20. století | 1930s

Olej, plátno | Oil on canvas 

72 × 98 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Boh. Dvorský 

Dílo Pouť na Svatý Kopeček patří k rukopisným námětům českého krajináře Bohumíra Dvorského. Ve způsobu 

jakým kupí barvu na plátno můžeme najít odkaz na Paula Cézanna, který se stal jeho velkým vzorem. Diagonála 

tvořená živoucím průvodem směřuje pohled diváka k městu a divoce zvířenému nebi. Vytváří bezprostřední 

smyslový zážitek s nádechem horkého letního dne během žní. Ve způsobu vnímání a používání barev Bohumíra 

Dvorského se nachází neobyčejně optimistická esence bytí doplněná živelnou dynamikou tahů štětce. Dvorský se 

původně měl stát knihařem, zlákala jej však malba. Pouť na Svatý Kopeček pravděpodobně refl ektuje jeho období 

pobytu na Moravě, kde maloval poblíž Svatého kopečku a na Hané. 

VYVOLÁVACÍ CENA 65 000 Kč
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191
OTAKAR NEJEDLÝ (1883–1957)
KRAJINA S OBLAKY VE VEČERNÍM SVĚTLE | LANDSCAPE WITH CLOUDS IN THE EVENING LIGHT

30. léta 20. století | 1930s

Olej, plátno | Oil on canvas 

50 × 70 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Ot. Nejedlý 

Otakara Nejedlého velmi zasáhla dějiště první světové války ve Francii, kde maloval zpustošené krajiny a hroby 

padlých vojáků. Po návratu do vlasti začal malovat českou krajinu a pokušel se zachytit její unikátní charakter 

a náladu. Nejinak je tomu i v Krajině s oblaky ve večerním světle, kde vytváří dokonalý barevný kontrast pomocí 

posledních denních paprsků v červánkových mracích a krajiny ponořené do mlhy a stmívání. V roce 1925 se 

Otakar Nejedlý začal plně věnovat pedagogické činnosti na Akademii výtvarných umění a stal se jejím ředitelem. 

VYVOLÁVACÍ CENA 48 000 Kč
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OLDŘICH BLAŽÍČEK (1887–1953)
ZIMA NA VYSOČINĚ | WINTER IN HIGHLANDS

1940 

Olej, plátno | Oil on canvas 

50 × 70,5 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: O. Blažíček 40 

Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „Předložený obraz Zima na Vysočině je nepochybná a velmi 

krásná práce malíře prof. Oldřicha Blažíčka. Kompozice zachycuje pár chalup na kopci rozmístěných mezi 

stromy bez listí a před hloučky smrků na horizontu. V levé části scenérie vede vzhůru ke stavením cesta, po které 

kráčí skupinky vesničanů. Střechy stavení i jejich okolí jsou zasněžené. Jednoduchý avšak působivě zobrazený 

námět. Oldřich Blažíček byl malířem plenéru, ve všech ročních dobách maloval pod širým nebem. Předložená 

Zima na Vysočině, motiv z malířova rodného kraje, svědčí o Blažíčkově umění výstižně vyjádřit zimní náladu. 

Prostor je vybudován dlouhými a vláčnými, plynulými tahy štětce, perspektiva je výtečná. Předloženou Zimu 

na Vysočině namaloval Oldřich Blažíček v roce 1940, kdy jako každoročně pobýval v Rožné u svého spolužáka 

a přítele z mládí mlynáře Jana Cimbálníka. Obraz patří bezesporu k těm nejlepším malířovým zobrazením zimní 

Vysočiny.“ 

VYVOLÁVACÍ CENA 90 000 Kč
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193
JAROSLAV PANUŠKA (1872–1958)
VÝHLED OD BŘEZINKY U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU | VIEW FROM THE BŘEZINKA NEAR SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Po | After 1941 

Olej, karton | Oil on cardboard 

50 × 66 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Panuška 

Jaroslav Panuška od svého učitele Julia Mařáka zcela přijal virtuozní krajinářský styl. Vynikal v autentickém 

zobrazování různých nálad a světelných situací v krajině, což nahrávalo i jeho snahám vytvářet pohádkové 

krajiny plné strašidel, vodníků a kostlivců. Panuška celoživotně lnul láskou k přírodě a prosté motivy z volné 

krajiny začal malovat již na pražské Akademii kolem roku 1893. Po dvou dekádách příklonu k symbolismu, 

z kterých vycházejí známé pohádkové a strašidelné výjevy se po roce 1920 opět soustředil na motivy z českého 

venkova. Z tohoto okruhu tvorby pochází i zde představená krajina se svěží uvolněnou barevností. Panuška 

je považován za nejoriginálnějšího žáka slavné Mařákovy školy, jenž v díle spojuje starší realistickou tradici 

s modernějšími impresionistickými postupy malby. 

VYVOLÁVACÍ CENA 45 000 Kč
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194
JAN BAUCH (1898–1995)
DÍVKA S KVĚTEM VE VLASECH | GIRL WITH A LOWER IN HER HAIR

1945 

Olej, plátno | Oil on canvas 

47,5 × 39 cm

Sign. vlevo nahoře | Signed upper left: Jan Bauch 1945 

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D.: Posuzovaný obraz „Dívka s květem ve vlasech“ je originálním, vrcholně 

expresivním a současně nesmírně půvabným dílem Jana Baucha, autora, jehož tvorba představuje sugestivní 

svědectví neobyčejného malířského zaujetí či přímo vášně, s níž vnímal a vyjadřoval realitu viděného světa 

a prožívané doby, stejně jako imaginativní představy a sny. Podstatou a smyslem Bauchových pláten se stal výraz. 

Jak sám o sobě říkal: „Vlastně jsem hledal formy barvou tak dlouho, až jsem je malováním vybojoval…“ A tak 

jeho obrazy měly pastóznost, která vyjadřovala „dobývání zvnitřku“: „byla znamením vnitřního vztlaku, který 

jsem v sobě cítil.“ V posuzovaném obraze Jan Bauch mistrně zachytil něžnou krásu mladé ženy v poloaktu, jež 

si svůj účes vyzdobila živou květinou. Autorův „zčeřený“, expresivní rukopis jako by doslova zrcadlil slova kdysi 

pronesená sochařem Augustem Rodinem: „Tělo je model formovaný náruživostí.“ Přestože Jan Bauch prošel 

veskrze klasickým školením u Emila Dítěte, Vratislava Brunnera a Maxe Švabinského, je jeho dílo všechno, jen 

ne odraz klasického náhledu na zobrazování viděného. Jedním z častých námětů je právě žena. Nabízený portrét 

ženy je výmluvným dokladem autorovy snahy o silně expresivní vyjádření, která se v jeho tvorbě prosazuje 

od druhé poloviny 30. let. Charakteristická je sytá kontrastní barevnost, dramatická hra světla a stínu, energické 

tahy štětce, zkratkovitost. Obdobnou barevnost i dynamickou malířskou techniku použil například v díle Belveder 

z roku 1942. Na zadní straně věnování: V přátelskou upomínku na válečná léta 19. 4. 1945, Jan Bauch. 

VYVOLÁVACÍ CENA 95 000 Kč
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MILOSLAV HOLÝ (1897–1974)
KRAJINA | A LANDSCAPE

1946 

Olej, plátno | Oil on canvas 

23 × 34 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: M. Holý 46 

Oproti svému vzoru Antonínu Slavíčkovi, který naopak usiloval o panoramatické pohledy, si Miloslav Holý 

vybíral pohledy do malých krajinných úseků. Jak vystihuje i tento krásný příklad, patřila k jeho hlavním 

výrazovým prostředkům práce s intenzivní barvou a obraz je pak zachycením momentálního prožitku atmosféry. 

Holý studoval na AVU u J. Preislera, V. Bukovace a J. Obrovského a navštěvoval také grafi ckou speciálku 

M. Švabinského. Důležitou roli hrál v Sociální skupině Ho-Ho-Ko-Ko, kterou v roce 1924 založil společně s umělci 

K. Holanem, P. Kotíkem a K. Kotrbou. 

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč

196
PRAVOSLAV KOTÍK (1889–1970)
CHVÍLE ŠTĚSTÍ | A MOMENT OF JOY

1946 

Olej, plátno | Oil on canvas 

47 × 34 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: P. K. 46 

Moderní městský ruch na pozadí historické architektury – v protikladu staré a moderní, stejně jako muž a žena 

to je přesně to, co Kotíka zajímá, stejně jako řadu jeho generačních souputníků. Emotivní moment zpracovaný 

v důmyslné zkratce nabízí pohled na setkání dvou blízkých jedinců. V Kotíkově tvorbě lze najít mnoho vrstev; 

od expresionismu a fauvismu v raných dílech, kubismus a neoklasicismus z let dvacátých, až po dotek surrealismu 

v letech padesátých. Ve svých malbách rozehrává příběhy milenců v kavárnách, upracovaných venkovanů, či lidí 

vyjasňujících si svou existenci tváří v tvář moderní civilizaci. Vzadu označeno pro soupis díla: I/46. 

VYVOLÁVACÍ CENA 120 000 Kč
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197
BOHUMÍR MATAL (1922–1988)
STŘÍHALI DOHOLA MALÉHO CHLAPEČKA | THEY SHEARED DOWN A LITTLE BOY

1947 

Olej, sololit | Oil on hardboard 

74,5 × 63,5 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Matal 47 

Z posudku PhDr. Rey Michalové PhD.: Posuzovaný obraz „Stříhali dohola malého chlapečka“ je autentickým, 

prvotřídním, motivicky krásným, malbu a poezii propojujícím dílem Bohumíra Matala, nejmladšího člena 

slavné Skupiny 42, jejíž programové heslo „člověk ve městě, město v člověku“ se nesmazatelně vepsalo do jeho 

tvorby. Konstantou jeho výrazu bylo přesné kresebné budování tvaru bez výrazných valérů. Na jeho obrazech 

není místo pro náhodu, vše je promyšleno do posledního detailu. Několik variant Matalova obrazu (jedno 

dílo se nachází ve sbírkách Moravské galerie v Brně, další vlastní Galerie moderního umění v Hradci Králové) 

a stejnojmenná báseň Josefa Kainara (publikovaná ve sbírce: Josef Kainar, Nové mýty. Básně. Praha, 1946) bývají 

považovány za příklad symbiózy výtvarné tvorby a poezie. Posuzovaný obraz „Stříhali dohola malého chlapečka“ 

ztvárňuje geometricky stylizovanou dětskou postavu, oděnou do kadeřnického pláštíku, sedící na vysoké 

židličce v konstruktivně pojatém interiéru. Příruční stolek s nůžkami a kadeřnickou břitvou motiv jednoznačně 

identifi kuje. Tvarovou skladbu charakterizuje pevná, důkladně promyšlená konstrukce post-kubistického 

rodokmenu. Členění jednotlivých geometrických prvků vytváří nesmírně sugestivní mozaiku barevných ploch, 

sjednocených jednotným, doslova teplem sálajícím podtónem. 

VYVOLÁVACÍ CENA 550 000 Kč
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ZDENĚK MILER (1921–2011)
KRTEČEK | LITTLE MOLE

80. léta 20. století | 1980s

Akvarel, papír | Watercolour, paper 

24 × 12 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Zdeněk Miler 

Zdeněk Miler dnes již patří mezi legendární české 

výtvarníky a režiséry animovaných fi lmů. V roce 1945 

začal pracovat v barrandovském studiu Bratři v triku 

pod vedením Jiřího Trnky. Logo studia je právě dílem 

Zdeňka Milera. Proslul však zejména sérií krátkých 

fi lmů o krtečkovi, které si díky jeho výtvarnému 

stylu a také tomu, že se zvířátka domlouvají pouze 

citoslovci, získaly světovou popularitu. 

VYVOLÁVACÍ CENA 27 000 Kč

199
JOSEF LADA (1887–1957)
BABKA S JABLKY | OLD WOMAN WITH APPLES

Tempera, tuš, papír | Tempera, ink, paper 

Ve výřezu | In frame 13 × 11 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Jos. Lada 

Kresby z vesnického prostředí od Josefa 

Lady, známého ilustrátora, jsou ukázkou jeho 

nezaměnitelného rukopisu. Výjevy, které protínají 

celou jeho tvorbu, vychází z dění v rodných Hrusicích. 

Ikona českého malířství a ilustrátorství s typickým 

rukopisem silné linky a zaoblenými tvary postav 

dnes již patří k lidovému oslavování folklorních 

svátků a formou kalendářů, přání a pohlednic 

s reprodukcemi autorových děl si jeho tvorbu 

každoročně připomínáme. K dílu je vypracován 

posudek od PhDr. Pavly Pečinkové, CSc. 

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč



Výtvarné umění, starožitnosti a design 20.–21. století  

197www.arthousehejtmanek.cz I Zahradní aukce 2021

200
JIŘÍ TRNKA (1912–1969)
SKICA | A SKETCH

1. polovina 20. století | First half of 20th century

Pastel, papír | Pastel, paper

43 × 33 cm

Nesignováno | Unsigned

Přípravná oboustranná kresba Jiřího Trnky, který se zapsal do českého povědomí svým nezaměnitelným stylem 

ilustrace a přínosem pro český animovaný fi lm. Malíř, kreslíř, grafi k, ilustrátor, který zanechal nesmazatelnou 

stopu nejen v českém animovaném fi lmu, ale vytvořil i jedinečné knižní ilustrace nebo divadelní loutky. 

Hlavním oborem jeho umělecké činnosti byla ilustrace a jevištní výprava, nejznámější jsou např. knižní ilustrace 

Karafi átových „Broučků“, Erbenových a Grimmových pohádek aj.

VYVOLÁVACÍ CENA 15 000 Kč
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VINCENC VINGLER (1911–1981)
ANTILOPA | AN ANTILOPE

1944 

Bronz | Bronze 

25 × 41 cm

Zachycení psychologie zvířete a svébytná tvorba odkloněná od tradičních lidských fi gur dokonale vystihuje 

rejstřík autora Vincence Vinglera. Zachovával si odstup vůči módním trendům ve výtvarném umění a vytvořil si 

svůj vlastní svět plný zvířat. Byť se jeho soukmenovci snažili především o antropocentrickou tvorbu a zdůraznění 

velkoleposti člověka, Vingler důsledně budoval této tendenci protiváhu a neumenšoval význam zobrazení zvířete 

ve výtvarném umění. Snažil se najít zjednodušenou formu, která dokonale zachytila podstatu samotného zvířete. 

Publikováno: Markéta Vinglerová: Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr – Zvířata/Tiere, 2015. Centrum umění 

Kvilda. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč

201
MIROSLAV VYSTRČIL (1924–2014)
BÝČÍ HLAVA | A BULL HEAD

50. léta 20. století | 1950s

Tuš, papír | Ink, paper 

Ve výřezu | In frame 47 × 39,5 cm

Nesignováno | Unsigned 

Nadsazená a zkratkovitá forma díla Hlava býka 

pochází z období před Vystrčilovým působením 

ve skupině Máj 57. Prozrazuje mírně kubizující 

ráz a jednoduchou zkratkou vytváří symbol –

zjednodušující znak, který vystihuje podstatu 

býka. Později v 60. letech tuto formu Miroslav 

Vystrčil povýšil na ještě symboličtější formu, která 

působila až hieroglyfi ckým dojmem. Publikováno: 

GAVU Cheb, Miroslav Vystrčil. Retrospektiva, 

2017, str. 21. 

VYVOLÁVACÍ CENA 16 000 Kč
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203
NEZNÁMÝ AUTOR | UNKNOWN AUTHOR
ŽENSKÉ TORZO | A FEMALE TORSO

1. polovina 20. století | First half of 20th century

Slivenecký mramor | Slivenec marble

61,5 cm

Ženské torzo ze sliveneckého mramoru představuje velmi vybrané umělecké zpracování tématu ženy a ženských 

tvarů. Přestože dílo není signované, nese některé prvky tvorby Břetislava Bendy a není vyloučeno, že se jím autor 

plastiky inspiroval.

VYVOLÁVACÍ CENA 75 000 Kč



ARTHOUSE HEJTMÁNEK

200

204
KAREL MALICH (1924–2019)
POLE | FIELD

1958 

Olej, tempera, karton | Oil, tempera, cardboard 

58,5 × 78 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Malich 58 

Z posudku PhDr. Rey Michalové, Ph.D.: Posuzovaný obraz „Pole“ představuje excelentní ukázku Malichovy tvorby 

z „iniciačního“ tvůrčího období, kdy prochází lekcí moderní české krajinomalby a dospívá k prvním výrazným 

uměleckým ziskům. Konfrontace krajinného prostředí zejména rodných Holic s jazykem moderní malby byla 

prvním bodem intenzivního napětí a propojování vjemů a myšlení v jeho díle. Tradiční krajinný námět je tu 

popřen formálním pojetím, které naznačuje celé další autorovo směřování: obrazový prostor je vnímán jako 

zřazení pevně barevně odstíněných plánů a kubizujících forem (snopy), které se stávají nositeli autonomních 

senzitivních a psychických obsahů. Posuzované dílo „Pole“ tak lze chápat jako jedno z průkazných východisek 

Malichovy tvorby. 

VYVOLÁVACÍ CENA 90 000 Kč
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JIŘÍ JOHN (1923–1972)
PODZIM V ČECHÁCH | AUTUMN IN BOHEMIA

1969

Olej, plátno

44,5 × 40 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: John

Celé dílo Jiřího Johna vznikalo ze zkušenosti venkovského dětství a mládí. Přikláněl se k přírodnímu mýtu, 

k zázračnému dramatu vzniku života, snoubení světla a tmy. Vyzařuje z něj zvláštní neklid, který refl ektuje 

napětí života. Jeho špatný zdravotní stav měl vliv na dramatičnost díla. Jemné harmonické nuance byly během 

60. let vystřídány čím dál většími, někdy až tvrdými kontrasty podobně jako je tomu v Podzimu v Čechách, kde 

jsou jemné botanické prvky tvrdě přebíjeny ostře rudým praporem na trní.

VYVOLÁVACÍ CENA 95 000 Kč



ARTHOUSE HEJTMÁNEK

202

207
FRANTIŠEK RONOVSKÝ (1929–2006)
GRÉBOVKA | GRÉBOVKA

1963 

Enkaustika | Engraving, paper 

27 × 22 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Ronovský 63 

František Ronovský proslul především svojí fi gurální 

tvorbou. Věnoval se motivům kaváren, ženských aktů 

a experimentoval s enkaustikou, která měla dodat 

jeho dílům svébytnost a trvalou formu. František 

Ronovský vystudoval na AVU u profesorů M. Holého 

a K. Součka. 

VYVOLÁVACÍ CENA 14 000 Kč

206
JOSEF ISTLER (1919–2000)
ZÁŘÍCÍ KOMPOZICE | A BLAZING COMPOSITION

70. léta 20. století | 1970s

Olej, karton | Oil on cardboard 

49 × 35 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Istler 

Josef Istler našel vlastní malířský jazyk, kde využíval 

různých symbolů a imaginativního seskupování 

prvků k vytvoření dramatu. Zároveň se nebál 

nastiňovat témata válečných hrůz a tíže lidského 

osudu. Od osvědčených témat a konktétních prvků 

postupoval směrem k abstrakci. Josefa Istlera 

výrazně ovlivnilo setkání s Toyen a K. Teigem 

a byl zakládajícím šlenem Skupiny Ra. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč
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MIROSLAV VYSTRČIL (1924–2014)
BOJ | STRUGGLE

1960 

Patinovaný kov | Patinated metal 

77 cm

Nesignováno | Unsigned 

Miroslav Vystrčil hledal ve svých realizacích čisté, nikoliv však fádní tvary. V plastice Boj tématizuje rychlost, 

energii, krystalizaci hmoty vlivem vysokého tlaku a projevuje jeho smysl pro kubizaci tématu. Kolem roku 1959 

Miroslav Vystrčil opustil klasickou fi guru a už se k ní nikdy nevrátil. Modelování vyměnil za kov a svařování, 

popisné detaily za čisté a prosté linie v úderné kompozici. Soubor modelu (40 cm) a realizace. 

Publikováno: GAVU Cheb, Miroslav Vystrčil. Retrospektiva, 2017, str. 39. 

VYVOLÁVACÍ CENA 55 000 Kč



ARTHOUSE HEJTMÁNEK

204

209
KAREL HLADÍK (1912–1967)
BLÁTO | MUD

60. léta 20. století | 1960s

Sádra | Plaster 

52 × 60 cm

Karel Hladík byl český sochař a vysokoškolský pedagog–profesor Akademie výtvarných umění v Praze. 

Předložené dílo je studijní plastikou k reliéfu z červené pryskyřice „Bláto“, publikovaného v knize 

Věry Hladíkové: Sochař Karel Hladík, život, dílo, dokumenty, vzpomínky: Gallery 2002, str. 121. Věra Hladíková 

v knize zmiňuje událost, která se k souboru děl Bláto vztahuje: „Vzpomínám, jak jsme se jednoho letního dne 

vydali na kolech do lesa a vzali to jako obvykle přes louku. Daleko jsme ale tehdy nedojeli. Karel náhle seskočil, 

aby mi ukázal svůj ‚objev‘. Při nedávném lijáku tam na jednom místě vznikla kaluž, kterou slunce tak prudce 

vysušilo, až kůra země popraskala a byla samá mistička. Kola jsme hned obrátili, doma nabrali sádru a jeli zpět, 

aby si tu strukturu Karel odformoval právě tak, jako jindy cestu zpevněnou štěrkem.“

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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PRAVOSLAV KOTÍK (1889–1970)
ZELENÁ POSTAVA | A GREEN FIGURE

1964 

Olej, plátno | Oil on canvas 

50 × 61 cm

Sign. vpravo dole 

Signed lower right: P. Kotík 64 

Figury v duchu kubistické tvarové redukce a fauvistické barevné škály představují typickou vyjadřovací formu 

Pravoslava Kotíka. Kotík prošel studiem na UMPRUM i AVU v Praze a v průběhu 20. let se stal členem zásadních 

uměleckých spolků; Spolku výtvarných umělců Mánes a Umělecké besedy. Zde se potkal s umělci K. Holanem, 

M. Holým a K. Kotrbou, s nimiž v roce 1924 spolu založil Sociální skupinu Ho-Ho-Ko-Ko, jež se zaměřovala 

na realistické náměty a sociální tematiku. V Kotíkově tvorbě lze najít mnoho vrstev; od expresionismu 

a fauvismu v raných dílech, kubismus a neoklasicismus z let dvacátých, až po dotek surrealismu v letech 

padesátých. Ve svých malbách rozehrává příběhy milenců v kavárnách, upracovaných venkovanů, či lidí 

vyjasňujících si svou existenci tváří v tvář moderní civilizaci. 

