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1 • Böhm Jan (1874 – 1938) 

Fáze zatmění slunce, po roce 1910 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 11x8 cm, stav: dobrý, pasparta  
soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

     
2 • Böhm Jan (1874 – 1938) 

Fáze zatmění slunce, 1918 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 10x15,5 cm, stav: dobrý, pasparta  
soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč
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3 • Braun  Adolphe (1812–1877) 

Jiřiny, po roce 1850 
albumen print, vintage print, rozměr: 44x44 
cm, počátek druhé poloviny 19. století, 
stav: mírně poškozena, pasparta, sklo, rám  
soukromá sbírka 

odhadní cena: 25000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 19000 Kč

     
� • Braun  Adolphe (1812–1877) 

Svlačec, po roce 1850 
albumen print, vintage print, rozměr: 31x37 
cm, počátek druhé poloviny 19. století, 
stav: mírně poškozena, pasparta, sklo, rám, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 25000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 19000 Kč
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5 • Reach Zikmund (1859–1935) 

Velkopřevorský palác, konvolut � ks 
fotografií, přelom 19. a 20.  století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: cca 18x12 cm, autorské razítko a 
popsáno vzadu, stav: dobrý, volné, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: 3000 Kč
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� • Plicka Karel (1894–1987) 

Žena v kroji, 20. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 28,5x17 cm, autorské razítko vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
� • Procházka Dr. K.  
Vysoké Tatry, 1928–1929 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 45,5x35,5 cm, stav: dobrý, pasparta, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 5000 – 8000 Kč

vyvolávací cena: 3000 Kč

     
� • Procházka Dr. K.  
Vysoké Tatry, 1928–1929 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 35,5x45,5 cm, signováno vpředu vpravo 
dole, stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 5000 – 8000 Kč

vyvolávací cena: 3000 Kč

�

�

�
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9 • Bartuška Josef (1898 – 1963) 

Dětská hra, 30. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 22,5x17 cm, autorské razítko vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

10 • Bartuška Josef (1898 – 1963) 

Koláž, 30. léta 20. století 
fotografická koláž, rozměr: 20,5x17 cm, autorské 
razítko vpředu, stav: dobrý, pasparta, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

     
11 • Bartuška Josef (1898 – 1963) 

Koláž, 30. léta 20. století 
fotografická koláž, rozměr: 16x21 cm, 
autorské razítko vpředu, stav: dobrý, 
pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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12 • Bartuška Josef (1898 – 1963) 

Milošův provazolezec, 30. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, rozměr: 28,5x22,5 cm, autorské razítko vzadu, stav: dobrý, pasparta, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 25000 Kč



12 aukční katalog Art Mozaika • 27. 5. 2017

13 • Janda Rudolf (1907–2000) 

Místek, 30. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 16,5x23,5 cm, autorské popisky vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
1� • Janda Rudolf (1907–2000) 

Bristol, 30. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 17x23 cm, autorské popisky vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
15 • Janda Rudolf (1907–2000) 

Bristolský záliv – Cardiff, 30. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 17,5x23 cm, autorské popisky vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

1� • Janda Rudolf (1907–2000) 

V závěru velkého polomu, 1940 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 17x23 cm, stav: dobrý, pasparta, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 4000 – 5000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     
1� • Janda Rudolf (1907–2000) 

Leopoldova chata, 30. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 23,5x17 cm, autorské popisky vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

13

1�

15

1�

1�
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1� • Helbich Petr (*1929) 

Okno, 70. léta 20. století 
kontaktní bromostříbrná fotografie, rozměr: 18x13 
cm, stav: dobrý, pasparta, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2500 Kč

     
19 • Helbich Petr (*1929) 

Černá hodinka, 2000 
kontaktní bromostříbrná fotografie, rozměr: 18x13 
cm, signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, 
pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 5000 – 7000 Kč

vyvolávací cena: 3000 Kč

     
20 • Helbich Petr (*1929) 

Demolice, 1984 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 27x19,5 cm, 
signováno vzadu, stav: dobrý, pasparta, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 5000 – 7000 Kč

vyvolávací cena: 3000 Kč

1�

19

20
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21 • Feyfar Zdenko (1913–2001) 