VYVOLÁVACÍ CENA 65 000 Kč 



ARTHOUSE HEJTMÁNEK

206

211
JIŘÍ KOLÁŘ (1914–2002)
ČERNÉ ZLATO | BLACK GOLD

1965 

Asambláž, chiasmáž, deska | Assemblage, chiasmage, hardboard 

40 × 30 cm

Sign. zezadu | Signed from behind: Jiří Kolář 1965 

Jiří Kolář je vysoce ceněn nejen pro svou tvorbu výtvarnou, ale také literární. Je autorem mnoha básnických 

sbírek i dvou divadelních her. Experimenty s prolínáním několika uměleckých rovin v jednom díle ho přivedly 

k tvorbě jakéhosi fotografického deníku, z kterého se postupně vyvinuly koláže. V nich se osvobodil od jazyka 

jakožto svazujícího prostředku a dal svým „básním“ nový rozměr. V díle Černé zlato se zaměřuje na problematiku 

vlivu fosilních paliv na světovou politiku a ekonomiku – do centra obrazu se dostávají prostřednictvím olejničky 

ukryté pod změtí fragmentů orientálních textů. 

VYVOLÁVACÍ CENA 50 000 Kč
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JAN SAUDEK (1935)
RÁM (ARTEFAKT) | FRAME (ARTEFACT)

1969 

Dřevěný rám, asambláž | Wooden frame, assemblage 

45,5 × 35 cm

Nesignováno | Unsigned 

Rám jako samostatné umělecké dílo představuje artefakt vytvořený Janem Saudkem. Pomocí techniky asambláže 

dotváří rám díky nalezeným objektům a dává vzniknout jakési osobní prostorové koláži. Vzhledem k dataci 

a opakujícím se motivům českých lvů, hvězd a klíčů může takový rám představovat výkřik do prázdna jako 

reakci na vzniklou sociálně-politickou bezútěšnou situaci. Rám je obvykle pomyslnou hranicí, která tvoří rámec 

autorského tvůrčího sdělení. Zde však ohraničuje prázdnotu a je slepen z často velmi různorodých předmětů bez 

vnitřní logické soudržnosti. Přiloženo potvrzení autenticity od autora a dopis s věnováním. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč
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OTTO ECKERT (1910–1995)
KERAMICKÁ VÁZA | A POTTERY VASE

60. léta 20. století | 1960s

Glazovaná kamenina | Glazed pottery 

61 cm

Váza ve funkcionalistickém stylu od Otto Eckerta, 

sochaře, keramika a pedagoga, který byl členem 

Académie internationale de la céramique a dokázal 

v Praze uspořádat i mezinárodní výstavu keramiky. Je 

zastoupen ve sbírkách UMPRUM a Moravské galerie 

v Brně. 

VYVOLÁVACÍ CENA 32 000 Kč

214
ALENA KROUPOVÁ (1926–2002)
VÁZA | A VASE

60. léta 20. století | 1960s

Pálená keramika, porcelán | Fired pottery, porcelain

37 cm

Sign. zespodu | Signed on the bottom: Alena Kroupová

V užitkové keramice, které se Alena Kroupová věnovala 

průběžně celý život se tvaroslovím projevovaly 

reminiscence na asijskou, zejména čínskou nebo japonskou 

keramickou tvorbu. Tuto keramiku stejně jako autorčiny 

nejstarší nádoby z počátku 50. let charakterizují střídmé 

prosté tvary. Od roku 1957 začala výtvarnice novátorsky 

používat ve spolupráci se štěchovickým Františkem 

Davidem do té doby v individuální tvorbě neobvyklé 

materiály: vysoce pálené barevné kameninové a hrubé 

šamotové hlíny a od počátku 60. let také technický 

porcelán.

VYVOLÁVACÍ CENA 10 000 Kč
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MIROSLAV VYSTRČIL (1924–2014)
MRAK | A CLOUD

1967 

Kov, kámen, patina | Metal, stone, patina 

42 × 50 cm

Nesignováno | Unsigned 

Model pro plastiku na sídlišti v Opavě se projevuje Vystrčilovou tendencí napínat plastiky do oblých tvarů 

a harmonicky je zakulacovat. Laločnatý tvar z roku 1967 je počátkem nové vlny prací se zlatým jádrem –

sluncem. Vystrčilova generace, početně i kvalitativně silná, procházela studii ve velmi komplikovaném období 

a na vystavování měla jen velmi krátký čas. V 60. letech skupina Máj 57 významně kvalitativně obohatila 

českou uměleckou scénu a ačkoliv se Miroslav Vystrčil o prezentaci a prosazení své práce příliš nezajímal, 

nelze opomenout jeho podíl na zachování vývoje českého umění v nejtužších časech komunistických perzekucí. 

Publikováno: GAVU Cheb, Miroslav Vystrčil. Retrospektiva, 2017, str. 55. 

VYVOLÁVACÍ CENA 55 000 Kč



ARTHOUSE HEJTMÁNEK

210

216
HUGO DEMARTINI (1931–2010)
BEZ NÁZVU | UNTITLED

1968 

Serigrafie, papír | Serigraphy, paper 

42 × 42 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Hugo Demartini 

Hugo Demartini byl český sochař. Na přelomu 50. a 60. let dominuje v jeho díle umění informel, později se 

zařadil k průkopníkům minimalismu a konstruktivismu u nás. Jeho grafi ka Bez názvu využívá základních 

geometrických prvků a stavebně připomíná jeho pečlivě strukturované reliéfy z 60. let. Autorský tisk 1968, 

věnováno Jiřímu 1989. Ze sbírky prof. Jiřího Šetlíka. 

VYVOLÁVACÍ CENA 14 000 Kč



Výtvarné umění, starožitnosti a design 20.–21. století  

211www.arthousehejtmanek.cz I Zahradní aukce 2021

217
VLADIMÍR BOUDNÍK (1924–1968)
DŘEVĚNÁ | WOODEN

1965 

Strukturní grafika | Structural print 

26 × 16 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: Vladimír Boudník 1965 

Červenohnědá struktura na tmavém podkladu představuje v Boudníkově podání jakousi dramatickou krajinu 

s texturou let dřeva, které je dosaženo otištěním překližkové matrice. Vzácný exemplář signovaný na výšku. 

V autorově monografi i je publikována verze signovaná na šířku. Publikováno: Merhault, V.: Vladimír Boudník –

Kompletní soupis grafi ckého díla, Patrik Šimon – Eminent, 2020, str. 363. 

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč
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VLADIMÍR BOUDNÍK (1924–1968)
RASPUTIN | RASPUTIN

1967 

Strukturní grafika, papír | Structural print, paper 

40 × 55 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: Vladimír Boudník 1967 

V díle Vladimíra Boudníka je na prvním místě jeho nekonečná obrazotvornost. Tu se snaží svými grafikami 

probudit i v divákovi. Svým inovátorstvím výrazně ovlivnil pohled na grafická díla a ohlásil nástup informelu, 

čistě abstraktního směru. V díle Rasputin se v horní části z abstraktních oblak vynořuje postava s upřeným 

hypnotizujícím pohledem. V autorově monografi i je publikována verze s modrým přetiskem ženy. 

Publikováno: Merhault, V.: Vladimír Boudník – Kompletní soupis grafi ckého díla, 

Patrik Šimon – Eminent, 2020, str. 473. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč
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VLADIMÍR BOUDNÍK (1924–1968)
BEZ NÁZVU | UNTITLED

1966 

Strukturní grafika, papír | Structural print, paper 

41 × 57,5 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: Vladimír Boudník 1966 

Vladimír Boudník experimentoval s různými materiály při vytváření grafi ckých matric, využíval i odpad 

a nástroje z každodenní rutiny při práci v ČKD Vysočany. Tak začala vznikat aktivní grafi ka, jejíž podstatou 

bylo spontánní tvůrčí gesto. Umění v syrovém stavu později rozšířil o další expresivní možnosti jako barevné 

monotypy, strukturální grafi ku s matricí podobné asamblážím. Grafi ky se zoomorfní tematikou, také nazvané 

Rorschachovy testy (od 1966), fungují na principu symetrického otisku skvrn, zde se inspiroval obrázky ze 

stejnojmenné diagnostické metody používané v psychologii. V autorově monografi i je publikována pozdější 

verze matrice bez dochovaného tisku. 

Publikováno: Merhault, V.: Vladimír Boudník – Kompletní soupis grafi ckého díla, 

Patrik Šimon – Eminent, 2020, str. 465. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč
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JOSEF ŠÍMA (1891–1971)
BEZ NÁZVU | UNTITLED

1969

10 × 15 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: J. Šíma 69

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D.: Posuzované dílo „Bez názvu“ je autentickou, komorní kresebnou prací 

Josefa Šímy, jedné z největších postav, jež pro historii ustálily podobu našeho moderního umění, autora, 

který propojil českou a francouzskou avantgardu a jehož tvorba se vyznačuje neobyčejně osobitou poetikou 

imaginativního charakteru. Posuzované dílo zastupuje ve zcela komorním formátu Šímovu závěrečnou tvůrčí fázi, 

v níž autor dospěl k jedinečné výrazové syntéze, vyznačující se zvláštní produchovnělostí, formální oproštěností 

a zvnitřnělou světelností, upomínající na pozdní období tvorby starých mistrů: Tiziana, Tintoretta či Rembrandta. 

Na konci šedesátých let se vrací k tématu mentálních krajin zaplavených vibrujícím, opalizujícím světlem, jejichž 

znakový aparát je redukován na minimum a odkazuje především k duchovním zážitkům. Posuzovaná kresba se 

přesvědčivě vřazuje do souboru Šímových děl z roku 1969, kdy malíř své kompoziční principy pozměnil tím, 

že do prvního obrazového plánu umisťoval jakési „lešení“, zpevňující dříve neohraničený prostor. V posuzované 

kresbě je toto „mřížoví“ naznačeno velmi jemně a spolu s levitujícími zemskými plány vytváří velmi delikátní 

grafi ckou konstrukci. Působení subtilních linií umocňuje kolorace autorovou typickou blankytnou modří a jemné 

kresebné „sfumato“. Je to ono chladné „slunce jiných světů“, o němž malíř snil již v druhé půli třicátých let. Světlo 

tu má funkci desakralizovaného kosmického živlu a zároveň nejvyšší duchovní entity.

VYVOLÁVACÍ CENA 70 000 Kč
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JAN ZRZAVÝ (1890–1977)
HLAVA | A HEAD

1950–1959

Pastel, papír | Pastel, paper

31 × 21 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: J. Z.

Z posudku PhDr. Karla Srpa: „Tato kresba ukazuje velmi jemnou polohu Jana Zrzavého, jejž oslovovalo umění 

italské renesance. Inspirovaly jej portréty z období kolem roku 1500. Přestože je hlava stylizovaná, je velmi 

pravděpodobné, že Zrzavý mohl mít pro její typ konkrétní východisko v určitém obraze ze staršího umění. 

Vlastní provedení naznačuje, jak dokázal přesně vyjádřit tělesný objem jednoduchým tahem, jímž charakterizoval 

celé tělo, avšak zároveň jak je dokázal téměř neznatelně modelovat. V tomto smyslu jde o dokonalou kresbu, která 

zároveň nabízí i množství výkladů, týkajících se přechodů mezi mužskou a ženskou podobou, jež byly 

pro Zrzavého celoživotní práci typické.“

VYVOLÁVACÍ CENA 27 000 Kč
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JITKA KOLÍNSKÁ (1930–1992)
PARK V NOCI | A PARK AT NIGHT

Kolem | Around 1965 

Pastel, papír | Pastel on paper 

54,5 × 80 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Kolínská 

Park v noci osvětlený pouze měsícem a světlem z lidských obydlí působí svou subtilní estetikou na lidské emoce 

a probouzí vzpomínky. Budí dojem klidného a tichého místa vytvořeného okamžikem a rafi novaná stylizace 

a užitá paleta barev vytváří napětí a zároveň působí nesmírně něžně a poeticky. Magický realismus Jitky Kolínské 

působil na výstavách skupiny Máj 57 jako zjevení. Na jednom z obrazů se nacházela citace ze Shakespeara, 

díky čemuž si jí všimla cenzura. Několik malířských skupin v Německu o ni v jejích počátcích usilovalo. Jitka 

Kolínská se věnovala i ilustracím knih pro nejmenší. Právě její schopnost promítat do obrazů a ilustrací emoce 

prostřednictvím symbolů a vizuální poezie je pro její díla příznačná. 

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč
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223
PETR SÍS (1949)
PLOCHÁ DRÁHA #3 | SPEEDWAY #3

1974–1977 

Olejový pastel, kvaš, dřevo | Oil pastel, gouache on wood 

Ø 48 cm

Nesignováno | Unsigned 

Terč „Plochá dráha #3“ je inspirován původním obrázkem, který byl v Sísově fi lmu „Mimikry“ a reprodukován 

v časopise Film & Doba a také v knížce „Zeď“. Petr Sís udělal sérii terčů, které v té době koupila či dostala řada lidí 

včetně Pavla „Pavky“ Komberce. Tématika terčů se různila, některé měl režisér Jaromír Vašta a zpěvák Waldemar 

Matuška. Terče byly ze dřeva, většinou s podkladem olejového pastelu a fi gurami kvašem, a ten fi xován včelím 

voskem. Petr Sís je autorem sedmadvaceti knih pro děti a mládež a k dalším přibližně šedesáti knihám vytvořil 

ilustrace. Rovněž je tvůrcem animovaných fi lmů. Autenticita díla potvrzena autorem.

VYVOLÁVACÍ CENA 45 000 Kč
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LADISLAV ZÍVR (1909–1980)
SVLÉKÁNÍ HADA | SHEDDING SNAKE

1972 

Polychromovaná pálená hlína | Polychrome fired clay 

86 cm

Sign. dole | Signed below: Zívr 1972 

Ladislav Zívr vedl tichý spor s marxistickými cenzory, kteří vytrvale dohlíželi na podobu umění a prosazovali 

vlastní verzi dějinného „pokroku“. Nacházel inspiraci v přírodě a ze všech sil se nažil najít vlastní formu 

vyjádření, která by sama sebe neopakovala. Stavěl se na odpor nedokončenosti formy a naopak postupoval 

k hladkosti a čistotě. „Nesnáším jinou formu než pevnou! (ohoblovanou)!“ Inspirován přírodní symetrií 

a symbiózou tvarů se pokusil o dramatizaci prvotního vjemu až k hranici mírného znepokojení. Nosným prvkem 

tvorby z tohoto období a rovněž díla Svlékání hada je základní životní vůle po zrození a růstu. Fascinovaly 

ho tvary plodů, zárodků a ochranných obalů. Tvorba ho přiváděla k poznání zákonitostí života, zrození 

a nezdolnosti. „Polský malíř Lenica při shlédnutí mých věcí mluvil o erotice. To v umění má být a to prý tam 

mám. Tvary přírody jsou erotické.“ Publikováno: Ladislav Zívr, Jaromír Typlt, Kant, 2013, v soupisu děl č. 419. 

VYVOLÁVACÍ CENA 350 000 Kč
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JIŘÍ SEIFERT (1932–1999)
LÉTO 1981 | SUMMER 1981

1981 

Břidlice | Slate 

11 cm

Nesignováno | Unsigned  

Podobně jako si voda svými doteky razí cestu skrze kámen, Jaroslav Seifert vtiskl do křehké břidlice své vlastní 

doteky. Jeho medaile spojují bezprostřední kontakt s niterným zážitkem a dají se v mnoha případech považovat 

za deníkové záznamy přírodních dějů a osobních zkušeností. 

VYVOLÁVACÍ CENA 10 000 Kč

225
JIŘÍ SEIFERT (1932–1999)
MEDAILE PRO JAROSLAVA HUTKU | MEDAL FOR JAROSLAV HUTKA

80. léta 20. století | 1980s

Břidlice | Slate 

9,5 cm

Nesignováno | Unsigned 

Medaile jsou zvláštní sochařské formy, povětšinou kruhového či oválného tvaru, které Jiří Seifert pojednával 

téměř vždy z obou stran a někdy je opatřoval i vlastním typem písma. Plnily funkci vzpomínkovou, mohly být 

přátelským gestem, nositelem řeči a moudrosti a haptického vnímání. 

VYVOLÁVACÍ CENA 10 000 Kč
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227
JIŘÍ SEIFERT (1932–1999)
DVĚ KRESEBNÉ STUDIE K PLASTIKÁM | TWO STUDY DRAWINGS FOR SCULPTURES

1999 

Tuš, akvarel, papír 

30 × 42 cm

Sign. uprostřed | Signed in the middle: 5. VII. 99 J. Seifert, 6. II. 99 J. Seifert

Jiří Seifert prožil nejdelší část svého dospívání v Českém ráji – v krajině, kde voda v rytmu geologického času 

vymlela do zemského povrchu hluboké reliéfy a vytvořila skalní města. Jistě není náhoda, že v Jiřím Seifertovi 

tato krajina probudila tak hluboký vztah ke kameni. Předložená dvojice kreseb představuje studie pro budoucí 

kamenné sochy. Kresby v rozměrech 30 × 42 cm a 42 × 30 cm. 

VYVOLÁVACÍ CENA 6 000 Kč
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IVAN OUHEL (1945–2021)
KRAJINA | A LANDSCAPE

1973 

Olej, plátno | Oil on canvas 

41 × 41 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: Ouhel 73 

Snivá krajina Ivana Ouhela představuje dynamickou krajinu proměn. Lyrickým způsobem se pokouší statickému 

žánru dodat širší souvislosti, které by sloužily k pochopení jeho podstaty. Stálost i prchavost, přechod živého 

v neživé. Ivan Ouhel se při tvorbě nedíval jen na povrch krajiny, ale pod zem do jejího nitra. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč

229
BOHUMÍR MATAL (1922–1988)
PTAČÍ HEREC | A BIRD ACTOR

1974 

Olej, sololit | Oil on hardboard 

70 × 35 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Matal 74 

Bohumír Matal patří mezi čelní představitele českého umění druhé poloviny dvacátého století. Na jeho tvorbu 

měla bezesporu vliv i internace v nacistických pracovních táborech, která probudila jeho tvůrčí imaginaci. Člověk 

a jeho role se stala předmětem jeho zkoumání jak po straně tématické, tak technické, kdy hledal nové způsoby 

vyjádření. Po mnohých experimentech se Bohumír Matal v 60. letech obrací k lyrické abstrakci a po roce 1968 

vytváří cyklus Ptačí herci, kde si pohrává s architekturou postavy a jásavou barevností. 

VYVOLÁVACÍ CENA 60 000 Kč
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JOSEF VYLEŤAL (1940–1989)
ZLATÝ DŽBÁN | A GOLDEN JUG

1972 

Olej, tempera, karton | Oil and tempera on cardboard 

29 × 22,5 cm

Sign. zezadu | Signed from behind: Josef Vyleťal 

Surrealistický námět džbánu v typické snové stylizaci Josefa Vyleťala s četnými symboly. Josef Vyleťal ve své 

tvorbě nastiňoval zcela novou surrealitu prostřednictvím archetypálních podobností a symbolik předmětů, které 

kladl do centra svých obrazů. Nitro popisoval za pomoci četných analogií, kosmická vejce se stávala zrodištěm 

nového života, nádoby a vázy přechovávaly niterný tvůrčí proces, emoce a vědění. Často transformoval destrukci 

a chaos v něco krásného. Pravost díla potvrzena Olgou Vyleťalovou. 

VYVOLÁVACÍ CENA 70 000 Kč



Výtvarné umění, starožitnosti a design 20.–21. století  

225www.arthousehejtmanek.cz I Zahradní aukce 2021

231
IVAN OUHEL (1945–2021)
KRAJINA | LANDSCAPE

1983 

Olej, plátno | Oil on canvas 

51 × 39 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: I. Ouhel 

Ouhelovy snivé krajiny na pomezí symbolismu a expresionismu náleží do linie české lyrické abstrakce. 

Ouhel směřuje pod povrch krajiny, jeho pohled se upírá do spodních vrstev země. Ivan Ouhel studoval na AVU 

(1968–1974) v ateliéru prof. Karla Součka a na výtvarnou scénu nastoupil v 70. letech, jeho tvorba však dalece 

přesáhla generační rozměr. Od roku 1975 vystavuje doma i v zahraničí. V letech 1984 a 1988 vystavoval 

na Bienále v Benátkách. Od roku 1988 je členem volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, od roku 1992 členem 

Umělecké besedy. V roce 2009 mu vyšla čtyřdílná monografie, která byla nominována na grafický počin roku. 

Zastoupen je v mnoha sbírkách uměleckých institucí i soukromých. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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JIŘÍ ANDERLE (1936)
HMAT – Z CYKLU SMYSLY | TOUCH – FROM THE CYCLE OF SENSES

1983 

Lept, suchá jehla, papír | Etching, drypoint, paper 

81 × 63,5 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: Jiří Anderle 

Grafi ka na motivy prací barokního rytce Hendrika Goltzia (1558–1617) s mírně erotickým nádechem. Původní 

práce nese titulek: „Nedržte ve svých rukách věci škodlivé, protože jakmile je jednou spatříte, pohltí vás zlo 

mnohem horší.“ Dílo nese dedikaci v desce: „Věnováné Tatjaně a Slavkovi Preglovým“ a tužkou psané věnování: 

„Jeníkovi Wildovi“. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč
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JIŘÍ ANDERLE (1936)
CHLAPEC S KOŠÍKEM OVOCE | BOY WITH A BASKET OF FRUIT

1982 

Lept, suchá jehla, papír | Etching, drypoint, paper 

81 × 63,5 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: Jiří Anderle 

Umělecká parafráze slavného obrazu Chlapec s košíkem ovoce připisovaného Michelangelovi Merisimu

da Caravaggio. Plnost, bohatství a neobyčejný smysl pro detail pravděpodobně přilákal pozornost Jiřího 

Anderleho, který se tento motiv rozhodl zvěčnit v působivé a neobyčejně detailní grafi ce a vzdát tak hold 

slavnému umělci. Jiří Anderle v současnosti patří mezi nejvýznamnější české grafi ky a do centra jeho tvorby se 

opakovaně dostávala role člověka ať už mytologická, umělecká, historická nebo sociální. Tužkou psané věnování: 

„Jeníkovi Wildovi“. 

VYVOLÁVACÍ CENA 25 000 Kč
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JIŘÍ WINTER NEPRAKTA (1924–2011)
SOUBOR 4 ILUSTRACÍ PRO KALENDÁŘ | SET OF 4 ILLUSTRATIONS FOR A CALENDAR

1990 

Akvarel, tuš, papír | Watercolour, ink, paper 

Ve výřezu | In frame 38 × 38 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Neprakta 

Jiří Winter Neprakta patří mezi nejplodnější české výtvarníky – se svými více než 35 000 kreslenými vtipy 

je uveden i v Guinnesově knize rekordů. Studoval na Státní grafi cké škole a násleně několik semestrů 

na Přírodovědecké fakultě. Během 2. světové války byl vězněn více než rok za přechovávání zbraní. 

Roku 1957 se zúčastnil první výstavy skupiny Máj 57.  

VYVOLÁVACÍ CENA 80 000 Kč
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235
JIŘÍ WINTER NEPRAKTA (1924–2011)
SOUBOR 4 ILUSTRACÍ PRO KALENDÁŘ | SET OF 4 ILLUSTRATIONS FOR A CALENDAR

1990

Akvarel, tuš, papír | Watercolour, ink, paper

Ve výřezu | In frame 38 × 38 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Neprakta

Svým stylem je tvorba Jiřího Neprakty naprosto charakteristická, v osobitém humoru prakticky nepřekonatelná 

a často i s nádechem erotiky. Předložené kresby pro kalendář humorně procházejí různé etapy lidské a zvířecí 

existence.

VYVOLÁVACÍ CENA 80 000 Kč
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PETER ORIEŠEK (1941–2015)
BEZ NÁZVU | UNTITLED

1994 

Airbrush, kresba tuší, papír

Ink and airbrush on paper 

71 × 49 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: 

P. Oriešek 94 

Kresby i plastiky Petera Orieška jsou 

modelované s důrazem na detail, 

kombinuje lidské a zvířecí fi gury, které 

vyjadřují vybičované emoce, strach nebo 

násilí a jsou zachyceny v dynamických 

polohách. Napětí je obsaženo i v kontrastu 

realistické modelace fi gury ve vypjaté póze 

s dokonalým využitím techniky americké 

retuše (airbrush) pro dosažení vysoké 

plasticity. Místy až mytologické postavy 

zmítané vášněmi a hororovými vizemi 

se promítaly i do Orieškovy sochařské 

tvorby. 

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč

236
VLADIMÍR MERTA (1957)
Z CYKLU VELKÝ FINANČNÍ SKANDÁL | FROM THE CYCLE GREAT FINANCIAL SCANDAL

1993 

Asambláž, sololit, akryl, laky | Assemblage, hardboard, acrylics, lacquer 

122 × 50 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: V. Merta 93 

Vladimír Merta si v cyklu Velký fi nanční skandál klade důležitou otázku, zda měna podléhá proměnám, k čemu 

slouží, jaký je její charakter a jaká její sféra vlivu. V cyklu mince průběžně proměňuje – vytváří z nich různá 

uskupení, odkrývá je a zakrývá anebo je nechá symbolicky dopadnout do středu barevné hmoty, aby na její 

hladině vytvořily jakési krátery – stopy a vlnky. Vladimír Merta toto téma ve své tvorbě bohatě rozpracoval 

podobně jako různé další charakteristické prvky dnešní doby – technologie, informace a desinformace. 

VYVOLÁVACÍ CENA 160 000 Kč
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ADRIENA ŠIMOTOVÁ 
(1926–2014)
O BLÍZKÉM A VZDÁLENÉM (ROZHOVOR) | ABOUT CLOSE AND REMOTE (INTERVIEW)

1994 

Papír, drát, box z plexiskla | Paper, wire, plexiglass case 

89 × 127 × 59 cm

Na začátku devadesátých let Adrieně Šimotové bylo něco málo přes šedesát let a byla na vrcholu tvůrčích sil. 

V díle Rozhovor se promítá její touha experimentovat s médiem papíru a vytvářet prostorové a hapticky zajímavé 

objekty. Jedním z hlavních témat, kterému Šimotová ve svém díle věnovala zásadní pozornost byl člověk, jeho 

fyzično vnímané prizmatem vnitřního světa. Zachycovala fi guru nebo části lidského těla jako nástroj, jako 

jazyk, kterým vypráví příběh duše. V soupisu děl, který je součástí její obsáhlé monografi e z roku 2006, 

jsou sochy O blízkém a vzdáleném uvedeny pod čísly 693 až 695. Ve zmiňované monografi i na dvoustraně 

160–161 najdeme i pohled do výstavy v Mánesu, na kterém prominentní místo zaujímá právě Rozhovor. Původní 

instalace sousoší byla odlišná, než je nyní. Pravá postava kompozice byla položena na bok přímo na podlahu. 

Existuje také celá série fotografi í Hany Hamplové z jejího ateliéru, na kterých jsou jednotlivé sochy vidět 

v ještě rozpracovaném stavu. Na většině snímků se objevuje levá, ženská postava Rozhovoru, která je snadno 

rozpoznatelná díky výraznému lemu na pravém rameni. Tři z těchto snímků jsou publikovány i v katalogu 

výstavy O blízkém a vzdáleném. Působivá je zejména fotografi e, na které na židli vedle sochy sedí sama Šimotová. 

Aniž to v době její přípravy tušila, výstava v Mánesu byla pro Adrienu Šimotovou tečkou za jednou etapou 

a začátkem či předzvěstí věcí příštích. Texty katalogu psané ještě před touto událostí se zpětně jeví takřka 

prorocké. „Osamoceny v prostoru revokují realitu i sen, jak to platí souhrnně o autorčině obrazotvornosti,“ píše 

o prezentovaných sochách Jiří Šetlík a pokračuje: „Čerpá z vrstev paměti, jejíž plásty prolíná aktuálními prožitky 

a pocity. Ambivalence mezi reálným a ireálným odkazuje k ideji oživlých stínů z jeskyně Platonovy. Fascinována 

magií předmětného světa obrací se Adriena v pulzujících ozvěnách citu a myšlenky k neuchopitelnému světu 

duše, k entitě duchovního smyslu dějů. Dílo Adrieny Šimotové je vykoupeným svědectvím jedné lidské cesty 

našeho času. Netoliko objevností tvůrčích postupů a forem, ale především autentičností obnažené výpovědi 

o sobě a poznáních světa a života získala malířčina tvorba nepominutelné místo v umění druhé poloviny 

20. věku, v souvislostech českých i světových. Stala se ostatně též jejím autoportrétem.“ Za svou tvorbu získala 

Adriena Šimotová řadu ocenění domácích i zahraničních. Její díla jsou zastoupena např. ve vídeňské Albertině 

a v Museum der modernen Kunst, v Bibliotheque National a v Centre Pompidou v Paříži, dále ve Florencii, 

Ženevě, Washingtonu, Chicagu a v mnoha dalších galeriích, stejně jako v soukromých sbírkách. 

VYVOLÁVACÍ CENA 550 000 Kč
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MAGDALENA JETELOVÁ (1946)
IMPLANTÁTY | IMPLANTS

90. léta 20. století | 1990s

Asambláž, deska | Assemblage, hardboard 

149 × 164 cm

Sign. zezadu | Signed from behind: Magdalena Jetelová 

Magdalena Jetelová patří k nejzajímavějším a nejodvážnějším umělcům dnešní doby. Její síla spočívá v citlivosti 

vůči expandujícímu prostoru a vášni pro skulpturální dimenzi architektury. Cit pro urban art zde ukázkově 

prezentuje dílo imitující korodující desku s vnořenou lištou zvané Implantáty. Magdalena Jetelová studovala 

v letech 1967–1968 na pražské AVU, poté dva roky v Itálii a po návratu školu dokončila (1971). V roce 1985 

emigrovala do Spolkové republiky Německo, kde žije dodnes. V letech 1990 až 2004 učila na Státní umělecké 

akademii v Düsseldorfu, od roku 2004 je profesorkou na výtvarné akademii v Mnichově. Po revoluci byla tři roky 

konzultantkou Rady Pražského hradu, v roce 1993 byla poprvé v Čechách vystavena její instalace v letohrádku 

Belveder. 

VYVOLÁVACÍ CENA 380 000 Kč
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STANISLAV KOLÍBAL (1925)
KOMPOZICE | A COMPOSITION

1994 

Tužka, akvarel, papír | Pencil, watercolour, paper 

35 × 33 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: Kolíbal 1994 

Stanislav Kolíbal (1925, Orlová) je český sochař, který se prosadil svými konceptuálními minimalistickými 

sochami a instalacemi. Nepokouší se zobrazovat realitu a za každou cenu přicházet s něčím novým. Klíčovou roli 

v jeho tvorbě sehrává spiritualita, celistvost a životní dílo, které se přelévá do nových vyjadřovacích prostředků 

smysluplně a uvážlivě. Jeho umělecká forma je syntetická a vůči realitě paralelní, refl ektuje základní principy 

analýzy a syntézy. Věnování „Jirkovi k 70“. Ze sbírky prof. Jiřího Šetlíka. 

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč
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241
JAROSLAV RÓNA (1957)
JSOU MEZI NÁMI | THEY ARE AMONG US

1996 

Olej, plátno | Oil, canvas 

55 × 45 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: Róna 99 

Díla Jaroslava Róny jsou především divácky velmi poutavá. Vyzařuje z nich napětí a drama a zápas člověka 

s bytím, kam byl vržen bez vlastního přičinění. Musí snášet různé situace, vypořádat se s nimi, s vědomím vlastní 

konečnosti a v případě předloženého díla Jsou mezi námi i s faktem, že možná není ve vesmíru sám nebo že není 

pánem všeho tvorstva. Jaroslav Róna je bezesporu jeden z nejvýznamnějších představitelů generace 80. let, autor 

několika výrazných realizací ve veřejném prostoru (Pomník Franze Kafky v Praze) a je rovněž členem skupiny 

Tvrdohlaví (od 1987). Patří k čelním představitelům české postmoderny. 

VYVOLÁVACÍ CENA 40 000 Kč
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ALEŠ LAMR (1943)
RŮŽOVÝ PROSTOR | A PINK SPACE

1994 

Olej, plátno | Oil on canvas 

50 × 70 cm

Sign. vpravo nahoře | Signed upper right: A Lamr 94 

Aleš Lamr pochází z Litovle, z rodiny keramiků a kamnářů. Učil se scénografi i u brněnského profesora J. A. Šálka, 

který mu dal vhled do nejrůznějších technik. V díle Růžový prostor je patrná jeho snaha experimentovat a vnášet 

do děl barevnou pestrost, optimismus a jas, který podtrhuje vysoce estetická forma. Aleš Lamr patří na české 

výtvarné scéně k nemnoha bytostným koloristům a jeho obrazy jsou svým stylem nezaměnitelné. Je pro něj 

charakteristická plošná kresba a ze skutečnosti abstrahované znaky, vyplněné kontrastními barvami, které působí 

jako hravá mozaika. Lamrovy kresby jsou celistvě komponované v ploše i detailu a často obsahují naléhavá 

sdělení, tlumočená překvapivou výtvarnou šifrou.

VYVOLÁVACÍ CENA 32 000 Kč
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243
ANTONÍN STŘÍŽEK (1959)
ZÁTIŠÍ PODLE J. SUDKA | STILL LIFE ACCORDING TO J. SUDEK

2001 

Olej, plátno | Oil on canvas 

45 × 35 cm

Sign. vpravo dole | Signed lower right: Antonín Střížek 

Antonín Střížek se narodil v Rumburku a jeho doménou je především malba a grafi ka. Jeho malby jsou 

zastoupeny například v Národní galerii v Praze, Středočeské galerii v Praze, Galerii Benedikta Rejta v Lounech, 

Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem, Gallerii Nazionale d’Arte Moderna San Marino a rovněž vede 

malířský ateliér na AVU. Pro jeho obrazy je typická formální a obsahová uvážlivost a tématicky se zaměřuje 

na různé polohy městských krajin a zátiší. V díle Zátiší podle J. Sudka se rovněž promítá jeho láska k fotografi i. 

Ačkoliv podle fotografi í nemaluje, Sudkovo zpracování zátiší jej zjevně inpirovalo natolik, že se rozhodl jej 

parafrázovat malířsky. 

VYVOLÁVACÍ CENA 15 000 Kč
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ZDENĚK SÝKORA (1920–2011)
13 LINIÍ PRO STEPHENA HAWKINGA | 13 LINES FOR STEPHEN HAWKING

2003 

Serigrafie, papír | Serigraphy, paper 

65 × 65 cm

Sign. vlevo dole | Signed lower left: XX/XXX Sýkora 2003

Zdeněk Sýkora patřil mezi velmi progresivní umělce, kteří důkladně zkoumali účinek barvy a linie. 

Ke komponování někde používal i pomoc počítače. Technika serigrafi e je v případě Sýkorovy tvorby 

neocenitelná, neboť máme díky ní velmi kvalitní představu o práci autora. Linie používal jako analogii k lidským 

životům, myšlenkám a vztahům a vztahoval jejich jednotlivé kompozice k autorům, které obdivoval. Patřil mezi 

ně například i Karel Hynek Mácha. Publikováno: L. Sýkorová: Zdeněk Sýkora, Grafi ka, Praha 2008, str. 157. 

VYVOLÁVACÍ CENA 60 000 Kč
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ADRIENA ŠIMOTOVÁ (1926–2014)
RAMÍNKO | A HANGER

2005 

Tužka, pastel, ruční papír | Pencil, pastel, handmade paper 

66 × 50 cm

Sign. dole uprostřed | Signed lower center: Adriena Šimotová 2005 

Její umělecká tvorba je úzce svázána s jejím životním osudem. Zatímco v začátcích se ve velké míře věnovala 

krajinomalbě, později přešla k fi gurálním námětům a po smrti manžela a syna se zaměřila na práci s papírem 

a textilem, koláže a instalace. Přestože v posledních letech svého života byla Adriena Šimotová limitována 

fyzickými možnostmi svého těla, tvořit nepřestávala, stále vznikaly nové práce zobrazující věci i lidské 

tělo – tím jemnější a niternější, čím těžší bylo pro autorku se pohybovat. Předložené zátiší „Ramínko“ spadá 

do tvůrčího okruhu fenomenologického zkoumání věcí a jejich místa v našich životech. Ke zpracování tématu ji 

pravděpodobně inspirovala Heideggerova přednáška – Věc. Věc představuje součtveří země a nebe, smrtelných 

a božských. 

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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PÁROVÁ DESIGNOVÁ KŘESLA
PAIR OF ARMCHAIRS
70. léta 20. století | 1970s

Itálie | Italy

Modrý samet, chrom | Blue velvet, chrome

76 × 74 cm

Neobvyklý design nízko položených párových křesílek 

s leštěnou chromovanou ocelí. Restaurováno, nově 

čalouněno.

VYVOLÁVACÍ CENA 14 000 Kč

246
PÁROVÉ DESIGNOVÉ ŽIDLE
PAIR OF CHAIRS
70. léta 20. století | 1970s

Spojené státy americké

United States of America (the)

Plexisklo, vinyl, hliník

Plexiglass, vinyl, aluminium

82 × 43 × 52 cm

Designové retro židle s červeným 

vinylovým sedákem navrhla a vyráběla 

fi rma Hill Manufacturing Company 

v USA. Židle jsou v dobrém stavu, 

zespodu původní štítek výrobce.

VYVOLÁVACÍ CENA 12 000 Kč
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BOŘEK ŠÍPEK (1949–2016)
MÍSA ISOTTA | ISOTTA BOWL

2. polovina 20. století 

Second half of 20th century

Sklo | Glass 

22 × 36 cm

Transparentní hutní sklo s nálepy ze skla transparentního barevného, sklárna Ajeto. 

Bořek Šípek byl český výtvarník, architekt, designér a vysokoškolský učitel, 

známý zejména jako tvůrce skleněných uměleckých objektů a nábytku. 

VYVOLÁVACÍ CENA 14 000 Kč

249
BOŘEK ŠÍPEK (1949–2016)
ODKLÁDACÍ STOLEK | SIDE TABLE

90. léta 20. století | 1990s

Česká republika | Czech Republic

Sklo, patinovaný bronz, železo

Glass, patinated bronze, iron

78 × 55 cm

Raritní stolek od světoznámého českého výtvarníka 

a designéra, který proslul zejména skleněnými objekty 

či jako architekt správy Pražského hradu za období 

prezidenta Václava Havla. Třístěnnou skleněnou 

desku drží atypicky provedené nohy v trychtýřovitém 

tvaru.

VYVOLÁVACÍ CENA 18 000 Kč
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PETR PASTRŇÁK (1962)
POTŮČEK | A CREEK

2007

Akryl, plátno | Acrylics on canvas

119,5 × 84,5 cm

Sign. zezadu | Signed from behind: Petr Pastrňák 2007

Autor absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění v roce 1996, kde postupně navštěvoval intermediální 

ateliér Milana Knížáka, ateliér nových médií Michaela Bielického a ateliér vizuální komunikace Jiřího Davida. 

Patří svým zájmem o spiritualitu k nejduchovnějším osobnostem současného českého umění. Zastoupení 

ve sbírkách: Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie, Galerie výtvarného umění v Ostravě a v dalších 

galeriích v České republice, Ludwig Sammlung, Aachen v Rakousku a soukromé sbírky.

VYVOLÁVACÍ CENA 35 000 Kč
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251
PETR NIKL (1960)
AUTOPORTRÉT V MASCE MICKEY MOUSE S PARUKOU PIPPI PUNČOCHATÉ 

SELF-PORTRAIT IN MICKEY MOUSE MASK WITH A PIPPI LONGSTOCKING WIG

2006 

Olej, plátno | Oil on canvas 

135 × 200 cm

Sign. zezadu | Signed from behind: Petr Nikl 2006 

Petr Nikl je český malíř, hudebník, fotograf a divadelník. Je rovněž zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví 

a autorem nonsensové poezie a pohádek. Hlavním společným jmenovatelem jeho děl je hravost a občasná 

nadsázka. Namísto chtěné a cílevědomě vypracované formy hledá těžiště v okamžitém autentickém momentu. 

Jedná se o malířsky zastavený čas, jehož prostřednictvím Petr Nikl komunikuje s divákem. 

VYVOLÁVACÍ CENA 70 000 Kč
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JIŘÍ ČERNICKÝ (1966)
OBRAZ, KTERÝ VYPADÁ JAKO MALBA | PICTURE THAT LOOKS LIKE A PAINTING

2010 

Akryl, OSB deska | Acrylics, OSB board 

83 × 62 cm

Sign. zezadu | Signed from behind: J. Černický 

O využité technice Jiří Černický píše: „Piet Mondrian šel celý život cestou radikální redukce skutečnosti na jakési 

matematické vztahy vyjadřující pravdu skrytou za světem iluzí. Jeden z důvodů této cesty bylo rozbití obrazu. 

Opřen o Hegelovskou dialektiku, ze které vyplývá, že každý prvek je určen svým protikladem, se pokoušel 

o redukci přírody na ortogonální podobu kubistické mřížky. Tato prorocká urputnost mě vždy dráždila a působila 

mi úzkost v protikladu k lidem, kteří v kompozicích plasticismu vidí jakousi „univerzální harmonii“. Proto jsem 

se rozhodl demonstrovat svůj vztah k Mondrianovi tím, že udělám opak toho, oč usiloval on.“ 

VYVOLÁVACÍ CENA 80 000 Kč
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253
ALEŠ NOVÁK (1979)
ELIÁŠŮV OHEŇ | FIRE OF ELIJAH

2021 

Akryl, plátno | Acrylics on canvas 

75 × 40 cm

Sign. zezadu | Signed from behind: A. Novák 21 

Obraz náleží k cyklu „zjevení“ v krajině, jakéhosi paralelního transcendentního světa prolamujícího se do naší 

reality a vědomě pracujícího s inspirací z klasických malířských děl. Aleš Novák vystudoval UMPRUM 

v at. Kurta Gebauera, Dominika Langa a Edit Jeřábkové a FA TU Liberec. Různorodost studijních zkušeností 

dotváří i výjimečnost autorova uměleckého projevu. Ve své malířské práci dlouhodobě vychází z námětu krajiny, 

kterou považuje za platformu pro různorodé série obrazů. Do nich se kromě námětu krajiny promítá také zájem 

o prostor a obdiv ke klasické malířské tvorbě. Kromě malby se zabývá i sochou a instalacemi. 