Kachničky u Mánesa, 1956 
bromostříbrná fotografie, vintage print, rozměr: výřez 
pasparty: 37,5x11,5 cm, stav: dobrý, pasparta, sklo, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
22 • Feyfar Zdenko (1913–2001) 

Kandík psí zub, 50. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie adjustovaná na kartonu, 
vintage print, rozměr: 39,5x29 cm, autorské razítko 
vzadu, stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

23 • Zahradníček František (*1935) 

Vysoké Tatry, 60. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, soubor 2 ks, 
rozměr: 17x23 cm, razítkováno vzadu, stav: dobrý, 
pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     
2� • Zahradníček František (*1935) 

Zima v Lánské oboře, 60. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 30x24 cm, razítkováno vzadu, stav: dobrý, 
pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     

21 22 2�

23 23
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25 • Konečný František (1908–1965) 

Pohled od Lužického semínáře, 30. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, rozměr: 23x15 cm, 
autorské razítko vzadu,  pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     
2� • Konečný František (1908–1965) 

Nové zámecké schody, 30. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, rozměr: 20x17 cm, 
autorské razítko vzadu,  pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     
2� • Konečný František (1908–1965) 

Svatý Václave, 30. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, rozměr: 23x17 cm, 
autorské razítko vzadu,  pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

25 2�

2�
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2� • Bartůšek Jan (1935–1993) 

Král Majálesu Allen Ginsberg, 1965 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 20x14,5 cm, autorské razítko vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

     

29 • Hild Miroslav (1926 – 2007) 

Neviditelná překážka, 60. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 17x24,5 cm, autorské razítko vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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30 • Honty Tibor (1907–1968) 

Andílek, 50. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: výřez pasparty: 38x28 cm, razítkováno 
vzadu, stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 12000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

31 • Honty Tibor (1907–1968) 

Ruka Jana Křtitele – Auguste Rodin, 
1955 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: výřez pasparty: 56x37,5 cm, stav: dobrý, 
pasparta, sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 12000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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32 • Hackenschmied Alexander  
(1907–2004) 

Solarizace, 30. léta / 1997 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 28x22,5 cm, 
signováno vzadu, stav: dobrý, pasparta, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: 5000 Kč

     
33 • Hackenschmied Alexander (1907–2004) 

Paříž, 30. léta / 1997 
bromostříbrná fotografie 4/15, rozměr: 22x29 cm, 
signováno a razítkováno vzadu, stav: dobrý, pasparta, 
původ: soukromá sbírka 0

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: 5000 Kč

     
3� • Hackenschmied Alexander  
(1907–2004) 

Maya a ruka, 30. léta / 1997 
bromostříbrná fotografie 5/15, rozměr: 28x13,5 
cm, signováno a razítkováno vzadu, stav: dobrý, 
pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

32

33
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35 • Puchmertl Jaroslav (1916–1991) 

Bez názvu, 70. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 28x18,5 cm, signováno vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
3� • Puchmertl Jaroslav (1916–1991) 

V pohybu, 70. – 80. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 30x20,5 cm, signováno vzadu, 
opatřeno razítkem sbírky Peter Dressler, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka na 
Moravě 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �500 Kč

     
3� • Puchmertl Jaroslav (1916–1991) 

Rengenogram, 70. – 80. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 28x23,6 cm, signováno vzadu, 
opatřeno razítkem sbírky Peter Dressler, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka na 
Moravě 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �500 Kč

35

3�

3�
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3� • Sudek Josef (1896–1976) 

Tanečnice, 1934 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 7,9x5,6 cm, autorské razítko vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 12000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
39 • Sudek Josef (1896–1976) 

Tanečnice, 1934 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 17,8x13 cm, autorské razítko vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 12000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
�0 • Sudek Josef (1896–1976) 

Tanečnice Taťána Pexová–Jašková, 
1935 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 14x11 cm, autorské razítko vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

3�
39

�0
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�1 • Ludwig Karel (1919–1977) 

Portrét herečky, 40. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, rozměr: výřez pasparty: 55x45 
cm, signováno vpředu vpravo nahoře, stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 150000 – 180000 Kč

vyvolávací cena: 120000 Kč
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�2 • Gribovský Antonín (1933–1989) 