VYVOLÁVACÍ CENA 16 000 Kč
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IVO MEDEK KOPANINSKÝ (1936)
DENÍČEK NEGRAMOTNÉ POPELKY | A DIARY OF ILLITERATE CINDERELLA

2007

Asambláž | Assemblage

19 × 31 cm

Sign. zezadu | Signed from behind: Ivo Medek Kopaninský

Dílo Ivo Medka Kopaninského představuje široký záběr zahrnující koláže, malby, kresby, asmabláže, plastiky, 

stamp-art a různé další kombinované techniky k dosažení uměleckého dojmu, často prodchnutého notnou dávkou 

ironie a humoru. Deníkové záznamy Kopaninského Popelky představují záznam jejích dní prostřednictvím 

drobných útržků jejích činností ukrytých v oříšcích. K tradičnímu pojetí pohádky o Popelce mají tyto objekty 

spíše symbolický vztah, činnosti jsou očíslovány a popsány na zadní straně a až jejich uskupením vzniká lehce 

absurdní a humorný deníček. Svoje díla Ivo Medek Kopaninský, zaměřením většinou tematicky odporujícím 

tehdy vládnoucí komunistické ideologii, ve své vlasti dvacet let (1968–1988) nevystavoval. Byl perzekuován 

státní tajnou policií za jejich pašování do demokratických zemí a vystavování tamtéž. Dnes je nositelem několika 

prestižních cen, například Ceny Masarykovy akademie umění.

VYVOLÁVACÍ CENA 20 000 Kč
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255
JAN KOVÁŘÍK (1980)
DEFORMA – 07 | DEFORMA – 07

2020–2021 

Polyesterový laminát, barevná polychromie

Polyester laminate, color polychromy 

73 × 65 × 34 cm

Sign. zezadu | Signed on the bottom 

Deforma – 07 náleží do nového cyklu Kováříkových projektů, v nichž se zaměřuje na destrukci a kolaps 

estetické formy. Deformy jsou často tvořeny recykláty z jinak nevyužitelného odpadu, ten slouží jako jádro věci 

samé. Někdy je přiznán, jindy tušen a občas, jako v tomto případě pomalován. Jan Kovářík, patřící k autorům 

mladší střední generace, na sebe upozornil v soutěži MČ Prahy 6 návrhem sochy Marie Terezie, kterou poté 

realizoval v blízkosti Pražského Hradu. V loňském roce pak zaujal výstavou v Trojském zámku s názvem 

Colorbond. Ve své práci používá ojedinělé techniky, které sám zdokonaluje a vyvíjí, z materiálů především 

všechny druhy moderních akrylátů, pryskyřic a geopolymerních směsí. Povrch plastik po té často pokrývá zcela 

klasickou metodou polychromie a dotváří tak plastikám nadstavbu dalšího vibrujícího plánu. Autor vystudoval 

sochařství na AVU v at. prof. Jindřicha Zeithammla a dva semestry v Intermediálním at. prof. Milana Knížáka. 

Samostatně vystavuje od roku 2002. Svými díly je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, ve stálé expozici GASK, 

ve Východočeské galerii v Pardubicích a v mnoha soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. 

VYVOLÁVACÍ CENA 65 000 Kč
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KRYŠTOF HOŠEK (1984)
ADAM A EVA | ADAM AND EVE

2019

Polyesterová pryskyřice, kov | Polyester resin, metal

276 cm

Nesignováno | Unsigned

Sousoší je symbolickým odkazem k počátku člověka a lidství jako takového, kdy se člověk svým vědomím 

a rozumem vyčlenil z říše zvířat. Ve snaze vytvořit si pravidla, která by vedla k lepšímu životu jedinců 

ve společenství, stal se člověk obětí vlastní touhy, ega a vůli k moci. Postupně se začali naprosto ignorovat 

elementární hodnoty společnosti. V současnosti se relativizuje i pojem pravdy, často už nemá jedinec sám 

možnost zjistit, co je pravda a co lež. Člověk se nevědomky stává jen chodícím nástrojem ,,Heideggerova gestellu,“ 

systému, který mu odebral jeho vlastní identitu. Kryštof Hošek patří k nejvýraznějším autorům mladší střední 

generace. Věnuje se primárně soše, respektive klasickému, zejména fi gurálnímu sochařství, řada plastik je 

koncipována pro veřejný prostor.

VYVOLÁVACÍ CENA 550 000 Kč
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PETR HOLEČEK (1976)
SNĚNÍ | REVERIE

2021 

Bronz | Bronze 

34 cm

Sign. na podstavci | Signed on the stand: Holeček 

Poté, co Petr Holeček objevuje techniku odlévání bronzu do ztracené formy, dochází k zásadnímu obratu v jeho 

umělecké tvorbě. Tento materiál a technologie mu umožňuje zhmotňovat doposud nerealizované myšlenky 

a ideje. Právě Snění ztělesňuje jak nekonečné možnosti této techniky, tak potenciál samotného snění, které 

se vznáší nad temnější a hrubší matérií jako pomyslná zlatá bublina. Postupně opouští abstraktní ztvárnění 

a bronzové plastiky nabírají stále více fi gurativní charakter. Pravidelně se účastní významných sochařských 

výstav v Irsku, dále se prezentoval na výstavách v Polsku a v České republice. V roce 2010 získal Mill Cove 

Award at The 25th Sculpture in Context Exhibition v Irsku. 

VYVOLÁVACÍ CENA 13 000 Kč

258
PETR HOLEČEK (1976)
ÚDRŽBA | MAINTENANCE

2019 

Bronz | Bronze 

280 cm

V dílech Petra Holečka se setkáváme s rovinou poeticko-ironizující, která staví na analogiích k motivům z mytologie, 

snů a kolektivního nevědomí avšak s trochou lidského humoru. Petr Holeček posouvá materiálové možnosti bronzu 

a z pevného a těžkého kovu vytváří často skulptury, které působí na smysly svou vzdušností a vytváří dojem, že jsou 

snad i vzduchem nadlehčovány. Petr Holeček studoval nejprve výtvarnou výchovu v Českých Budějovicích a po té 

ještě kurz kresby v Irsku, od roku 2004 se v Irsku usazuje a stává se asistentem v ateliéru sochaře Patricka 

O. Reillyho. Toto umělecké setkání mělo určující vliv na další směřování Holečkovy tvorby. 

VYVOLÁVACÍ CENA 70 000 Kč
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ALEŠ MIKOLÁŠ 114

ANDERLE JIŘÍ 226, 227

ANDRÉ CHARLES VAN LOO 43

ANÝŽ FRANTA 147

AVERCAMP HENDRIK 21

BALZER KAREL ANTONÍN 75

BAMBERGER FRITZ 97

BAPTISTE HOMANN JOHANN 38

BAROZZI GIOVANNI 35

BAUCH JAN 191

BENDA BŘETISLAV 177

BERNARD PIERRE 58

BLAŽÍČEK OLDŘICH 188

BOHÁČEK KAREL 139, 157

BOUDNÍK VLADIMÍR 211–213

BOUDOVÁ SUCHARDOVÁ 125

BRAUN BERNARD MATYÁŠ 46

BRAUNEROVÁ ZDENKA 105

BROŽÍK VÁCLAV 107

BŘEZINA VÁCLAV 122

CAVENDISH WILLIAM 70

ČAPEK JOSEF 173

ČERNICKÝ JIŘÍ 246

ČERNÝ VĚNCESLAV 119

DĚDINA JAN 126

DEMARTINI HUGO 210

DESCARTES RENÉ 36

DRTIKOL FRANTIŠEK 160

DUCHOSLAV F. LUDVÍK 101

DVORSKÝ BOHUMÍR 186

DVOŘÁK KAREL 177

ECKERT OTTO 208

FRANCOIS JEAN LE PETIT 34

GALLE CLAUDE 77

GASTON PARDIES IGNATIUS 39

GIUNTA FILIPPO 14

GRUND NORBERT 53

GUILLAUME ALFRED GABRIEL 96

GURSCHNER GUSTAV 148

HALABALA JINDŘICH 178

HÁŠA JAROSLAV 156

HAUBTMANN MICHAEL 100

HAVRÁNEK BEDŘICH 104

HLADÍK KAREL 204

HOFFMANN JOSEF 149

HOLEČEK PETR 252

HOLLAR VÁCLAV 37

HOLÝ MILOSLAV 192

HONTER JOHANNES 17

HOŠEK KRYŠTOF 250

CHWALA ADOLF 103

ISTLER JOSEF 202

JAMBOR JOSEF 172

JANÁK PAVEL 153

JETELOVÁ MAGDALENA 235

JIRÁNEK MILOŠ 119

JOHN JIŘÍ 201

KALVODA ALOIS 134

KAVÁN FRANTIŠEK 154

KLOUČEK CELDA 105, 125

KOLÁŘ JIŘÍ 206

KOLÍBAL STANISLAV 236

KOLÍNSKÁ JITKA 216

KOPANINSKÝ MEDEK IVO 248

KOROVIN KONSTANTIN 169

KOŠVANEC VLASTIMIL 167

KOTHGASSER ANTON 94

KOTÍK PRAVOSLAV 192, 210

KOVÁŘÍK JAN 249

KREIBICH VILÉM 135

KREMLIČKA RUDOLF 126

KROUPOVÁ ALENA 208

KYBAL ANTONÍN 155

LADA JOSEF 196

LAMR ALEŠ 238

LANGER KAREL 123

LEBEDA OTAKAR 122

LOLEK STANISLAV 138

MAKOVSKÝ VINCENC 161

MALICH KAREL 200

MANÉ-KATZ EMMANUEL 174

MAŘATKA JOSEF 133

MATAL BOHUMÍR 195, 222

MERTA VLADIMÍR 231

MEŠTROVIČ IVAN 160

MILER ZDENĚK 196

MOLITOR OTTO 159

MRKVIČKA JAN VÁCLAV 108, 109

MÜLLER KRYŠTOF JAN 74

MUSATOV GRIGORIJ 164–166

NASO PUBLIUS OVIDIUS 16

NAVRÁTIL JOSEF 99

NEJEDLÝ OTAKAR 141, 187

NIKL PETR 204

NOVÁK JOSEF J. 143

NOVÁK ALEŠ 247

NOVÁK ALEŠ 247

OPPENHEIMER MAX 128

ORIEŠEK PETER 231

OUHEL IVAN 222, 225

PANUŠKA JAROSLAV 189

PASTRŇÁK PETR 244

PERL KARL 142

POWOLNY MICHAEL 145

PREISSIG VOJTĚCH 124

RÓNA JAROSLAV 237

RONOVSKÝ FRANTIŠEK 202

SADELER MARCO 21

SAUDEK JAN 207

SEIFERT JIŘÍ 220, 221

SCHLATTAUER RUDOLF 150

SCHMIDT HOFER OTTO 143

SÍS PETR 217

SLAVÍČEK ANTONÍN 111

SLAVÍČEK JAN 171

SONNENFELD GOTTHARD 121

STEFAN BEDŘICH 174

STOCKAR RUDOLF 153

STŘÍŽEK ANTONÍN 239

SÝKORA ZDENĚK 240

ŠÍMA JOSEF 214

ŠIMOTOVÁ ADRIENA 232, 241

ŠÍPEK BOŘEK 243

ŠPILLAR JAROSLAV 130

ŠTURSA JAN 121

ŠVABINSKÝ MAX 127

TICHÝ FRANTIŠEK 175

TRNKA JIŘÍ 197

ULLMANN JOSEF 136, 137

VAIC JOSEF 127

VAN SCHRIECK OTTO 23

VERIS ZAMAZAL JAROSLAV 170

VINGLER VINCENC 198

VON SCHEDA JOSEPH 114

VUILLEMIN ALEXANDRE 115

VYLEŤAL JOSEF 224

VYSTRČIL MIROSLAV  198, 203, 
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WAGNER JOSEF 176

WEIGEL CHRISTOPH 37, 38

WINDHAUER H. MELCHIOR 72

WINTER NEPRAKTA JIŘÍ 228, 229

ZÍVR LADISLAV 218

ZRZAVÝ JAN 162, 215



Vyplněný formulář odešlete na fax číslo: +420  222  264  881 nebo na E-mail: info@arthousehejtmanek.cz

Místo a datum Podpis účastníka aukce

Shora specifikovaný účastník má zájem účastnit se Aukce pořádané ARTHOUSE HEJTMÁNEK - galerie a aukční dům s.r.o., se sídlem Goetheho 17/2, 
160 00 Praha 6, IČO: 29149932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 203984 (dále jen „ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK“). Z tohoto důvodu tímto žádá o registraci k Aukci, a to formou:

NABÍDKA:

Aukce po telefonu Aukce s písemným limitem Aukce osobně v sále Aukce na základě plné moci

LOT č. / Dražený předmět Maximální cena v Kč*

*Maximální (limitní) cena nezahrnuje aukční přirážku a DPH. Uvedena maximální 
cena není závazná pouze v případě konání Aukce po telefonu.

Podmínky případného uzavření kupní smlouvy mezi Účastníkem aukce a vlastníkem Draženého předmětu, jakož i veškeré právní vztahy mezi 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK a Účastníkem aukce se řídí Aukčním řádem ARTHOUSE HEJTMÁNEK ze dne 1. 11. 2018, s nímž byl Účastník aukce 
seznámen a bez výhrad s ním souhlasí, což stvrzuje podpisem tohoto registračního formuláře.

Souhlasím  /
se zpracováním svých osobních údajů ARTHOUSE HEJTMÁNEK za účelem zasílání obchodních 
sdělení (newsletterů, marketingových nabídek, atd.) a pro činění jiných marketingových aktivit pros-
třednictvím elektronických prostředků (zahrnující zejména e-mailové zprávy) dle tohoto souhlasu.

Bližší informace o zpracování osobních údajů Účastníka aukce jsou dále uvedeny na we-
bových stránkách ARTHOUSE HEJTMÁNEK (http://www.arthousehejtmanek.cz/cs/infor-
mace-k-ochrane-osobnich-udaju).

Nesouhlasím

*Plná moc na rubové straně tohoto dokumentu
*

Název banky

Adresa banky

PSČ, Obec, Země

Číslo účtu

IBAN

SWIFT

Jméno a příjmení / Název

Ulice, č.p. / Sídlo

PSČ, Obec, Země

Datum narození / IČO

Č. OP nebo pasu / Soud a spisová značka

Za právnickou osobu jedná

Telefon

E-mail

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

ARTHOUSE HEJTMÁNEK - Galerie a aukční dům, Goetheho 17/ 2, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

ÚČASTNÍK AUKCE: Fyzická osoba / Právnická osoba

BANKOVNÍ INFORMACE



AUKCE PO TELEFONU
Účastník aukce jakožto dražitel tímto zmocňuje ARTHOUSE HEJTMÁNEK k právním jednáním směřujícím ke koupi Draženého před-
mětu, jehož vyvolávací cena přesahuje 15.000,- Kč, a to dle pokynů, které jím budou uděleny prostřednictvím výše uvedeného tele-
fonního kontaktu zástupci, který pro tento účel bude ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK stanoven. Účastník aukce bere na vědomí, 
že rozhovor mezi ním a zástupcem ARTHOUSE HEJTMÁNEK bude za strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK za účelem ochrany práv obou 
stran nahráván. Účastník aukce dále bere na vědomí, že s ohledem na povahu Aukce po telefonu není možné, aby ARTHOUSE HEJT-
MÁNEK nesl jakoukoli odpovědnost vůči Účastníkovi aukce a že v souvislosti s Aukcí po telefonu nemůže vzniknout Účastníkovi aukce 
škoda v jakékoli výši.

AUKCE S PÍSEMNÝM LIMITEM
Účastník aukce tímto ARTHOUSE HEJTMÁNEK činí písemnou nabídku na koupi Draženého předmětu specifikovaného v tomto reg-
istračním formuláři, jehož vyvolávací cena přesahuje 15.000,- Kč. Účastník aukce má zájem o koupi specifikovaného Draženého 
předmětu až do výše maximální ceny uvedené v tomto formuláři, tzv. limitní ceny, minimálně však za cenu vyvolávací včetně aukční 
přirážky a DPH. Limitní cena musí být určena jednoznačně konkrétní částkou a nezahrnuje aukční přirážku a DPH. Účastník aukce bere 
na vědomí, že s ohledem na povahu Aukce s písemným limitem není možné, aby ARTHOUSE HEJTMÁNEK nesl jakoukoli odpovědnost 
vůči Účastníkovi aukce a že v souvislosti s Aukcí s písemným limitem nemůže vzniknout Účastníkovi aukce škoda v jakékoli výši.

AUKCE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI 

aby Účastníka aukce zastupoval a vykonával veškeré potřebné úkony a právní jednání při dražení níže specifikovaných 

děl na aukci. Zmocněnec je zplnomocněn činit příhozy do výše uvedené maximální ceny, přičemž maximální cenou 

se rozumí nejvyšší příklepová cena daného díla, kterou se Účastník aukce zavazuje za dílo zaplatit a jež nezahrnuje 

aukční přirážku a DPH. Zmocněnec není oprávněn si ustanovit za sebe zástupce. Účastník aukce bere na vědomí, že s 

ohledem na povahu Aukce na základě plné moci není možné, aby ARTHOUSE HEJTMÁNEK nesl jakoukoli odpověd-

nost vůči Účastníkovi aukce.

Vyplněný formulář odešlete na fax číslo: +420  222  264  881 nebo na E-mail: info@arthousehejtmanek.cz

AUKČNÍ ŘÁD
Účastník aukce se může seznámit s Aukčním řádem ARTHOUSE HEJTMÁNEK na webových stránkách provozo-
vatele: www.arthousehejtmanek.cz (zde si může Aukční řád bezplatně stáhnout). Popř. Účastník aukce osobně 
obdrží vytištěný Aukční řád ARTHOUSE HEJTMÁNEK na žádost u obsluhy v galerii a aukčním domě ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK na adrese: Goetheho 17/2, 160 00 Praha 6 - Bubeneč.

Účastník aukce tímto zmocňuje:

PLNÁ MOC: Fyzická osoba / Právnická osoba

Jméno a příjmení / Název

narozen(a) / IČO

trvale bytem / se sídlem

č. OP/č. pasu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

vložka , oddíl  (dále jen „Zmocněnec“),

Zmocněnec v plném rozsahu zmocnění přijímá

Místo a datum Podpis Zmocněnce

PŘÍLOHA / VYSVĚTLENÍ POJMŮ / PLNÁ MOC

ARTHOUSE HEJTMÁNEK - Galerie a aukční dům, Goetheho 17/ 2, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

AUKČNÍ ŘÁD
Účastník aukce se může seznámit s Aukčním řádem ARTHOUSE HEJTMÁNEK na webových stránkách provozo-
vatele: www.arthousehejtmanek.cz (zde si může Aukční řád bezplatně stáhnout). Popř. Účastník aukce osobně 
obdrží vytištěný Aukční řád ARTHOUSE HEJTMÁNEK na žádost u obsluhy v galerii a aukčním domě ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK na adrese: Goetheho 17/2, 160 00 Praha 6 - Bubeneč.
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I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o., se sídlem Goetheho 17/2, PSČ 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČO: 291 49 
932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 203984 (dále jen jako „ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK“), formou neveřejné dražby (dále jen jako „Aukce“) organizuje a provádí prodej movitých předmětů (dále jen 
jako „Dražené předměty“ nebo jednotlivě jako „Dražený předmět“).

2. Prodej Dražených předmětů může být uskutečňován rovněž na základě komisionářské smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené 
mezi ARTHOUSE HEJTMÁNEK jakožto komisionářem a vlastníkem Dražených předmětů, který má zájem o jejich prodej jakožto 
komitentem (dále jen „Prodávající“). V takovém případě ARTHOUSE HEJTMÁNEK obstarává prodej Dražených předmětů pro 
Prodávajícího, přičemž práva a povinnosti z uskutečněné Aukce, zejména práva a povinnosti spojená s úplatným převodem 
vlastnického práva na vydražitele vznikají přímo společnosti ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Je-li prodej Dražených předmětů usku-
tečňován na základě Smlouvy, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK pověřen Prodávajícím zejména k prodeji Dražených předmětů v Aukci, 
k inkasu jejich příklepové ceny jakož i aukční přirážky a DPH (dále jen „Celková cena“).

3. Aukce dle podmínek upravených tímto aukčním řádem není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů.

II. POPIS DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ

1. Informace. Veškeré informace k Draženým předmětům nabízeným v Aukci jsou poskytovány ARTHOUSE HEJTMÁNEK s při-
hlédnutím k informacím poskytnutým Prodávajícím a po případné konzultaci s odborníky v daném oboru. Informace posky-
tované dražiteli o jakémkoliv Draženém předmětu písemnou formou nebo ústně včetně informací v aukčním katalogu jsou 
sdělením pouze informativního charakteru.

2. Aukční katalog. Dražené předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je 
bezplatně dostupný v elektronické verzi na internetových stránkách www.arthousehejtmanek.cz. Tištěná verze aukčního ka-
talogu může být zpoplatněna. V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou verzí aukčního katalogu má elektronická verze 
přednost. Dražené předměty budou draženy v pořadí uvedeném v aukčním katalogu. Žádná z cen uvedených v aukčním kata-
logu neobsahuje částku odpovídající výši aukční přirážky a DPH. ARTHOUSE HEJTMÁNEK si vyhrazuje právo kdykoli stáhnout 
kteroukoliv nabízenou položku z aukčního prodeje, nejpozději však před zahájením dražby každé takové položky. ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v tisku aukčního katalogu.

3. Informace o Dražených předmětech. ARTHOUSE HEJTMÁNEK neodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých údajů tý-
kajících se Dražených předmětů. ARTHOUSE HEJTMÁNEK výslovně upozorňuje, že v Aukci nabízí Dražené předměty již použité, 
ve stavu, který odpovídá době jejich vzniku (stáří) a míře jejich opotřebení. U uměleckých předmětů a starožitností se uvádí jen 
takové závady a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu. Tyto Dražené předměty mohou být nefunkční, restauro-
vané, poškozené apod., což je již zohledněno v jejich ocenění. Dražené předměty technického charakteru jsou prodávány bez 
jakékoli záruky na jejich funkčnost, a to vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o předměty již použité. ARTHOUSE HEJTMÁNEK 
si vzhledem k časové prodlevě mezi vydáním aukčního katalogu a konáním samotné Aukce vyhrazuje právo opravit informace 
uvedené k Draženým předmětům zveřejněné v aukčním katalogu.

4. Seznámení s Draženými předměty. Dražitel má možnost se se všemi Draženými předměty osobně seznámit před Aukcí v 
rámci tzv. předaukční výstavy, a to i za účasti svých odborných poradců, znalců atp. V případě, že se dražitel nemůže předaukční 
výstavy zúčastnit, může u Dražených předmětů s vyvolávací cenou vyšší než 10.000,- Kč požádat o bližší informace týkající 
se konkrétních Dražených předmětů včetně případných fotografií, přičemž za poskytnutí těchto informací nebude zpravidla 
ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK požadována úplata, nebude-li stanoveno jinak. Zájemci o prohlídku vystavených předmětů 
v rámci předaukční výstavy jsou povinni respektovat všechna opatření k zajištění ochrany vystavených předmětů, zejména 
dodržovat bezpečný odstup od Dražených předmětů, nedotýkat se Dražených předmětů bez předchozího svolení zástupce 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK a bez použití ochranných rukavic apod. 

5. Reklamace Draženého předmětu. Reklamace týkající se funkčnosti, kvality a stavu Draženého předmětu jsou po vydražení 
(tj. udělení příklepu) s výjimkou Dražených předmětů v původním vlastnictví ARTHOUSE HEJTMÁNEK vyloučeny, tzn. ARTHOU-
SE HEJTMÁNEK nemá povinnost je řešit, jelikož odpovědnost z vad nese Prodávající. Z tohoto důvodu je Dražitel povinen se 
důkladně seznámit s Draženými předměty a jejich stavem, a to během předaukční výstavy specifikované výše. 

III. ORGANIZACE AUKCE

1. Místo, den a čas. ARTHOUSE HEJTMÁNEK stanoví místo, den a čas Aukce a tyto uveřejní způsobem dle vlastní volby, přičemž 
vždy mají informace uvedené v elektronické podobě na internetových stránkách www.arthousehejtmanek.cz přednost před 
tištenými informacemi. Před uskutečněním Aukce ARTHOUSE HEJTMÁNEK vydá aukční katalog se stručným popisem Draže-
ných předmětů, které budou nabízeny k prodeji v rámci Aukce, případně jiným vhodným způsobem sdělí dražitelům popis 
Dražených předmětů. ARTHOUSE HEJTMÁNEK má právo upustit od Aukce či změnit místo, den a čas konání Aukce i bez udání 
důvodu nejpozději do jejího zahájení a neodpovídá za škodu, která v této souvislosti Účastníkům aukce vznikne.

2. Účastník aukce. Aukce se mohou zúčastnit pouze osoby, které byly ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK registrovány k dané Aukci. 
Fyzické osoby musí dosáhnout věku 18-ti let a být plně svéprávné. Právnická osoba musí být zastoupena fyzickou osobou opráv-
něnou za ni jednat. Aukce se nemohou účastnit osoby které nesložily finanční záruku, pokud byla požadována, a dále ty osoby, 
které v minulosti způsobily zmaření předchozí Aukce konané ARTHOUSE HEJTMÁNEK, není-li s ARTHOUSE HEJTMÁNEK výslovně 
dohodnuto jinak. Účastníkem Aukce nemůže být také ten, u něhož zvláštní zákon zakazuje nabýt Dražený předmět. Účastníky 
Aukce nesmějí být dále osoby, u kterých bylo rozhodnuto o jejich úpadku, a to minimálně po dobu tří let od skončení insolvenčního 
řízení, není li s ARTHOUSE HEJTMÁNEK výslovně dohodnuto jinak. Každý Účastník aukce je povinen dodržovat pokyny organizá-
torů a nenarušovat žádným způsobem průběh Aukce, jinak může být vykázán. Účastník aukce nemá právo na úhradu jakýchkoliv 
nákladů spojených se svojí účastí v Aukci. V případě, že je Dražený předmět nabýván do společného jmění manželů, je Účastník 
aukce povinen zajistit souhlas druhého manžela s veškerým na Aukci činěným právním jednáním, pokud takový souhlas nebude 
z jeho strany zajištěn, odpovídá za veškerou vzniklou škodu i ušlý zisk způsobený ARTHOUSE HEJTMÁNEK a/nebo třetím osobám.

3. Právní zastoupení. Účastník aukce jakožto zmocnitel je oprávněn se na Aukci nechat právně zastoupit. Osoba, kterou zmocní 
k jeho zastupování (dále jen „Zmocněnec“) je povinna prokázat se písemným zmocněním a platným průkazem totožnosti, 
jinak jí nebude umožněna účast na Aukci. V případě, že dražitel zmocní osobu právnickou, je osoba za ní jednající rovněž 
povinna předložit písemnou plnou moc a prokázat své oprávnění za právnickou osobu jednat, zejména výpisem z obchodního 
rejstříku. Zmocněnec musí splňovat podmínky stanovené tímto aukčním řádem, jinak nebude oprávněn se Aukce účastnit.

4. Dražitel. Osoba, která splňuje podmínky tohoto aukčního řádu a která byla řádně zaregistrována, nebo její zmocněnec, se po 
ověření totožnosti a po přidělení dražebního čísla ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK stává dražitelem (dále jen „Dražitel“). 

5. Plná moc. Plná moc k zastoupení na Aukci musí být učiněna v písemné formě a musí obsahovat jméno a příjmení (název) 
zmocněnce a zmocnitele, data jejich narození (IČO), údaj o trvalém bydlišti (sídle), identifikaci Draženého předmětu, maximál-
ní výši příklepové ceny, za kterou je zmocnitel ochoten Dražený předmět v Aukci koupit, dále datum a podpis zmocnitele a pro-
hlášení zmocněnce s jeho podpisem, že plnou moc přijímá. Registrace Účastníka aukce na základě plné moci je možná, jestliže 
se jedná o plnou moc udělenou zvláště za tímto účelem a jestliže je podpis (podpisy) na plné moci úředně ověřen (ověřeny).

6. Registrace. Registraci Účastníků aukce provádí ARTHOUSE HEJTMÁNEK, přičemž na provedení registrace není právní nárok. 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK není povinen kohokoliv k Aukci registrovat a vyhrazuje si právo odmítnout provedení registrace i bez 
udání důvodu. Registraci k Aukci osobně v sále je možné provést kdykoliv i v den konání Aukce. Žádost o registraci k Aukci po 
telefonu nebo s písemným limitem je třeba doručit ARTHOUSE HEJTMÁNEK nejpozději do 18:00 pracovního dne bezprostřed-
ně předcházejícího dni konání Aukce. V případě později podané žádosti již registrace k Aukci není garantována. ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK může v případě doručení neúplného či nesprávně vyplněného registračního formuláře k Aukci vyzvat Účastníka 
aukce, aby registrační formulář doplnil nebo opravil. V případě, že opravený registrační formulář k Aukci po telefonu nebo s pí-
semným limitem nebude doručen nejpozději do 18:00 pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání Aukce, regist-
race k Aukci a účast na ní není garantována. Účastník aukce je povinen bez zbytečného odkladu hlásit případnou každou změnu 
údajů uvedených při registraci. Účastník aukce, který nebyl ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK zaregistrován k Aukci, není opráv-
něn se Aukce účastnit a činit v rámci Aukce jakákoli právní jednání, není li s ARTHOUSE HEJTMÁNEK výslovně dohodnuto jinak.

7. Finanční záruka. ARTHOUSE HEJTMÁNEK si vyhrazuje možnost podmínit účast na Aukci složením finanční záruky, kterou 
je možné stanovit až do výše jedné poloviny vyvolávací ceny. Jestliže Účastník aukce nespecifikuje, o jaký Dražený předmět 
má zájem, může výši finanční záruky stanovit ARTHOUSE HEJTMÁNEK, a to až do výše 100.000,- Kč. Zaplacení stanovené fi-
nanční záruky je nezbytnou podmínkou účasti na Aukci. Účastník aukce je povinen složit finanční záruku ve lhůtě a způsobem 
uvedeným ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Jestliže zájemce o účast v Aukci nesloží ve stanovené lhůtě finanční záruku ve stanovené 
výši, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK oprávněn odmítnout účast Dražitele na Aukci. Finanční záruka je považována za složenou až 

jejím připsáním na účet ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Lhůta pro složení finanční záruky končí nejpozději zahájením Aukce, není-li 
stanoveno jinak. Každému účastníkovi, který v Aukci nezvítězí, bude finanční záruka vrácena zpět na účet, ze kterého byla 
odeslána. Příkaz k vrácení finanční záruky bude zadán nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení Aukce. Finanční záruka 
není úročena a je vratná ve stejné výši. Finanční záruka bude Dražiteli vrácena pouze v případě, že nedojde k realizaci prodeje 
z důvodů nikoliv na Dražitelově straně.

8. Osobní registrace Účastníka aukce fyzické osoby. Je-li Účastník aukce fyzickou osobou, doloží při registraci za své fyzické 
přítomnosti v sídle ARTHOUSE HEJTMÁNEK (Goetheho 17/2, PSČ 160 00 Praha 6 – Bubeneč):

platný doklad totožnosti;

vyplněný a originálně podepsaný registrační formulář k Aukci;

je-li vyžadována finanční záruka doklad o jejím uhrazení.

9. Osobní registrace Účastníka aukce právnické osoby. Je-li Účastník aukce právnickou osobou, doloží při registraci za 
fyzické přítomnosti oprávněného statutárního zástupce nebo zástupce na základě plné moci takové právnické osoby v sídle 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK (Goetheho 17/2, PSČ 160 00 Praha 6 – Bubeneč):

platný doklad totožnosti statutárního zástupce nebo zástupce na základě plné moci právnické osoby;

aktuální výpis z obchodního rejstříku;

vyplněný a originálně podepsaný registrační formulář k Aukci;

je-li vyžadována finanční záruka doklad o jejím uhrazení.

10. Registrace Účastníka aukce vzdáleným přístupem. ARTHOUSE HEJTMÁNEK je oprávněn registrovat jako Účastníka auk-
ce osobu, která se registrovala vzdáleným přístupem, pouze pokud Účastník aukce doručí ARTHOUSE HEJTMÁNEK poštou či 
elektronicky:

kopii platného dokladu totožnosti Účastníka aukce nebo statutárního zástupce právnické osoby, která má být Účastníkem 
aukce, přičemž jejím zasláním Účastník aukce nebo statutární zástupce právnické osoby Účastníka aukce výslovně souhlasil 
se zpracováním kopie platného dokladu totožnosti pro ztotožnění dané osoby;

scan vyplněného a podepsaného registračního formuláře k Aukci, nebo vyplněný online registrační formulář k Aukci;

výpis z bankovního účtu vedeného na jméno Účastníka aukce a uvedeného v registračním formuláři, ze kterého bude pří-
padně hrazena Celková cena; nebo provede z účtu uvedeného v registračním formuláři, ze kterého bude případně hrazena 
Celková cena kontrolní platbu na bankovní účet ARTHOUSE HEJTMÁNEK ve výši 3,- Kč; kontrolní platba ve výši 3,- Kč před-
stavuje nevratný poplatek za ověření účtu v souvislosti s identifikací a registrací Účastníka aukce vzdáleným přístupem;

je-li vyžadována finanční záruka doklad o jejím uhrazení.

11. Oprávnění ARTHOUSE HEJTMÁNEK provést či zrušit registraci. Pokud se ukáže kterákoliv z náležitostí Účastníka aukce 
vyžadovaná pro řádnou registraci jako nepravdivá nebo neaktuální, pokud registrovaný Účastník aukce poruší pravidla sta-
novená v tomto aukčním řádu, nebo pokud bude ARTHOUSE HEJTMÁNEK upozorněn na neseriózní nebo nevhodné chování 
Účastníka aukce při jakékoliv jiné obdobné dražbě uměleckých předmětů, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK oprávněn neprovést či 
následně zrušit jeho registraci. O této skutečnosti bude tato osoba vyrozuměna. 

12. Vyvolávací cena. ARTHOUSE HEJTMÁNEK stanoví minimální ceny Dražených předmětů tzv. vyvolávací ceny, za které budou 
jednotlivé Dražené předměty nabízeny k prodeji. Vyvolávací ceny Dražených předmětů nabízených k prodeji v rámci Aukce 
budou uvedeny v aukčním katalogu, případně jiným vhodným způsobem sděleny Dražitelům. Vyvolávací ceny jsou ze strany 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK uváděny vždy bez aukční přirážky a DPH.

13. Navýšení Vyvolávací ceny při mnohosti nabídek s písemným limitem. V případě, že ARTHOUSE HEJTMÁNEK obdrží ke kon-
krétnímu Draženému předmětu více než jednu nabídku s písemným limitem dle čl. V. tohoto aukčního řádu, stanoví se Vyvolávací 
cena u takového Draženého předmětu automaticky jako nejnižší podaná nabídka s písemným limitem k tomuto Draženému předmě-
tu. Na tuto skutečnost budou všichni Účastníci aukce upozorněni Licitátorem před zahájením Aukce takového Draženého předmětu. 

IV. PRŮBĚH AUKCE, MINIMÁLNÍ PŘÍHOZY

1. Základní informace o průběhu Aukce. Aukce je vedena zpravidla v českých korunách. V průběhu Aukce nelze pořizovat 
fotografie, ani žádné jiné audiovizuální záznamy bez souhlasu ARTHOUSE HEJTMÁNEK. 

2. Licitátor. Aukce je zahajována a vedena osobou pověřenou ARTHOUSE HEJTMÁNEK vedením Aukce (dále také jako „Licitátor“). Li-
citátor nebo další osoba pověřená ARTHOUSE HEJTMÁNEK organizací a vedením Aukce může oznámit změny oproti aukčnímu kata-
logu, navýšení vyvolávací ceny jednotlivých Dražených předmětů z důvodu mnohosti nabídek s písemným limitem, oznámit změny 
a upřesnění aukčního řádu a z toho vyplývající pokyny k organizaci Aukce a další okolnosti související s vedením a organizací Aukce. 

3. Průběh Aukce. Aukce Dražených předmětů probíhá v pořadí dle pořadových čísel jednotlivých Dražených předmětů uve-
dených v aukčním katalogu. Aukce určitého Draženého předmětu je zahájena tím, že Licitátor oznámí specifikaci Draženého 
předmětu. Následně Licitátor oznámí vyvolávací cenu Draženého předmětu a vyzve Dražitele k činění příhozů. Dražitel činí 
příhoz tím způsobem, že Dražitel zvyšuje okamžitou aukční cenu Draženého předmětu oznámenou v rámci Aukce Licitátorem 
(tj. vyvolávací cenu zvýšenou o učiněné příhozy) o stanovenou minimální výši příhozu viditelným zvednutím dražebního čísla, 
které obdržel Dražitel při registraci k Aukci. Dražitel učiněním příhozu činí nabídku na koupi Draženého předmětu za okamžitou 
aukční cenu zvýšenou o Dražitelem učiněný příhoz. V případě, že více Dražitelů učiní příhoz ve stejné výši současně, rozhoduje o 
pořadí příhozů Licitátor. Aukce Draženého předmětu probíhá po dobu, po kterou Dražitelé činí příhozy. Minimální výše příhozů 
jsou stanoveny dle okamžité aukční ceny Draženého předmětu, a to následovně:

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 alespoň 500.000,– Kč, ale méně než 1.000.000,– Kč

f)  100.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,– Kč, ale méně než 10.000.000,– Kč

g)  250.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena 10.000.000,– Kč a více.

Okamžitou aukční cenou se rozumí vyvolávací cena zvýšená o učiněné příhozy.

Učinění příhozu zvednutím dražebního čísla představuje závaznou nabídku Dražitele na uzavření kupní smlouvy, jejímž před-
mětem je Dražený předmět, a to za okamžitou aukční cenu a Dražitel se neodvolatelně zavazuje Dražený předmět koupit 
v případě akceptace nabídky Dražitele ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK prostřednictvím Licitátora za cenu, která dosahuje 
výše součtu okamžité aukční ceny, aukční přirážky a DPH. DPH bude k dosažené výši okamžité aukční ceny a aukční přirážky 
účtováno dle účinných právních předpisů.

4. Aukce Draženého předmětu probíhá po dobu, po kterou Dražitelé činí příhozy. Pokud příhoz nedosáhne výše vyvolávací ceny, 
prohlásí Licitátor Dražený předmět za neprodaný. Neprojeví-li žádný z Dražitelů o koupi zájem, Licitátor Aukci Draženého před-
mětu ukončí bez příklepu. Dražený předmět může být zařazen do Aukce i opakovaně.

5. V případě, že bude během Aukce Draženého předmětu omylem přehlédnuta vyšší nabídka, může Licitátor ihned po udělení 
příklepu revokovat provedený příklep a Aukci Draženého předmětu prodloužit akceptováním opomenuté vyšší nabídky. Tento 
postup není možný, jestliže již byla zahájena dražba dalšího Draženého předmětu. 

6. Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu Aukce řeší ARTHOUSE HEJTMÁNEK v duchu zásad poctivého ob-
chodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být uplatněny přímo v aukčním 
sále viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží.

V. ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ÚČASTI NA AUKCI

1. Účastník aukce, který se Aukce účastní alternativním způsobem podle tohoto článku, musí splnit podmínky registrace dle čl. 
III tohoto aukčního řádu.

2. Písemný limit. Aukce Dražených předmětů s vyvolávací cenou přesahující 15.000,- Kč se Účastník aukce může za podmínek 
stanovených tímto odstavcem zúčastnit také prostřednictvím nabídky s písemným limitem. Řádná registrace k Aukci s písem-
ným limitem vyžaduje zejména zaškrtnutí kolonky Aukce s písemným limitem v registračním formuláři a uvedení písemného 
limitu. V případě, že maximální částka uvedená v písemném limitu dle tohoto článku bude vyšší nebo rovna okamžité aukční 
ceně a nebude–li učiněn vyšší příhoz, bude udělením příklepu Licitátora dle tohoto aukčního řádu uzavřena smlouva s tako-
výmto Dražitelem, přičemž příklepová cena Draženého předmětu bude odpovídat okamžité aukční ceně.

3. Řádnou registrací k Aukci s písemným limitem Dražitel činí písemnou nabídku na koupi Draženého předmětu specifikovaného 
v registračním formuláři až do výše písemného limitu a zavazuje se k úhradě Celkové ceny, stane-li se vydražitelem, minimálně 
však k úhradě vyvolávací ceny Draženého předmětu uvedené ARTHOUSE HEJTMÁNEK v aukčním katalogu, aukční přirážky a DPH 
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(a to i v případě nezájmu dalších Dražitelů). Po udělení příklepu podání Dražitele učiněného v rámci určené písemné limitní ceny 
je Dražitel považován za vydražitele se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Pokud dojde ze strany Dražitele k úspěš-
nému vydražení, bude mu ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK vystaven předpis k úhradě s uvedením platebních podmínek pro 
úhradu Celkové ceny. V případě stejné výše doručených limitů bude upřednostněn ten, který byl doručen dříve. K písemným limi-
tům ve znění „za nejlepší cenu“ nebo „bez omezení“ se nepřihlíží. Písemný limit musí být určen jednoznačně konkrétní částkou.

4. Aukce po telefonu. Aukce Dražených předmětů s vyvolávací cenou přesahující 15.000,- Kč se Dražitel může za podmínek sta-
novených tímto odstavcem zúčastnit také po telefonu. Řádná registrace k Aukci po telefonu vyžaduje zejména zaškrtnutí kolonky 
Aukce po telefonu v registračním formuláři, kterou Účastník aukce zmocní ARTHOUSE HEJTMÁNEK jako zmocněnce k tomu, aby 
se za něj osobně zúčastnil Aukce a činil příhozy do dražby v nabídce k Draženým předmětům specifikovaným v registračním 
formuláři, a to až do výše dle pokynů Dražitele učiněných prostřednictvím telefonního hovoru z telefonního čísla za tímto účelem 
uvedeným v registračním formuláři. V případě, že maximální částka sdělená Dražitelem po telefonu dle tohoto článku bude vyšší 
nebo rovna okamžité aukční ceně a nebude-li učiněn vyšší příhoz, bude udělením příklepu Licitátora dle tohoto aukčního řádu 
uzavřena smlouva s takovýmto Dražitelem, přičemž příklepová cena Draženého předmětu bude odpovídat okamžité aukční ceně.

5. Registrací k Aukci po telefonu se Dražitel zavazuje k úhradě Celkové ceny, stane-li se vydražitelem. Po udělení příklepu podání 
Dražitele učiněného v rámci Aukce po telefonu je Dražitel považován za vydražitele se všemi právy a povinnostmi z toho vyplý-
vajícími. Pokud dojde ze strany Dražitele k úspěšnému vydražení, bude mu ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK vystaven předpis 
k úhradě s uvedením platebních podmínek pro úhradu Celkové ceny. 

6. Aukce po telefonu probíhá tak, že zástupce ARTHOUSE HEJTMÁNEK kontaktuje bezprostředně před Aukcí Draženého předmětu, 
o jehož koupi má Dražitel zájem, telefonicky na uvedené číslo telefonu v registračním formuláři Dražitele s tím, že v rámci Auk-
ce daného Draženého předmětu činí dle pokynů Dražitele příhozy za podmínek tohoto aukčního řádu. Rozhovor mezi zástup-
cem ARTHOUSE HEJTMÁNEK a Dražitelem v rámci Aukce po telefonu bude za strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK za účelem ochrany 
práv obou stran nahráván. O této skutečnosti bude při prvním kontaktu před zahájením Aukce Dražitel ze strany ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK výslovně informován. ARTHOUSE HEJTMÁNEK v žádném případě neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku 
nemožnosti telefonického spojení s Dražitelem, výpadků telefonického spojení ani za jakékoli další škody v souvislosti s Aukcí 
po telefonu. Dražitel bere na vědomí, že s ohledem na povahu Aukce po telefonu není možné, aby ARTHOUSE HEJTMÁNEK nesl 
jakoukoli odpovědnost vůči Dražiteli a že v souvislosti s Aukcí po telefonu nemůže vzniknout Dražiteli škoda v jakékoli výši.