Kompozice, 60. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 18x18 cm, autorizace manželkou 
fotografa vzadu, stav: dobrý, pasparta, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

�3 • Gribovský Antonín (1933–1989) 

Zátiší, 1961 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 22,5x17 cm, razítkováno vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 6000 – 8000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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�� • Medková Emila (1928–1985) 

Kotce (Z cyklu záznamy, 1953 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 38x28,5 cm, značeno razítkem vzadu,  
pasparta, původ: soukromá sbírka na Moravě 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 19000 Kč

     

�5 • Fuková Eva (1927–2015) 

Roneto, 1962 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 38x28 cm, signováno a razítkováno 
vzadu,  pasparta, původ: soukromá sbírka na 
Moravě 

odhadní cena: 40000 – 50000 Kč

vyvolávací cena: 35000 Kč
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�� • Postupa Ladislav (1929–2016) 

Dobré jitro, 1962 
bromostříbrná fotografie, pozdější autorská 
zvětšenina, rozměr: 40x30,5 cm, signováno a 
popsáno vzadu, stav: dobrý, pasparta, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 6000 – 8000 Kč

vyvolávací cena: 3000 Kč

     
�� • Postupa Ladislav (1929–2016) 

Krajina, 60/90. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 40x30 cm, signováno a popsáno vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
�� • Postupa Ladislav (1929–2016) 

Krab, 1963 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 59x47 cm, signováno, razítkováno a 
popsáno vzadu, stav: dobrý, pasparta, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

�� ��

�9
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�9 • Postupa Ladislav (1929–2016) 

Kasař, 1966 
bromostříbrná fotografie, vintage print, rozměr: 100x73 cm, signováno a popsáno vzadu, stav: mírně 
poškozené okraje, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 40000 – 60000 Kč

vyvolávací cena: 35000 Kč
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50 • Dostál František (*1938) 

Z cyklu Letní lidé, 1968 – 1990 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 23x17 cm, 
signováno a značeno vzadu, stav: dobrý, 
pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     
51 • Dostál František (*1938) 

Z cyklu náhodná setkání, 70. léta 20. 
století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 36,5x26,5 cm, signováno vpředu 
vpravo dole, razítko z mezinárodní výstavy 
v Anglii v roce 1985, stav: mírně poškozeno, 
autorská pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
52 • Dostál František (*1938) 

Z cyklu Letní lidé, 1985 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 17x23 cm, 
signováno a značeno vzadu, stav: dobrý, 
pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

50

51

52
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53 • Dostál František (*1938) 

Z cyklu Psí příběhy, 1969 – 1998 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: výřez pasparty: 28x38 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, opatřeno 
štítkem z mezinárodní výstavy v 
Japonsku., stav: dobrý, autorská pasparta, 
původ: z majetku autora 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
5� • Jarcovjáková Libuše  (*1952) 

Žena a móda, 1982 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 27x18 cm, signováno vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: 5000 Kč

     
55 • Jarcovjáková Libuše  (*1952) 

Noční směna, 1974 
bromostříbrná fotografie, vintage print, rozměr: 27x28 cm, 
signováno vzadu, stav: dobrý, pasparta, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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5� • Gabčan Fedor (*1940) 

Dvojice, 80. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: výřez pasparty: 57,5x46,5 cm, signováno 
vzadu, stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 12000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: 9000 Kč

     
5� • Štreit Jindřich (*1946) 

Bez názvu, 70. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 37,5x28,5 cm, signováno vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
5� • Štreit Jindřich (*19��)  & Dalibor 
Chatrný (1925–2012)  
Memento (portrét Dalibora 
Chatrného), 1998/2003 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 27x37 cm, signováno vzadu, stav: dobrý, 
pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

5�

5�

5�
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59 • Kolář Viktor (*1941) 

Bez názvu, 1981 / 1991 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 27x19 cm, 
signováno vpředu i vzadu, stav: dobrý, pasparta, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 12000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

�0 • Kolář Viktor (*1941) 

Skok, 1968 / 1991 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 19x27 cm, 
signováno vpředu i vzadu, stav: dobrý, pasparta, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 12000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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�1 • Župník Peter (*1961) 