7. V případě, že při Aukci Draženého předmětu budou učiněny dvě stejné cenové nabídky, přičemž jedna z nich bude učiněna Dražitelem, 
který je fyzicky přítomný v místě, dni a čase konání Aukce a druhá bude učiněna alternativním způsobem Aukce ve smyslu tohoto člán-
ku aukčního řádu, má vždy přednost ta z cenových nabídek, která byla učiněna Dražitelem, který je fyzicky přítomný při konání Aukce.

8. V případě, že se jeden Dražitel bude Aukce Draženého předmětu účastnit zároveň prostřednictvím nabídky s písemným limi-
tem, a zároveň i prostřednictvím Aukce po telefonu, mají jeho pokyny prostřednictvím Aukce po telefonu přednost. Účastník 
aukce se v takovém případě může Aukce s písemným limitem účastnit pouze, když v průběhu Aukce není možné z jakéhokoliv 
důvodu získat jeho pokyn prostřednictvím Aukce po telefonu. ARTHOUSE HEJTMÁNEK se zavazuje zajistit, že jeden Dražitel 
nebude sám se sebou dražit prostřednictvím obou alternativních způsobů účasti na Aukci. To neplatí, jestliže ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK nebude na tuto skutečnost ze strany Dražitele dopředu upozorněn.   

9. Dražitel bere na vědomí, že účastí na Aukci Draženého předmětu alternativním způsobem, tedy nabídkou s písemným limitem 
nebo Aukcí po telefonu, není uzavírána smlouva distančním způsobem, a že nabídka podaná v rámci alternativní účasti na 
Aukci je po vydražení Draženého předmětu neodvolatelná a závazná. 

VI. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena, splatnost. Nabídka Dražitele, který učinil v rámci nejvyššího příhozu ve vztahu ke konkrétnímu Draženému 
předmětu, je ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK akceptována učiněním příklepu Licitátora, a to tak, že Licitátor vyzve po učinění 
nejvyššího příhozu Dražitele k činění dalších příhozů a v případě, že ani po opakované výzvě Licitátora není učiněn vyšší příhoz, pro-
hlásí Licitátor, že vydražitelem Draženého předmětu se stává Dražitel, který učinil nejvyšší příhoz (dále také jako „Vydražitel“), čímž 
dochází k uzavření smlouvy. Příklepem Licitátora vzniká Vydražiteli povinnost uhradit Celkovou cenu. ARTHOUSE HEJTMÁNEK vydá 
Vydražiteli po skončení Aukce na jeho žádost doklad o uzavření smlouvy. Celková cena je splatná ve lhůtě 10 (deseti) dnů od okamži-
ku uzavření smlouvy. Uhrazením se rozumí zaplacení Celkové ceny na pokladně ARTHOUSE HEJTMÁNEK nebo připsání Celkové ceny 
ve prospěch účtu ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Vydražitel může převzít Dražený předmět v případě osobní účasti v sále bezprostředně po 
zaplacení Celkové ceny. V případě Aukce na telefonu nebo na aukce s písemným limitem může Vydražitel převzít Dražený předmět 
nejdříve den následující po konání aukce po zpracování aukčních výsledků. Vydražitel převezme Dražený předmět nejpozději do 20 
dnů od zaplacení Celkové ceny. O předání a převzetí Draženého předmětu bude sepsáno písemné potvrzení, které bude podepsá-
no Vydražitelem i zástupcem ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Veškeré náklady spojené s převzetím Draženého předmětu nese Vydražitel. 

2. Dodatečná lhůta k zaplacení. Jestliže nedojde k úhradě Celkové ceny ve stanovené lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy, 
vyzve ARTHOUSE HEJTMÁNEK písemně Vydražitele k zaplacení Celkové ceny a poskytne mu k tomu dodatečnou lhůtu nejméně 
10 dnů. V případě, že nebude Celková cena uhrazena ani po uplynutí dodatečné lhůty, má ARTHOUSE HEJTMÁNEK právo od 
smlouvy písemně odstoupit. 

3. Právo na úhradu aukční přirážky a DPH. ARTHOUSE HEJTMÁNEK vzniká právo na úhradu aukční přirážky a úhradu DPH 
již okamžikem uzavření smlouvy. Oprávnění vymáhat tyto pohledávky má ARTHOUSE HEJTMÁNEK i v případě odstoupení od 
smlouvy z důvodu nezaplacení Celkové ceny.  Dražený předmět, který nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen, se může dražit v 
opakované Aukci nebo mimo Aukci (práva vlastníků Draženého předmětu tím nejsou dotčena).

4. Vlastnické právo. Vlastnické právo k Draženému předmětu přechází na Vydražitele úplným uhrazením Celkové ceny na účet 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Dražený předmět bude Vydražiteli předán po úplném uhrazení celkové dlužné částky vůči ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK. Celkovou dlužnou částkou se rozumí vedle Celkové ceny rovněž případné poplatky za skladné a další poplatky 
účtované v souladu s tímto aukčním řádem (dále jen „Celková dlužná částka“).

5. Započítání finanční záruky na závazky Účastníka aukce za ARTHOUSE HEJTMÁNEK. V případě, že Účastník aukce složil 
finanční záruku, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK oprávněn finanční záruku započítat na úhradu jakéhokoliv závazku, který ARTHOU-
SE HEJTMÁNEK vznikne za Účastníkem aukce.

6. Nárok na smluvní pokutu a náhradu škody. V případě, že Vydražitel v rozporu s tímto aukčním řádem neuhradí z jakéhokoli 
důvodu Celkovou cenu nebo její část, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK oprávněn vymáhat uhrazení smluvní pokuty ve výši odpoví-
dající jedné polovině vyvolávací ceny Draženého předmětu, který Vydražitel v rámci Aukce vydražil a související náklady, které 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK vznikly v souvislosti se zmařenou Aukcí. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

7. Měna. Veškeré ceny a poplatky v rámci Aukce a právních vztahů, které se řídí tímto aukčním řádem, jsou uvedeny zpravidla v čes-
kých korunách, není-li v konkrétním případě cena či poplatek stanoven v jiné měně. ARTHOUSE HEJTMÁNEK může na žádost Draži-
tele informovat o okamžité aukční ceně, minimální výši příhozu, vyvolávací ceně apod. i v zahraniční měně. Taková informace má 
pouze informativní a nezávazný charakter a ARTHOUSE HEJTMÁNEK za správnost takové informace v žádném případě neodpovídá.

8. Placení v cizí měně. Vydražitel je oprávněn platit i bez předchozí domluvy v českých korunách a v eurech. Pokud má Vydraži-
tel zájem na úhradě Celkové ceny v jiné měně než v českých korunách nebo eurech, je takový postup možný pouze po předchozí 
dohodě s ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Kurz je stanoven vždy ke dni konání Aukce. Celková cena v EUR je vždy uvedena (spolu s 
Celkovou cenou v CZK) na předpisu k úhradě. Vydražitel nese veškeré kurzovní rozdíly, bankovní náklady spojené s bankovním 
převodem a konverzí za účelem uhrazení Celkové dlužné částky. 

9. Aukční přirážka. Aukční přirážka ARTHOUSE HEJTMÁNEK činí 24 % z příklepové ceny Draženého předmětu dosažené v Aukci 
(bez DPH, bude-li tato uplatněna).

10. Úhrada Celkové ceny. Úhrada Celkové ceny může být v souladu s tímto článkem provedena: 

a. u částek nepřevyšujících 250.000,- Kč v hotovosti proti písemnému stvrzení ARTHOUSE HEJTMÁNEK; 

b. bankovním převodem na účet ARTHOUSE HEJTMÁNEK vedený u Raiffeisenbank, Praha 6, č.ú.: 733 888 4001/ 5500, IBAN: 
CZ6655000000007338884001, SWIFT: RZBCCZPP; platbu je možné provést pouze z účtu uvedeného v registračním formuláři;

c. u částek nepřevyšujících 10 000,- Kč platební kartou VISA / MASTER CARD

11. Úrok z prodlení. V případě, že je Vydražitel v prodlení s úhradou Celkové ceny nebo její části či jakékoli jiné platby vůči 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK, je Vydražitel povinen uhradit ARTHOUSE HEJTMÁNEK úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení.

12. Poaukční prodej. Na poaukční prodej Dražených předmětů, tj. prodej Dražených předmětů, k němuž nedojde v rámci Aukce, 
ale budou prodávány Účastníkovi aukce po skončení Aukce na základě smlouvy mezi ARTHOUSE HEJTMÁNEK a Účastníkem 
aukce, se použijí podmínky stanovené tímto aukčním řádem obdobně. V rámci poaukčního prodeje je možné zakoupit Dražené 
předměty pouze pokud k tomu daly oprávněné osoby svolení, a pokud byly tyto Dražené předměty zařazeny do poaukčního 
prodeje na internetových stránkách www.arthousehejtmanek.cz.  

13. Nevyzvednutí Draženého předmětu. V případě, že nedojde k převzetí zakoupeného Draženého předmětu z důvodů na stra-
ně Vydražitele ve lhůtě 20 dní ode dne převodu vlastnického práva k Draženému předmětu na Vydražitele, je Vydražitel povinen 
uhradit ARTHOUSE HEJTMÁNEK manipulační poplatek ve výši 0,01 % z Celkové ceny Draženého předmětu za šestnáctý a za každý 
následující byť jen započatý den prodlení s převzetím každého jednoho Draženého předmětu. ARTHOUSE HEJTMÁNEK má dále 
vedle manipulačního poplatku dle věty předchozí právo vyúčtovat Vydražiteli veškeré související náklady na uskladnění, přepra-
vu, ostrahu atp. nevyzvednutých zakoupených Dražených předmětů. Vydražitel je povinen uhradit manipulační poplatek i ná-
klady dle věty předchozí ve lhůtě 10 (deseti) dnů od obdržení vyúčtování ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Vydražitel je oprávněn nechat 
se právně zastoupit za účelem vydání vydraženého předmětu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

14. Nevyzvedne-li si Vydražitel zakoupený (vydražený a uhrazený) Dražený předmět do 60 dnů od data konání Aukce, vyzve 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK písemně Vydražitele k vyzvednutí Draženého předmětu a poskytne mu k tomu dodatečnou lhůtu nej-
méně 30 dnů. V případě, že vydražený předmět nebude ani po uplynutí dodatečné lhůty Vydražitelem převzat, má ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK právo od smlouvy písemně odstoupit. Vydražiteli bude po odstoupení od smlouvy vrácena Celková cena za Draže-
ný předmět zpět na účet, ze kterého byla odeslána. Příkaz k vrácení Celkové ceny bude zadán nejpozději do 5 pracovních dní 
od odstoupení od smlouvy. ARTHOUSE HEJTMÁNEK je oprávněn takovýto Dražený předmět prodat po písemném odstoupení 
od smlouvy jakémukoliv jinému zájemci.

15. Nebezpečí škody. Přechod nebezpečí škody, zničení, ztráty, nahodilé zkázy či nahodilého zhoršení na Draženém předmětu 
přechází na Vydražitele okamžikem převodu vlastnického práva k Draženému předmětu na Vydražitele (tj. uhrazením Celkové 
dlužné částky ve prospěch ARTHOUSE HEJTMÁNEK). Vydražitel bere na vědomí, že po převodu vlastnického práva k Draženému 
předmětu na Vydražitele nejsou Dražené předměty zakoupené Vydražitelem kryty pojistkou ARTHOUSE HEJTMÁNEK a pro pří-
pad škody na zakoupeném Draženém předmětu je s tímto srozuměn.

16. Při porušení tohoto aukčního řádu vzniká Vydražiteli a dalším Účastníkům aukce povinnost uhradit ARTHOUSE HEJTMÁNEK 
vzniklou škodu, účelně vynaložené náklady a ušlý zisk (zejména rozdíl v ceně, za niž byl Dražený předmět vydražen prvně a po 
opětovném zpětném zařazení do Aukce či odprodáním jiným Dražitelům či zájemcům), včetně případných soudních výdajů, 
nákladů právního zastoupení atd.

VII.  DOPRAVA 

1. Vydražitel je oprávněn písemně (elektronicky či v listinné podobě) požádat ARTHOUSE HEJTMÁNEK o zaslání jím vydraženého 
Draženého předmětu na adresu, kterou za tímto účelem Vydražitel sdělí. Žádost o zajištění přepravy vydraženého předmětu 
je nutno podat nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů před vypršením lhůty k převzetí vydraženého předmětu a musí být 
podepsána s úředně ověřeným podpisem či učiněna prostřednictvím emailu uvedeného při registraci nebo osobně v mís-
tě konání Aukce či sídle ARTHOUSE HEJTMÁNEK. V případě písemné žádosti podané osobně, postačuje vlastnoruční podpis. 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK žádným způsobem neodpovídá za poškození nebo ztrátu vydraženého předmětu, ke které by došlo 
v průběhu přepravy. Na základě této písemné žádosti a následné smlouvy mezi Vydražitelem a ARTHOUSE HEJTMÁNEK, zašle 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK Dražený předmět na náklady Vydražitele na adresu určenou Vydražitelem. ARTHOUSE HEJTMÁNEK na 
žádost zajistí a zprostředkuje dopravu i pojištění Draženého předmětu, veškeré náklady spojené s přepravou či případným po-
jištěním Draženého předmětu však hradí Vydražitel. Cena za přepravu Draženého předmětu se určuje podle aktuálního ceníku 
zvoleného externího přepravce. Nebezpečí škody na Draženém předmětu přechází na Vydražitele okamžikem, kdy byl Dražený 
předmět předán smluvnímu přepravci, který zajišťuje přepravu Draženého předmětu na místo určené Vydražitelem a Dražený 
předmět už není nadále kryt pojištěním ARTHOUSE HEJTMÁNEK.

2. ARTHOUSE HEJTMÁNEK si vyhrazuje právo tuto žádost odmítnout, zejména v případech, kdy vzhledem k charakteru vydraže-
ného předmětu není přeprava prostřednictvím doručovací služby možná. 

VIII. VÝVOZ DO ZAHRANIČÍ

1. Vývoz do zahraničí. Vývoz a dovoz některých Dražených předmětů z/do cizích zemí je právními předpisy ČR, EU, meziná-
rodními smlouvami a právními řády ostatních států dovozu regulován a může k němu být požadováno získání specifických 
formálních náležitostí, mimo jiné např. vývozních a dovozních povolení a uhrazení poplatků, které stanoví a posuzuje příslušný 
orgán státní moci dané země. ARTHOUSE HEJTMÁNEK ani Prodávající neposkytují Vydražiteli, ani žádné třetí straně žádné 
záruky, prohlášení, ani nijak neručí za to, zda Dražený předmět podléhá či nepodléhá vývozním nebo dovozním omezením či 
poplatkům, nebo jakýmkoli dalším omezením, zákazům či požadavkům právních předpisů ČR, EU, jiných právních předpisů, 
mezinárodních smluv či právních řádů ostatních států dovozu, které se na takový vývoz, resp. dovoz uplatní.

2. Odpovědnost. ARTHOUSE HEJTMÁNEK neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoliv další nároky, které mohou v sou-
vislosti s vývozem či dovozem Dražených předmětů Prodávajícímu, Vydražiteli či třetím osobám vzniknout.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na Aukci, tj. zájemce o Aukci, Účastníky aukce, Dražitele, Vydražitele a jejich 
zástupce závazný a svojí účastí na Aukci se ho tyto osoby zavazují bez výjimek a výhrad dodržovat.

2. Každý zájemce o účast na Aukci, Účastník aukce, Dražitel, Vydražitel a jejich zástupci jsou povinni se s aukčním řádem podrobně seznámit.

3. Zájemce o účast na Aukci, Účastník aukce, Dražitel, Vydražitel a jejich zástupci souhlasí s tím, že k urovnání všech případných 
sporů spojených s Aukcí jsou příslušné soudy České republiky.

4. Právní vztahy mezi ARTHOUSE HEJTMÁNEK, zájemcem o účast na Aukci, Účastníkem aukce, Dražitelem, Vydražitelem a jejich 
zástupci se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních ustanovení a Úmluvou o mezinárodní koupi zboží.

5. Předměty označené v aukčním katalogu označením „*KP“ byly prohlášeny státem za kulturní památku a podléhají režimu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dražitelé budou Licitátorem na tuto skutečnost 
upozorněni před zahájením Aukce Draženého předmětu. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu 
podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. ARTHOUSE HEJTMÁ-
NEK nemá oprávnění k vydání jakéhokoli prohlášení ani záruky o tom, zda Dražený předmět podléhá vývozním omezením.

6. ARTHOUSE HEJTMÁNEK není povinen hradit škodu, ušlý zisk ani jakékoli další nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s 
koupí Draženého předmětu.

7. Pokud Prodávající jakožto původní vlastník Draženého předmětu zatají ARTHOUSE HEJTMÁNEK vadu tohoto Draženého před-
mětu (či jiného předmětu, který poskytl ARTHOUSE HEJTMÁNEK za účelem zprostředkování prodeje) nebo neví o vadě tohoto 
Draženého předmětu (či jiného předmětu, který poskytl ARTHOUSE HEJTMÁNEK za účelem zprostředkování prodeje), která se 
zjistí až po Aukci, odpovědnost v plné výši nese Prodávající, tj. původní vlastník.

8. ARTHOUSE HEJTMÁNEK provádí zpracování osobních údajů o Účastníkovi aukce či jiných fyzických osobách (dále jen „Subjekt 
údajů“) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů). ARTHOUSE HEJTMÁNEK shromažďuje a zpracovává osobní údaje o Subjektech údajů zejména za úče-
lem řádného konání Aukce, nebo na ochranu svých práv a právem chráněných zájmů či za účelem plnění zákonem stanovených 
povinností ARTHOUSE HEJTMÁNEK. ARTHOUSE HEJTMÁNEK může taktéž osobní údaje Subjektů údajů zpracovávat na základě 
uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům. Požádá-li 
Subjekt údajů ARTHOUSE HEJTMÁNEK o sdělení týkající se účelu zpracování jeho osobních údajů, o informaci o osobních úda-
jích které jsou předmětem zpracování apod., je mu ARTHOUSE HEJTMÁNEK povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu 
předat. Subjekt údajů, který zjistí, nebo se domnívá, že ARTHOUSE HEJTMÁNEK provádí zpracování jeho osobních údajů v 
rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, má dále právo požádat 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK o vysvětlení, a požadovat, aby ARTHOUSE HEJTMÁNEK odstranil takto vzniklý stav. Subjekt údajů má 
dále právo požadovat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti tomuto 
zpracování, jakož i uplatnit právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpraco-
vání, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Subjekt údajů 
má taktéž právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu 
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Bližší informace k ochraně osobních údajů jsou k 
dispozici na internetových stránkách www.arthousehejtmanek.cz v sekci „Informace o ochraně osobních údajů“ nebo na shora 
uvedených kontaktech ARTHOUSE HEJTMÁNEK.

9. Veškeré služby poskytnuté ARTHOUSE HEJTMÁNEK se pro daňové účely považují za poskytnuté předáním Draženého předmětu 
jeho Vydražiteli.

10. Tento aukční řád je vyhotoven v českém, anglickém a německém jazyce. V případě jakýchkoli rozporů mezi českou, anglickou a 
německou jazykovou verzí, má česká verze přednost.

11. Tento aukční řád nabývá platnosti a účinnosti od 1. 11. 2018.



Please send the completed form via fax: +420  222  264  881 or via e-mail: info@arthousehejtmanek.cz

Place and date Signature of the Auction Participant

The above specified Participant is interested in participating in Auction conducted by ARTHOUSE HEJTMÁNEK - Gallery and Auction House, Ltd., 
seated in Prague 6, Bubeneč, Goetheho 17/2, postal code 160 00, Reg. no.: 29149932, registered in the commercial register maintained by the Munici- 
pal Court in Prague, file C 203984 (further as „ARTHOUSE HEJTMÁNEK“). For this reason, they hereby apply for registration to Auction in form of:

BIDS:

Auction via telephone Auction with a written limit Auction in person Auction based on Power of Attorney

LOT no. / Auctioned Item Max. price in CZK*

*Maximum price does not include auction fee and VAT. The stated maximum price 
is not binding, except for Auction via telephone.

Conditions of eventual conclusion of Purchase Contract between the Auction Participant and owner of the Auctioned item, as well as any legal rela-
tions between ARTHOUSE HEJTMÁNEK and the Auction Participant, are governed by the ARTHOUSE HEJTMÁNEK Auction rules from 1st Novem-
ber 2018, which the Auction Participant got familiar with and they agree with it with no objections; they confirm this by signing this registration form.

I agree  /
with processing of his/hers personal data by ARTHOUSE HEJTMANEK for the purpose of send-
ing commercial information (newsletters, marketing offers, etc.) and for other marketing activity 
made by electronic means (including especially e-mail messages) according to this consent. 

Further information about processing of personal data of the Auction Participant are accessi-
ble on the website of ARTHOUSE HEJTMANEK (http://www.arthousehejtmanek.cz/cs/infor-
mace-k-ochrane-osobnich-udaju).

I do not agree

*Power of Attorney on the reverse side of this document
*

Name of bank

Bank Address

Postal Code, City, Country

Account no.

IBAN

SWIFT

First name and last name / Name

Street Address / Registered Address

Postal Code, City, Country

Date of birth / Company Reg. no.

ID card or Passport no. / Court and file no.

Actor on behalf of the legal entity

Telephone

E-mail

REGISTRATION FORM

ARTHOUSE HEJTMÁNEK - Gallery and Auction House, Goetheho 17/ 2, 160 00 Prague 6, CZ

AUCTION PARTICIPANT: Individual / Legal entity

BANK DETAILS



AUCTION VIA TELEPHONE
The Auction Participant, as the Auctioneer, hereby authorizes ARTHOUSE HEJTMÁNEK to legal proceedings leading to purchase of 
the Auctioned item, whose starting price exceeds 15000 CZK, according to instructions given via the above stated telephone to a 
representative appointed by ARTHOUSE HEJTMÁNEK. The Auction Participant acknowledges that the discussion between them and 
the ARTHOUSE HEJTMÁNEK representative will be recorded to protect rights of both sides. The Auction Participant also acknowledg-
es that, with regards to the nature of Auction via Telephone, it is not possible for ARTHOUSE HEJTMÁNEK to bear any responsibility 
towards the Auction Participant, and that no damage in any amount can arise to the Auction Participant in connection with Auction via 
Telephone.

AUCTION WITH A WRITTEN LIMIT
The Auction Participant hereby makes a written offer to ARTHOUSE HEJTMÁNEK to buy the Auctioned item specified in this registration 
form, whose price exceeds 15000 CZK. The Auction Participant is interested in buying the specified Auctioned item up to the maximum 
price stated in this form, i.e. the limit price, however minimally for the starting price including the auction fee and VAT. The limit price 
must be defined clearly by a concrete sum and it does not include the auction fee and VAT. The Auction Participant acknowledges 
that, with regards to the nature of Auction with a written limit, it is not possible for ARTHOUSE HEJTMÁNEK to bear any responsibility 
towards the Auction Participant, and that no damage in any amount can arise to the Auction Participant in connection with Auction with 
a written limit.

AUCTION BASED ON POWER OF ATTORNEY 

to represent the Auction Participant and to execute all necessary acts and legal proceedings during auctioning of spec-

ified work of arts at the auction. The Agent is authorized to execute bidding up to the amount of the stated maximum 

price, when maximum price means the highest knock-down price of the given work of art which the Auction Participant 

is obliged to pay and which does not include the auction fee and VAT. The Agent is not authorized to have a repre-

sentative of them. The Auction Participant acknowledges that, with regards to the nature of Auction based on power 

of attorney, it is not possible for ARTHOUSE HEJTMÁNEK to bear any responsibility towards the Auction Participant.

Please send the completed form via fax: +420  222  264  881 or via e-mail: info@arthousehejtmanek.cz

AUCTION RULES
The Auction Participant can get acquainted with the ARTHOUSE HEJTMÁNEK Auction Rules on the website: www.
arthousehejtmanek.cz (here the Auction Rules can be downloaded free of charge). Alternatively, the Auction Par-
ticipant may receive the copy of Auction Rules upon the personal request in the Gallery ARTHOUSE HEJTMÁNEK, 
Goetheho 17/2, 160 00 Prague 6, Czech Republic.

The Auction Participant hereby authorizes:

POWER OF ATTORNEY: Individual / Legal entity

First and last name / Name

date of birth / company reg. no.

permanent address / registered address

ID or passport no.

registered in the commercial register maintained by

insert , section (further as „Agent“),

The Agent accepts the Power of Attorney in full scope:

Place and date Agent’s signature

ANNEX / EXPLANATION OF TERMS / POWER OF ATTORNEY

ARTHOUSE HEJTMÁNEK - Gallery and Auction House, Goetheho 17/ 2, 160 00 Prague 6, CZ

AUCTION RULES
The Auction Participant can get acquainted with the ARTHOUSE HEJTMÁNEK Auction Rules on the website: www.
arthousehejtmanek.cz (here the Auction Rules can be downloaded free of charge). Alternatively, the Auction Par-
ticipant may receive the copy of Auction Rules upon the personal request in the Gallery ARTHOUSE HEJTMÁNEK, 
Goetheho 17/2, 160 00 Prague 6, Czech Republic.
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I. GENERAL PROVISIONS
1. The gallery and auction house of ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o., with their registered office at Goetheho 17/2, 

postal code 160 00, Praha 6 - Bubeneč, Company ID (IČO): 291 49 932, filed in the business register of the Prague Municipal Court, 
section C, file 203984 (hereinafter referred to as „ARTHOUSE HEJTMÁNEK“), organizes and performs, in the form of non-public 
auctions,(hereinafter referred to as „Auctions“ or individually as „Auction“), the sale of movable items (hereinafter referred to as 
„Auctioned Items“ or individually as „Auctioned Item“).

2. Auctioned Items may also be sold based on a commission agreement (hereinafter referred to as the „Contract“) concluded between 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK as the commission agent and the owner of the Auctioned Items, who seeks to sell these, as the consignor 
(hereinafter referred to as the „Seller“). In such a case, ARTHOUSE HEJTMÁNEK will tend to the sale of the Auctioned Items for the 
Seller, and the rights and obligations related to the Auction held, in particular rights and obligations related to the paid transfer of 
property rights to the winner of the Auction, apply directly to the company of ARTHOUSE HEJTMÁNEK. If the Auctioned Items are being 
sold based on a Contract, ARTHOUSE HEJTMÁNEK is authorized by the Seller to, in particular sell the Auctioned Items in an Auction, to 
collect the auctioned price of these items as well as of the auction fee and VAT (hereinafter referred to as „Total Price“).

3. An Auction according to the conditions defined in these auction rules is not an auction in the sense of law No. 26/2000 Sb. about 
public auctions, as amended.

II. DESCRIPTION OF AUCTIONED ITEMS
1. Information. All information about Auctioned Items offered in an Auction is provided by ARTHOUSE HEJTMÁNEK, taking into account 

the information provided by the seller and, possibly, after consulting this with experts of the given field. Information provided to bidde-
rs, about any Auctioned Items, in writing or in speech, including information in the auction catalog, is merely of an informative nature.

2. Auction Catalog. Auctioned Items are labeled and described, including the statement of an asking price in an auction catalog which 
is available for free, in electronic form, at www.arthousehejtmanek.cz. A printed version of the auction catalog may be subject to 
charges. If there are any inconsistencies between the printed and electronic versions of the auction catalog, the electronic version 
takes precedence. Auctioned Items will be auctioned in the order stated in the auction catalog. None of the prices that are stated in 
the auction catalog includes an amount accounting for the auction fee and VAT. ARTHOUSE HEJTMÁNEK reserves the right to withdraw 
any of the items offered from the auction sale at any time, but no later than until the start of the auction of any such item. ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK is not responsible for possible printing errors and colors differing from the colors in the auction catalog print.

3. Information about Auctioned Items. ARTHOUSE HEJTMÁNEK is not responsible for the correctness and completeness of the in-
formation provided on Auctioned Items. ARTHOUSE HEJTMÁNEK explicitly advises that Auctioned Items sold in Auctions are used, in a 
condition corresponding to the date of their origin (age) and the amount of their wear. For art objects and antiquities only such faults 
and damage are noted which affect their artistic value. These Auctioned Items may be non-functional, restored, damaged etc., what is 
reflected in their price. Auctioned Items of a technical character are sold without any warranty of their functionality, due to the fact that 
these items have already been used. Due to the time delay between the issue of the auction catalog and the event of an Auction itself, 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK reserves the right to correct information stated about the Auctioned Items published in the auction catalog.

4. Presentation of the Auctioned Items. Bidders can personally inspect all Auctioned Items before an Auction at a so-called presale 
exhibition and they may bring along their expert advisors, appraisers etc. If a bidder is unable to attend to the presale exhibition, they 
can request more detailed information for specific auctioned Items with a starting price exceeding CZK 10,000, including photogra-
phies, if available, and as a rule, no charges will be asked by ARTHOUSE HEJTMÁNEK for this information, unless specified otherwise. 
Interested parties wishing to view the exhibited objects during the presale exhibition are obligated to comply with all measures for 
the securing of the safety of the objects exhibited, in particular to maintain a safe distance from the auctioned Items, to refrain from 
touching the Auctioned Items without prior permission by a representative of ARTHOUSE HEJTMÁNEK and without safety gloves etc. 

5. Claims Regarding Auctioned Items. Complaints regarding the functionality, quality and condition of an Auctioned Item raised after 
the item is sold (i.e. after it is knocked down), with the exception of Auctioned Items owned by ARTHOUSE HEJTMÁNEK, are inadmissible, 
i.e. ARTHOUSE HEJTMÁNEK is not obligated to engage in these, as the responsibility for faults lies with the Seller. For this reason the 
Bidder is obligated to thoroughly inspect the Auctioned Items and to determine their condition at the presale exhibition specified above. 

III. ORGANIZATION OF AUCTIONS
1. Place, Day and Time. ARTHOUSE HEJTMÁNEK determines the place, the day and the time of Auctions and they publish these by means of 

their own choice, the information published in electronic form at www.arthousehejtmanek.cz takes precedence over printed information. 
Before an Auction takes place, ARTHOUSE HEJTMÁNEK issues an auction catalog with a brief description of the Auctioned Items which will be 
offered for sale in the Auction, or they will provide the description of the Auctioned Items to the Bidders by other appropriate means. ARTHOU-
SE HEJTMÁNEK has the right to cancel an Auction or to change the place, the date and the time of the proceedings an Auction, even without 
stating any reasons, at the latest, before the Auction starts, and they are not liable for any damages incurred to Auction Participants due to this.

2. Auction Participants. Only persons registered with ARTHOUSE HEJTMÁNEK for the given Auction may take part in an Auction. Natural 
persons must be at least 18 years of age and in their full capacity. A legal person must be represented by a natural person authorized to 
act on their behalf. Persons who have not deposited the monetary security, if this was requested, as well as persons who, in the past, 
have caused the thwarting of an Auction held by ARTHOUSE HEJTMÁNEK, unless an agreement exists with ARTHOUSE HEJTMÁNEK 
explicitly specifying otherwise. Persons prohibited by special laws from acquiring specific Auctioned Items are also prohibited to take 
part in Auctions. Persons for which a ruling about their bankruptcy exists are excluded from participating in Auctions for at least three 
years form the time of the conclusion of the bankruptcy proceedings, unless an agreement exists with ARTHOUSE HEJTMÁNEK explicitly 
specifying otherwise. Every Auction Participant is obligated to comply with the instructions of the organizers and not to interfere in 
any way with the course of an Auction, or they can be expelled. Auction Participants are not entitled to any compensation of their costs 
for their participation in an Auction. If an Auctioned Item is being acquired into a shared property of married couples, the Auction 
Participant is obligated to acquire the consent of the other spouse to any legal transactions taken at an Auction, if such consent is not 
presented on their part, they will be liable for all damage and lost profit incurred to ARTHOUSE HEJTMÁNEK and/or to third parties.

3. Legal Representation. As grantors, Auction Participants are entitled to let themselves be legally represented at an Auction. The 
person they authorize to represent them (hereinafter referred to as „Agent“) is obligated to prove their identity by presenting a 
written power of attorney and a valid ID document, or they will be barred from partaking in the Auction. If a bidder authorizes a legal 
person, the person acting on behalf of this legal person, too, is obligated to present a written power of attorney and to prove that they 
are authorized to act on behalf of the legal person, in particular by presenting an official printout from the business register. The Agent 
must comply with the conditions set by these Auction Rules, or they will not be entitled to partake in an Auction.

4. Bidder. A person that complies with the conditions of these Auction Rules, which had been properly registered, or their agent, after their identity has 
been verified and after they have been issued an auction number by ARTHOUSE HEJTMÁNEK, becomes a bidder (hereinafter referred to as „Bidder“). 

5. Power of Attorney. The power of attorney for the representation at an Auction must be in written form and it must contain the name 
and the surname (company name) of the agent and of the grantor, their dates of birth (company ID (IČO)), the place of their permanent 
residence (registered office), the identification of the Auctioned Item, the maximum hammer price, for which the grantor is prepared 
to buy the Auctioned Item at the Auction, the date and the signature of the grantor and a signed declaration of the representative that 
they accept the power of attorney. An Auction Participant may be registered based on a power of attorney as long as the power of attor-
ney was issued specifically for this purpose and as long as the signature (signatures) on the power of attorney is (are) officially verified.

6. Registration. The registration of Auction Participants is performed by ARTHOUSE HEJTMÁNEK and there is no legal entitlement for a 
registration to be completed. ARTHOUSE HEJTMÁNEK is not obligated to register anyone for an Auction and they reserve the right to 
refuse to register even without stating a reason. Personal registration in the hall is possible at any time, even on the day of the Auction. 
An application for a registration in an Auction by phone or with a written limit needs to be delivered to ARTHOUSE HEJTMÁNEK at 6 PM 
of the working day immediately preceding the day of the Auction, at the latest. For applications made at a later point, registration is 
no longer guaranteed. If an incomplete or incorrectly completed registration form is submitted for an Auction, ARTHOUSE HEJTMÁNEK 
may prompt an Auction Participant to complete or correct the registration form. If the corrected registration form for an Auction 
by phone or with a written limit is not delivered before 6 PM of the working day immediately preceding the day of the Auction, a 
registration for the Auction as well as participation in the Auction are not guaranteed. Auction Participants are obligated to report 
any changes in the data submitted at registration without unnecessary delay. Auction Participants which had not been registered for 
an Auction on part of ARTHOUSE HEJTMÁNEK, are not entitled to partake in the Auction, nor are they entitled to perform any legal 
transactions within the Auction, unless an agreement exists with ARTHOUSE HEJTMÁNEK explicitly specifying otherwise.

7. Security Deposit. ARTHOUSE HEJTMÁNEK reserves for themselves the option to require the laying down of a security deposit for 
the partaking in an Auction, which may amount up to one half of the price of the starting price. If an Auction Participant does not 
specify which of the Auctioned Items they are interested in, the amount of the security deposit may be determined by ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK, up to an amount of CZK 100,000. The paying of the determined security deposit is a necessary prerequisite for partaking 
in an Auction. Auction Participants are obligated to lay down the security deposit within a period and by means defined by ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK. If a party that is interested in partaking in an Auction does not lay down the set amount of the security deposit within 

the time frame set out, ARTHOUSE HEJTMÁNEK is entitled to refuse to admit such an Bidder to the Auction. The security deposit is 
considered to be laid down at the moment when it is received on the account of ARTHOUSE HEJTMÁNEK. The deadline for laying down 
the security deposit is, at the latest, at the moment the Auction commences, unless determined otherwise. To all participants who 
will not have won in the Auction, the security deposit will be refunded back to the account from which it was sent. The payment order 
for the refund of the security deposit will be issued within 5 working days from the end of the Auction. No interest is paid out on the 
security deposit and it will be refunded in the same amount. A Bidder will be refunded their security deposit only if the sale was not 
realized due to reasons which were not on the side of the Bidder.

8. Personal Registration of a Natural Person Auction Participant. If an Auction Participant is a natural person, the will present, 
while registering in person at the offices of ARTHOUSE HEJTMÁNEK (Goetheho 17/2, postal code 160 00 Praha 6 – Bubeneč):

 a valid ID document;
 a completed and hand-signed registration form for an Auction;
 if a security deposit is required, a document proving it was paid.

9. Personal Registration of a Legal Person Auction Participant. If an Auction Participant is a legal person, they will present, while 
their authorized statutory agent or their agent authorized based on a power of attorney of such a legal person is personally present at 
the offices of ARTHOUSE HEJTMÁNEK (Goetheho 17/2, postal code 160 00 Praha 6 – Bubeneč):

 a valid ID document of the statutory agent or an agent authorized based on a power of attorney of the legal person;
 a current official printout from the business register;
 a completed and hand-signed registration form for an Auction;
 if a security deposit is required, a document proving it was paid.

10. Remote Access Registration of Auction Participants. ARTHOUSE HEJTMÁNEK is entitled to register as an Auction Participant a 
person who have registered themselves by remote access only if the Auction Participant delivers to ARTHOUSE HEJTMÁNEK, by mail 
or in electronic form:

a copy of a valid ID document of the Auction Participant or of the statutory agent of the legal person which shall be the Auction 
Participant, where the Auction Participant or the statutory agent of the legal person of the Auction Participant explicitly agrees 
with the processing of the copy of the valid ID document for the purposes of verifying the identity of the given person by sending it;
a scanned image of a signed registration form for the Auction or a completed online registration form for the Auction;
a bank account statement for an account in the name of the Auction Participant and stated in the registration form, from the Full 
Price is potentially to be paid; or they make a verification payment from the account stated in the registration form, from which 
the Full Price is potentially to be paid to the bank account of ARTHOUSE HEJTMÁNEK, in the amount of CZK 3; The verification 
payment in the amount of CZK 3 is a nonrefundable fee for the verification of the account in connection with the identification and 
registration of an Auction Participant by remote access;
if a security deposit is required, a document proving it was paid.

11. The Right of ARTHOUSE HEJTMÁNEK to Complete or Cancel Registration. If any of the items required of the Auction Partici-
pants for proper registration is found to be untruthful or outdated, or if a registered Auction Participant violates these Auction Rules 
or if ARTHOUSE HEJTMÁNEK is by any other means made aware of dishonest or inappropriate behavior of an Auction Participant at 
any other similar art object auction, ARTHOUSE HEJTMÁNEK is entitled not to complete or to cancel a complete registration of such an 
Auction Participant. The person affected will be notified about this fact. 

12. Starting Price. ARTHOUSE HEJTMÁNEK determines the minimum prices of the Auctioned Items, the so-called asking prices, .for 
which the individual Auctioned Items will be offered for sale. The asking prices of the Auctioned Items offered for sale at the Auction 
will be listed in the auction catalog, or they will be communicated to the Bidders by other appropriate means. The asking prices 
provided by ARTHOUSE HEJTMÁNEK do not include the auction fee and VAT.

13. The Increase of the Asking Price when Multiple Written Limit Offers are Submitted. If ARTHOUSE HEJTMÁNEK receives more 
than one written limit offer for a specific Auctioned Item, as defined in article V. of these Auction Rules, the Asking Price of such an 
Auctioned Item is automatically set according to the lowest submitted offer with a written limit for this Auctioned Item. All Auction 
Participants will be notified about this fact by the Auctioneer, before the Auction of such an Auctioned Item commences. 

IV. THE PROCEEDINGS OF AN AUCTION, MINIMAL BID INCREMENTS
1. Basic Information about the Proceedings of the Auction. Auctions are usually held in Czech Crowns. In the course of an Auction, 

no photographic pictures may be taken, nor any other audiovisual recordings, without the consent of ARTHOUSE HEJTMÁNEK. 
2. Auctioneer. Auctions are started and led by a person authorized by ARTHOUSE HEJTMÁNEK to lead the Auctions (hereinafter referred 

to as the „Auctioneer“). The Auctioneer or another person authorized by ARTHOUSE HEJTMÁNEK to organize and to lead an Auction 
may announce changes diverging from the auction catalog, asking price increases for individual Auctioned Items due to multiple 
written limit offers, changes and elaborations of the Auction Rules, and the corresponding instructions for organizing Auctions as well 
as other circumstances related to the leading and the organization of the Auction. 

3. Auction Proceedings. In the course of an Auction, Auctioned Items are auctioned in the order determined by the sale numbers of the 
individual Auctioned Items listed in the auction catalog. An auction of a specific Auctioned Item starts by the Auctioneer announcing the 
specifications of the Auctioned Item. Subsequently, the Auctioneer announces the asking price of the Auctioned Item and prompts Bidders 
to start bidding. A Bidder makes a bid by increasing the current auction price of an Auctioned Item, announced, in the course of the Aucti-
on, by the Auctioneer (i.e. the asking price plus the bid increases made), by a determined minimal bid increment, by visibly raising the 
paddle number which they had received at the registration for the Auction. By making a bid, a Bidder make an offer for the purchasing of 
an Auctioned Item, for the current auction price plus the bid increase made by the Bidder. If multiple Bidders simultaneously make a bid of 
the same amount, the order of the bids is determined by the Auctioneer. An Auction of an Auctioned Item continues for as long as Bidders 
make new bids. The minimum bid increments are determined according to the current auction price of the Auctioned Item, as follows:
a)  CZK 500, if the current auction price is less than CZK 10,000
b)  CZK 1,000, if the current auction price is at least CZK 10,000, but less than CZK 50,000
c)  CZK 5,000, if the current auction price is at least CZK 50,000, but less than CZK 100,000
d)  CZK 10,000, if the current auction price is at least CZK 100,000, but less than CZK 500,000
c)  CZK 50,000, if the current auction price is at least CZK 500,000, but less than CZK 1,000,000
c)  CZK 100,000, if the current auction price is at least CZK 1,000,000, but less than CZK 10,000,000
g)  CZK 250.000, if the current auction price is CZK 10,000,000 or more.
The current auction price is the asking price plus the bid increases made.
Making a bid by raising the bidding number represents a binding offer by a Bidder for making a purchase contract, the subject of which is 
the Auctioned Item, for the current auction price and the Bidder irrevocably bind themselves to purchase the Auctioned Item if the offer of 
the Bidder is accepted on part of ARTHOUSE HEJTMÁNEK, through the Auctioneer, for a price that amounts to the sum of the current auction 
price, the auction fee and VAT. VAT will be charged for the current auction price and the auction fee according to applicable legal regulations.

4. An Auction of an Auctioned Item continues for as long as Bidders make new bids. If no bid reaches the amount of the asking price, the 
Auctioneer declares the Auctioned Item to be unsold. If none of the Bidders show interest in purchasing the item, the Auctioneer clo-
ses the Auction of the given Auctioned Item without knocking it down. An Auctioned Item may be entered into Auctions repeatedly.

5. If a higher offer is accidentally overlooked, when auctioning an Auctioned Item, the Auctioneer may, immediately after an Auctioned 
Item was knocked down, revoke the knocking down of the item and extend the Auction of the Auctioned Item by accepting the 
overlooked higher offer. This course of action is no longer possible, if the auction of the next Auctioned Item has already started. 