Anjela, 2007 
digitální fotografie 2/12, rozměr: 36x54 cm, signováno vpředu vpravo dole a razítkováno, 
stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: soukromá sbírka na Moravě 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 15000 Kč

�2 • Župník Peter (*1961) 

Levoča – Anjel, 2008 
digitální fotografie 1/12, rozměr: 36x54 cm, signováno vpředu vpravo dole a razítkováno, 
stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: soukromá sbírka na Moravě 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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�3 • Stanko Vasil (*1962) 

Z cyklu Půda, 90. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 45x46 cm, 
stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

     
�� • Stanko Vasil (*1962) 

Z cyklu Společná domácnost, 1989 
bromostříbrná fotografie 1/1, rozměr: 96x92 
cm, signováno vpředu vpravo dole, 
stav: intaktní, sklo, rám, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 25000 Kč
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�5 • Šulla Drahotín (*1932) 

Bez názvu (Figurína), 1985 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 18x21 cm, 
signováno vzadu, stav: dobrý, pasparta, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 6000 – 8000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
�� • Šulla Drahotín (*1932) 

Predtucha, 1967 
digitální fotografie, rozměr: 70x50 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, vzadu dedikováno Dr. Jiřímu 
Jaskmanickému, stav: dobrý, sklo, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: 5000 Kč

     
�� • Šulla Drahotín (*1932) 

Chránený prejazd, 1962 
digitální fotografie, rozměr: 70x50 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, vzadu dedikováno Dr. Jiřímu 
Jaskmanickému, stav: dobrý, sklo, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: 5000 Kč
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�� • Šulla Drahotín (*1932) 

3. Finále, 70. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 23x17 cm, signatura a autorské razítko 
vzadu,  pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

�9 • Šulla Drahotín (*1932) 

Macešky, 70. léta 20. století 
bromostříbrná fotografie, vintage print, montáž ze 4 ks, rozměr: 24x68 cm, signováno vzadu, stav: dobrý, 
pasparta, sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 12000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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�0 • Macků Michal (*1963) 

Geláž č. �9, 1993 
speciální fotografická technika (geláž), rozměr: 76,5x52 cm, signatura a slepotiskové razítko vpředu vpravo 
dole, stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: soukromá sbírka, stav: dobrý 

odhadní cena: 50000 – 60000 Kč

vyvolávací cena: �5000 Kč
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�1 • Macků Michal (*1963) 

Geláž č. 9, 1989 
speciální fotografická technika (geláž), 
rozměr: 53x65 cm, signatura a slepotiskové 
razítko vpředu vpravo dole, stav: dobrý, 
pasparta, sklo, rám, původ: soukromá 
sbírka, stav: dobrý 

odhadní cena: 60000 – 80000 Kč

vyvolávací cena: 55000 Kč
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�2 • Jirásek Václav (*1965) 

Z cyklu Automatic, 2001 
barevná fotografie, rozměr: 40x50 cm, signováno 
vzadu, stav: dobrý, sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

�3 • Jírásek Váslav (*1965) 

Z cyklu Automatic, 2001 
barevná fotografie, rozměr: 40x50 cm, signováno 
vzadu, stav: dobrý, sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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�� • Jirásek Václav (*1965) 

Zátiší, 1996 
kontaktní bromostříbrná fotografie, rozměr: 18x13 
cm, signatura a autorské razítko vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

     
�5 • Jirásek Václav (*1965) 

Slepý, 1993/1994 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 28,5x22,5 
cm, slepotiskové razítko, signatura vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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�� • Jasanský Lukáš (*19�5)  & Polák Martin (*19��)  
Krajiny – Zemská fotografie, 1998–2000 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 103x149 cm, stav: dobrý, plexisklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

�� • Jasanský Lukáš (*19�5)  & Polák Martin (*19��)  
Krajiny – Zemská fotografie, 1998–2000 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 103x149 cm, stav: dobrý, plexisklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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�� • Jasanský Lukáš (*19�5)  & Polák Martin (*19��)  
Krajiny – Zemská fotografie, 1998–2000 
bromostříbrná fotografie, rozměr: 103x149 cm, stav: dobrý, plexisklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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�9 • Kopasz Viktor (*1973) 

In the Jungle, 1994 – 1997 
kolorovaná bromostříbrná fotografie, 
rozměr: výřez pasparty: 40x56 cm, 
stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

�0 • Tóth Matúš (*1972) 

Z cyklu Reality of the Banality, 2000 
fotografie na textilu, rozměr: rám: 65x70,  rám, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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�1• Bromová Veronika (*1966) 

Trpaslice, 2004 
digitální tisk na plátně 1/6, rozměr: 100x135 cm, 
signováno vzadu, stav: dobrý, blind rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 19000 Kč

     

�2 • Zídek Aleš (*1973) 

S tichou neodvratností, 2014–2015 
barevný archivní digitální tisk, rozměr: 100x66 
cm, signováno vzadu, stav: dobrý, rám, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 25000 – 35000 Kč

vyvolávací cena: 20000 Kč
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�3 • Vykulilová Alena (*1953) 

Vzpomín ka na Františka 
Drtikola 1, 2009 
digitální fotografie, rozměr: 30,5x45,5 
cm, signováno vzadu, stav: dobrý, 
pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 6000 – 8000 Kč

vyvolávací cena: 3000 Kč

     

�� • Nagy Peter (*1959) 

Z cyklu Black & Wild,  2004-2008
digitální fotografie, rozměr: 45x30 cm, signováno 
vzadu, stav: dobrý, pasparta, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 8000 – 12000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

�5 • Nagy Peter (*1959) 

Bez názvu,2004-2008
digitální fotografie, rozměr: 45x30 cm, signováno 
vzadu, stav: dobrý, pasparta, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 8000 – 12000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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�� • Vano Robert (*1948) 

Zátiší s růží, 2006 
tisk na fotografické emulzi, ruční papír, rozměr: 50x36 cm, signováno vpředu vpravo dole, slepotiskové 
razítko, stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

�� • Vano Robert (*1948) 

Květiny, 1973 
bromostříbrná fotografie, vintage print, rozměr: 47x70 cm, signatura a slepotiskové razítko vpředu vpravo 
dole, stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 25000 – 35000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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�� • Junek Milan (*1976) 

Inka, 2016 
digitální fotografie, rozměr: 38x29 
cm, signováno vzadu, stav: intaktní, 
pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     
�9 • Junek Milan (*1976) 

Milan, 2016 
digitální fotografie, rozměr: 30x44 
cm, signováno vzadu, stav: intaktní, 
pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     
90 • Raszka Tomáš (*1983) 

Akt, 2016 
digitální fotografie, rozměr: 45x30 
cm, signováno vzadu, stav: intaktní, 
pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     
91 • Raszka Tomáš (*1983) 

Body, 2009 
digitální fotografie, rozměr: 30x30 
cm, signováno vzadu, stav: intaktní, 
pasparta, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 4000 – 6000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

��

�9

90

91
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92 • Sikula Petr (*1941) 

Z cyklu Ostravská krajina, 1971–1974 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 60x50 cm, signováno vpředu vpravo 
dole, stav: dobrý, sklo, rám, původ: soukromá 
sbírka na Moravě 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �500 Kč

93 • Sikula Petr (*1941) 

Ostravská krajina, 1973 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 60x50 cm, signováno vpředu vpravo 
dole, stav: dobrý, sklo, rám, původ: soukromá 
sbírka na Moravě 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: 9000 Kč
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9� • Kovaříková Jarmila (*1979) 

Z cyklu Trochu jiné zápasy, 2012 
digitální fotografie, rozměr: 27x37 cm, 
stav: dobrý, pasparta, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 2000 – 3000 Kč

vyvolávací cena: 1500 Kč

     
95 • Němec Rudolf (1936–2015) 

Bez názvu, 1970 
bromostříbrná fotografie, vintage print, 
rozměr: 23x17 cm, značeno vpravo 
dole, stav: dobrý, pasparta, původ: 
soukromá sbírka na Moravě 

odhadní cena: 8000 – 12000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč



Klasické výtvarné umění
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9� • Hejna Václav (1914–1985) 

Studie mužských postav, 30. léta 20. století 
kresba tuží, rozměr: 21x15 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, pasparta, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 3000 – 5000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     
9� • Hejna Václav (1914–1985) 