6. All potential objections, protests or comments regarding the Auction proceedings are addressed by ARTHOUSE HEJTMÁNEK in the 
spirit of the principles of fair trade and international auctioning conventions. Objections, protests, comments or notifications must be 
raised directly in the auction hall, in a visible and loud manner, or they will be disregarded.

V. ALTERNATIVE METHODS OF PARTAKING IN AUCTIONS
1. Auction Participants partaking in Auctions by the alternative means described in this article must comply with the registration condi-

tions according to art. III of these Auction Rules.
2. Written Limit. Auction Participants may also take part in Auctions of Auctioned Items with an asking price exceeding CZK 15,000 by means of 

written limit offers. A proper registration for an Auction with a written limit requires, in particular, for the Written Limit Auction checkbox to be 
checked in the registration form and for the written limit to be stated. If the maximum amount stated in a written limit according to this article is 
higher or equal to the current auction price and if no higher bid is made, according to these Auction Rules, the Auctioneer will conclude a contract 
with such a Bidder by the act of knocking down the bid, the knock down price of the Auctioned Item being equal to the current auction price.

3. By properly registering for an Auction with a written limit a Bidder makes a written offer for purchasing an Auctioned Item specified in 
the registration form for an amount of up to the written limit, and they bind themselves to pay the Total Price, if they win the Auction, 
in any case, however, to pay at least the asking price of the Auctioned Item stated by ARTHOUSE HEJTMÁNEK in the auction catalog, 
the auction fee and VAT (even if no other Bidders show interest in the item). Once bid made based on a written limit price of a Bidder is 
knocked down, the Bidder is considered to have won the Auction, with all the rights and obligations entailed. If a Bidder wins an Aucti-
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on, they will be issued a payment bill by ARTHOUSE HEJTMÁNEK, stating the payment conditions for the payment of the Total Price. 
In the case of limits of the same amount being submitted, the offer which has arrived earlier will take precedence. Written limits like 
„for the best price“ or „no restriction“ are not considered. A written limit must be determined unambiguously with a specific number.

4. Auction via telephone. Bidders may also take part in Auctions of Auctioned Items with an asking price exceeding CZK 15,000 by 
phone. A proper registration for a Auction via telephone requires the Auction via telephone checkbox in the registration form to be 
checked, by the means of which an Auction Participant authorizes ARTHOUSE HEJTMÁNEK to take part in an Auction as an agent 
on their behalf and to make bidding offers for the Auctioned Items specified in the registration form, up to amounts specified in 
instructions of the Bidder given over the phone, from a phone number specified in the registration form for this purpose. If the 
maximum amount stated by the Bidder according to this article is higher or equal to the current auction price and if no higher bid is 
made, according to these Auction Rules, the Auctioneer will conclude a contract with such a Bidder by the act of knocking down the 
bid, the knock down price of the Auctioned Item being equal to the current auction price.

5. By registering for a Auction via telephone a Bidder bind themselves to pay the Total Price if they win the Auction. Once a bid made by a Bidder in an 
Auction over the phone is knocked down, the Bidder is considered to have won the Auction, with all the rights and obligations entailed. If a Bidder 
wins an Auction, they will be issued a payment bill by ARTHOUSE HEJTMÁNEK, stating the payment conditions for the payment of the Total Price. 

6. In Auctions over the phone a representative of ARTHOUSE HEJTMÁNEK contacts a Bidder shortly before the Auction of an Auctioned 
Item the Bidder is interested in at the phone number stated in the registration form of the Bidder, and then, during the auction, makes 
bids for a given Auctioned Item as instructed by the Bidder, while observing the conditions of these Auction Rules. The call between the 
representative of ARTHOUSE HEJTMÁNEK and the Bidder will be recorded, in the course of the Auction, in order to protect the rights of 
both parties. The Bidder will be explicitly informed about this fact on part of ARTHOUSE HEJTMÁNEK, upon first contact, before the Auction 
commences. In any case, ARTHOUSE HEJTMÁNEK is not liable for any damages caused due to a call between them and the Bidder failing 
to be connected, due to phone service outages, nor are they liable for any other damages related to an Auction held over the phone. The 
Bidder is aware that considering the nature of Auction via telephone it is not possible for ARTHOUSE HEJTMÁNEK to carry any responsibility 
towards the Bidder and that in connection with an Auction held over the phone no damages in any amount may be claimed by the Bidder.

7. If two bids are placed for an Auctioned Item for the same price, one being placed by a Bidder physically present at the place, date and 
time of the Auction and the other being placed by alternative Auction means in the sense of this article of the Auction Rules, the bid 
which was made by the Bidder physically present at the Auction always takes precedence.

8. If a Bidder takes part in an Auction of an Auctioned Item by means of a written limit as well as by means of a Auction via telephone, 
their Auction via telephone instructions take precedence. In such a case the Bidder only partakes in a written limit Auction if, in 
the course of the Auction, it is for any reason impossible to receive their instruction through the Auction via telephone. ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK binds themselves to ensure that Bidders will not be bidding against themselves by both alternative means of partaking in 
an Auction. This does not apply if ARTHOUSE HEJTMÁNEK is not made aware of this fact in advance, on part of the Bidder.   

9. The Bidder is aware that by taking part in a an Auction of an Auctioned Item by alternative means, i.e. a written limit offer or an 
Auction over the phone, no distance contract is concluded and that offers placed in the course of an Auction by alternative means is 
irrevocable and binding, after the Auctioned Item is auctioned off. 

VI. PRICES AND PAYMENT TERMS AND CONDITIONS
1. Total Price, Due Period. An offer made by a Bidder, which was made in the highest bid with regards to a specific Auctioned Item 

is accepted on part of ARTHOUSE HEJTMÁNEK by the Auctioneer knocking it down, where the Auctioneer, after this highest bid has 
been placed, prompts for further bids, and if after repeated prompts of the Auctioneer no higher bid is placed, the Auctioneer declares 
the Bidder the auction winner of the Auctioned Item (hereinafter referred to as „Auction Winner“), whereby a contract is concluded. 
The act of knocking down, performed by the Auctioneer, creates an obligation on part of the Auction Winner to pay the Total Price. 
On request by the Auction Winner, after an Auction has ended, ARTHOUSE HEJTMÁNEK issues a document of proof of the contract 
concluded to the Auction Winner. The Total Price is due to be paid within 10 (ten) days from the moment of the conclusion of the 
contract. The Total Price payment is considered to be settled once it is paid at the cash register of ARTHOUSE HEJTMÁNEK or once the 
Total Price has been posted to the benefit of the account of ARTHOUSE HEJTMÁNEK. If they are physically present, Bidders may collect 
Auctioned Items in the hall, immediately after paying the Total Price. In case of Auction via telephones or of written limit auctions, 
Auction Winners may collect the Auctioned Items on the day following the say of the auction, after auction results have been proce-
ssed, at the earliest. Auction winners are to collect Auctioned Items within 20 days from paying the Total Price. A written confirmation 
will be created, confirming the handover of the Auctioned Item, which will be signed by the Auction Winner and a representative of 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK. All costs related to the collecting of an Auctioned Item are carried by the Auction Winner. 

2. Extended Payment Period. If the Total Price is not paid within the set period of 10 days from the conclusion of the contract, 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK will prompt the Auction Winner in writing to pay the Total Price and they will grant them an extended pay-
ment period of at least an additional 10 days. If the Total Price had not been not paid even after the extended payment period has 
passed, ARTHOUSE HEJTMÁNEK is entitled to withdraw from the contract by means of a written declaration. 

3. Right for the Payment of an Auction Fee and of VAT. A right to be paid the auction fee and the VAT is created for ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK already at the moment of concluding the contract. ARTHOUSE HEJTMÁNEK has the right to reclaim outstanding debts even if 
they withdraw from a contract for reasons of the Total Price not being paid.  The Auctioned Item that has not been paid for within the pe-
riod set may be auctioned in a repeated Auction or outside of Auctions (the rights of the owners of the Auctioned Items are not affected).

4. Ownership Right. The ownership right for an Auctioned Item passes to the Auction Winner at the moment of the Full Price being 
paid to the account of ARTHOUSE HEJTMÁNEK. The Auctioned Item will be handed over to the Auction Winner once the total due 
amount for ARTHOUSE HEJTMÁNEK had been paid. The total due amount is the Total Price plus possible additional storage fees plus 
other fees that are charged in accordance with these Auction Rules (hereinafter referred to as „Total Due Amount“).

5. The including of the security deposit in the liabilities of an Auction Participant on part of ARTHOUSE HEJTMÁNEK (set 
off). If an Auction Participant has laid down a security deposit, ARTHOUSE HEJTMÁNEK is entitled to set off this security deposit in the 
payment for any liabilities of the Auction Participant towards ARTHOUSE HEJTMÁNEK that may arise.

6. Contractual Penalty and Damage Compensation Claims. If, counter to these Auction Rules, an Auction Winner does not, for 
any reason, pay the Total Price or a part thereof, ARTHOUSE HEJTMÁNEK is entitled to claim the payment of a contractual penalty 
in an amount corresponding to one half of the asking price of the Auctioned Item the Auction Winner has won in the course of the 
Auction as well as related expenses inflicted to ARTHOUSE HEJTMÁNEK in connection with the thwarted Auction. The payment of the 
contractual penalty does not affect the claim for damage compensation. 

7. Currency. All Prices and fees within an Auction and within legal relationships that are governed by these Auction Rules are normally stated in 
Czech Crowns, unless, in specific cases, the price or a fee are set in a different currency. Based on a request by a Bidder, ARTHOUSE HEJTMÁNEK 
may provide information about the current auction price, the minimum bid increment, the asking price etc. in a foreign currency. Such informa-
tion is only of an informative non-binding character and ARTHOUSE HEJTMÁNEK is never responsible for the correctness of such information.

8. Payments in Foreign Currencies. An Auction Winner, even without a prior agreement, is entitled to make payments in Czech Crowns 
and in Euros. If the Auction Winner is interested in paying the Total Price in a currency other than Czech Crowns Euros, then this is only 
possible based on a prior agreement with ARTHOUSE HEJTMÁNEK. The exchange rate is always determined on the day of the Auction. 
The Total Price in EUR (along with the Total Price in CZK) is always stated in the payment bill. All exchange rate differences, banking 
expenses related to bank transfers and conversions for the purposes of paying the Total Due Amount are carried by the Auction Winner. 

9. Auction Fee. The auction fee of ARTHOUSE HEJTMÁNEK is 24 % from the hammer price of the Auctioned Item reached at an Auction 
(without VAT, if it is deducted).

10. Payment of the Total Price. According to this article, the payment of the Total Price may be made: 
a. for amounts not exceeding CZK 250,000, in cash, with a written confirmation by ARTHOUSE HEJTMÁNEK; 
b. by wire transfer to the account of ARTHOUSE HEJTMÁNEK at Raiffeisenbank, Praha 6, acc.No.: 733 888 4001/ 5500, IBAN: 
CZ6655000000007338884001, SWIFT: RZBCCZPP; the payment may only be made from the account stated in the registration form;
c. for amounts not exceeding CZK 10,000, by VISA / MASTER CARD payment cards

11. Interest for Delay. If the Auction Winner is delayed in paying the Total Price or any part thereof, or in making any other due payment to ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK, the Auction Winner is obligated to pay a interest for delay in the amount of 0.05 % of the due amount for every day started of the delay.

12. Post-auction Sale. For post-auction Sales of Auctioned Items, i.e. the selling of Auctioned Items which had not been sold in an 
Auction, but which will be sold to an Auction Participant after an Auction is concluded based on a contract between ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK and the Auction Participant, the conditions determined by these Auction Rules similarly apply. Auctioned Items may be 
bought in an post-auction sale, as long as the authorized persons have approves this, and as long as these Auctioned Items have been 
listed in the post-auction sale at www.arthousehejtmanek.cz.  

13. Non-Collection of Auctioned Items. If a purchased Auctioned Item is not collected for reasons on the side of the Auction Winner 
within 15 days from the day of the transfer of the ownership rights to the Auctioned Item to the Auction Winner, the Auction Winner 
is obligated to pay ARTHOUSE HEJTMÁNEK a handling fee in the amount of 0.01 % of the Total Price of the Auctioned Item for the 
sixteenth and for every started subsequent day of delay, upon collecting each individual Auctioned Item. Apart from the handling fee, 

ARTHOUSE HEJTMÁNEK is also entitled, according to the previous clause, to charge the Auction Winner with all related expenses for 
the storage, transportation, security monitoring etc. of Auctioned Items that have not been collected. The Auction Winner is obligated 
to pay the handling fee as well as for the expenses according to the previous clause within 10 (ten) days from receiving a bill from 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK. The Auction Winner is entitled to legal representation for the purposes of the handover of the item, based on 
a power of attorney with an officially verified signature of the grantor.

14. If the Auction Winner does not collect the purchased (auctioned and paid for) Auctioned Item within 60 days of the date of the Auction, 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK will prompt the Auction Winner in writing to collect the Auctioned Item and they will provide them with an additional 
period of at least 30 days to do this. If the the auctioned item had not been collected even after even after the additional period has passed, 
ARTHOUSE HEJTMÁNEK is entitled to withdraw from the contract by means of a written declaration. After the withdrawal from the contract, 
the Auction Winner will be refunded the Total Price for the Auctioned Item back to the account from which it had been paid. The payment order 
for the refund of the Total Price will be issued within 5 working days from the withdrawal from the contract. After a making a written decla-
ration of their withdrawal from the contract, ARTHOUSE HEJTMÁNEK is entitled to sell such an Auctioned Item to any other interested party.

15. Risks of Damages. The transfer of the risks of damages, destruction, loss, random ruining or random deterioration of an Auctioned 
Item are transferred to the Auction Winner at the moment of the transfer of ownership rights for the Auctioned Item to the Auction 
Winner (i.e. at the moment of the payment of the Total Due Amount to the benefit of ARTHOUSE HEJTMÁNEK). The Auction Winner 
is aware that after the ownership rights for an Auctioned Item have been transferred to the Auction Winner, the Auctioned Items 
purchased by the Auction Winner are no longer covered by the insurance policy taken out by ARTHOUSE HEJTMÁNEK, and in the case 
that any damages are inflicted to the Auctioned Item, the Auction Winner acknowledges this.

16. In case of a violation of these Auction Rules Auction Winners and other Auction Participants are obligated to compensate ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK for the damages incurred, for purposeful expenses and for lost profit (in particular for price differences between the 
original hammering price and the hammering price or the selling price for which the Auctioned Item will have been subsequently sold 
to other Bidders or interested parties), including possible court expenses, legal representation expenses etc.

VII.  TRANSPORT 
1. The Auction Winner is entitled to request in writing (in electronic or paper form) from ARTHOUSE HEJTMÁNEK to be sent the Auctioned 

Item they have won to an address the Auction Winner will state for this purpose. The transport request for an item that was won in 
an Auction must be submitted at least three days before the period for the collection of the item that was won in the Auction expires, 
and it must be signed with an officially verified signature, or it must be made using the e-mail address stated at the registration, or 
in person, at the place where the Auction takes place or at the offices of ARTHOUSE HEJTMÁNEK. If the written request is submitted 
in person, a hand-written signature of the submitter is sufficient. ARTHOUSE HEJTMÁNEK is not liable in any way, for damage to or 
loss of items won in an Auction which occurred in the course of transport. Based on this written request and the subsequent contract 
between the Auction Winner and ARTHOUSE HEJTMÁNEK, ARTHOUSE HEJTMÁNEK sends the Auctioned Item, at the expense of the 
Auction Winner, to the address stated by the Auction Winner. On request, ARTHOUSE HEJTMÁNEK will secure and mediate the trans-
port and the insurance of an Auctioned Item, but all expenses related to the transport or to the insurance of the Auctioned Item are 
carried by the Auction Winner. The price of the transport of the Auctioned Item is determined based on the current price list of the 
chosen external transporter. The risk of damages to an Auctioned Item is transferred to the Auction Winner at the moment when the 
Auctioned Item is handed over to the contractual transporter which is to transport the Auctioned Item to the place determined by the 
Auction Winner, and the Auctioned Item is no longer covered by the insurance policy of ARTHOUSE HEJTMÁNEK.

2. ARTHOUSE HEJTMÁNEK reserves the right to reject this request, in particular in cases where, due to the character of the item won in 
an Auction, the transport by means of a currier service is not possible. 

VIII. EXPORT ABROAD
1. Export Abroad. The exporting and the importing of some Auctioned Items to/from foreign countries is regulated by legal regulations 

of the Czech Republic, the EU, by international treaties and legal orders of other importing countries, and it may require the meeting of 
specific formal conditions, among others e.g. export and import permissions and the payment of fees determined and judged by the 
competent state authorities of a given country. Neither ARTHOUSE HEJTMÁNEK nor the Seller provide the Auction Winner or any third 
party with any warranties or declarations, nor are they liable in any other way for whether or not an Auctioned Item is or is not subject 
to export or import restrictions or fees or any other restrictions, prohibitions or legal regulation requirements of the Czech Republic, the 
EU, other legal regulations, international treaties or legal orders of other importing countries, which apply to such an export or import.

2. Liability. ARTHOUSE HEJTMÁNEK is not liable for any damages, lost profit or any other claims that could arise for the Seller, the Auction 
Winner or a third party in connection with the export or the import of Auctioned Items.

IX. FINAL PROVISIONS
1. These Auction Rules are binding for all persons partaking in an Auction, i.e. parties interested in an Auction, Auction Participants, 

Bidders and their representatives, and by partaking in an Auction, these persons bind themselves to abide by these Auction Rules 
without any exceptions or reservations.

2. Any party that is interested in partaking in an Auction, any Auction Participant, Bidder or Auction Winner and any of their representa-
tives are obligated to make themselves thoroughly acquainted with the Auction Rules.

3. Parties interested in partaking in an Auction, Auction Participants, Bidders, Auction Winners and their representatives agree that any 
possible disputes connected to Auctions will be settled at the competent courts of the Czech Republic.

4. Legal relationships between ARTHOUSE HEJTMÁNEK, parties interested in partaking in an Auction, Auction Participants, Bidders, 
Auction Winners and their representatives are governed by the legal order of the Czech Republic, excluding colliding stipulations, and 
by the Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

5. Objects marked in the auction catalog with „*KP“ were declared by the state to be cultural heritage and are subject to the stipulations 
of law No. 20/1987 Sb., about the preservation of historical heritage, as amended. Bidders will be made aware of this fact before the 
start of the Auction of an Auctioned Item. The exporting of all objects of cultural value is subject to the special stipulations according 
to law No. 71/1994 Sb., on the sales and exports of objects of cultural value, as amended. ARTHOUSE HEJTMÁNEK is not entitled to 
make any declarations or warranties regarding whether or not an Auctioned Item is subject to export restrictions.

6. ARTHOUSE HEJTMÁNEK is not obligated to compensate any damages, lost profit or any other claims that may arise in connection with 
the purchase of an Auctioned Item.

7. If the Seller, as the original owner of an Auctioned Item fails to disclose to ARTHOUSE HEJTMÁNEK a fault of an Auctioned Item (or of 
another item provided to ARTHOUSE HEJTMÁNEK for the purposes of mediating a sale) or if they are not aware of an existing fault of 
an Auctioned Item (or of another item provided to ARTHOUSE HEJTMÁNEK for the purposes of mediating a sale), which is discovered 
only after an Auction has ended, the full liability for such a fault lies with the Seller, i.e. the original owner.

8. ARTHOUSE HEJTMÁNEK processes personal data about Auction Participants or other natural persons (hereinafter referred to as „Data 
Subject“) in accordance with law No. 101/2000 Sb., on the protection of personal data and about the changes of some other laws, 
as amended, and in accordance with the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 from the 27th of April 2016 
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and on 
the repealing of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). ARTHOUSE HEJTMÁNEK collects and processes personal 
data about Data Subjects, in particular for the purposes of a proper execution of Auctions, or in order to protect their own rights and 
legally protected interests, for the purposes of fulfilling the legal obligations of ARTHOUSE HEJTMÁNEK. ARTHOUSE HEJTMÁNEK may 
also process personal data of Data Subjects based on their consent given to the processing of the personal data. Data Subjects are 
entitled to accessing their personal data. If an Data Subject requests that ARTHOUSE HEJTMÁNEK inform them about the purpose of 
the processing of the Auction Participants‘ personal data, about what personal data is subject to processing etc., ARTHOUSE HEJTMÁ-
NEK is obligated to provide this information without unnecessary delay. Data Subjects who determine or suspect that ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK processes their personal data in breach of the protection of their private and personal lives or in breach of the applicable 
legal regulations are also entitled to request that ARTHOUSE HEJTMÁNEK provide an explanation and to request that ARTHOUSE 
HEJTMÁNEK rectifies such a situation. Data Subjects also have the right to request a correction or a deletion of their personal data, or 
the restriction of the processing thereof, as well as to raise a complaint about this processing as well as to make use of their right not 
to be subject of any decisions based solely on automatized processing, including profiling, which has legal effects for them or which 
similarly affects them in a significant way. A Data Subject also has the right to the transferability of their personal data and the right 
to raise a complaint with a supervising authority, which is the Office for Personal Data Protection with their offices at Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. More detailed information on personal data protection is available at www.arthousehejtmanek.cz 
in the „Information on Personal Data Protection“ section or under the above contacts of ARTHOUSE HEJTMÁNEK.

9. For tax purposes, all services provided by ARTHOUSE HEJTMÁNEK are considered as having been performed at the moment of the 
handover of an Auctioned Item to the Auction Winner.

10. These Auction Rules have been compiled in Czech, English and German. If there are any inconsistencies between the Czech, the English 
or the German language mutation, the Czech version takes precedence.

11. These Auction Rules become valid and effective from the 1st of November 2018.
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