Žena v krajině, 40. léta 20. století 
kombinovaná technika na ručním papíře, 
rozměr: 34x44 cm, signováno vpředu vpravo,  
pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 3000 – 5000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč
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9� • Hejna Václav (1914–1985) 

Geometrická kompozice, 1965 
frotáž, rozměr: 65x100 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, sklo, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
99 • Hejna Václav (1914–1985) 

Geometrická kompozice, 1965 
frotáž, rozměr: 70x96 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: poškozeno, 
sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
100 • Hejna Václav (1914–1985) 

Geometrická kompozice, 1968 
frotáž, rozměr: 70x95 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, sklo, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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101 • Švabinský Max (1873–1962) 

Sv. Jan Křtitel, 1930 
dřevoryt, autorský tisk, rozměr: 715:480 mm, 
signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, 
pasparta sklo rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 18000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

     

102 • Švabinský Max (1873–1962) 

T. G. Masaryk první prezident, 1919 
dřevoryt, autorský tisk, rozměr: výřez pasparty: 
79x54 cm, signováno vpředu vpravo dole s 
dedikací Ludvíku Páleníčkovi 1946, stav: dobrý, 
pasparta sklo rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč
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103 • Monogramista F. S.  
Sklizeň, 1907 
olej na malířské lepence, rozměr: 17x29 cm, značeno vpravo dole, stav: průměrný, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     10� • Pittermann Josef 
(1894–1918) 

Krajina, 1914 
olej na desce, rozměr: 50x53 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, 
stav: dobrý, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč
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105 • Scheiner Artuš (1863–1938) 

Pohádková ilustrace, přelom 19. a 20. 
století 
barevný akvarel, rozměr: 33x29 cm, stav: dobrý, 
pasparta, sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 10000 Kč

     

10� • Scheiner Artuš (1863–1938) 

Ilustrace z Románu o věrném 
přátelství Amise a Amila, 30. léta 20. 
století 
barevný akvarel, rozměr: 33x25 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, pasparta, sklo, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 10000 Kč
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10� • Jenewein Felix (1857–

1905) 

Bubeník, 1900 
jedenáctibarevná litografie, 
rozměr: výřez pasparty: 43x37 
cm, značeno v desce vlevo dole, 
stav: intaktní, pasparta, sklo, rám, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 5000 – 8000 Kč

vyvolávací cena: 3000 Kč

     

10� • Mánes Josef (1820–

1871) 

Líbánky na Hané, 1849 
litografie, rozměr: 390:380 mm, 
značeno dole v desce, stav: dobrý, 
pasparta, sklo, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 5000 – 7000 Kč

vyvolávací cena: 3000 Kč
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109 • Frinta Emanuel (1896–1970) 

Ženský akt, 1927 
kresba tužkou, rozměr: výřez pasparty: 11x6 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, sběratelské razítko sochaře Jašky vlevo 
dole, stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 2000 – 3000 Kč

vyvolávací cena: 1000 Kč

     
110 • Frinta Emanuel (1896–1970) 

Ženský akt, 1929 
kresba tužkou, rozměr: výřez pasparty: 21,5x15 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, sběratelské razítko sochaře 
Jašky vlevo dole, stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 3000 – 4000 Kč

vyvolávací cena: 1500 Kč

     
111 • Frinta Emanuel (1896–1970) 

Ženský akt, 1934 
kresba tužkou, rozměr: výřez pasparty: 27x17,5 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, sběratelské razítko sochaře 
Jašky vlevo dole, stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 3000 – 4000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

109
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111
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112 • Paderlík Arnošt (1919–1999) 

Mužská postava, 40. léta 20. století 
tužka na papíře, rozměr: výřez pasparty: 29x13 cm, signováno vpředu 
vpravo dole, stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 3000 – 5000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč

     
113 • Paderlík Arnošt (1919–1999) 

Zátiší s ovocem, 1995 
olej na plátně, rozměr: 20x25 cm, signováno vpředu vlevo dole, stav: dobrý, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč
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11� • Fischer Anna S. (1873–1942) 

Kosatce, konec 19. století 
olej na plátně, rozměr: 38x23 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

     

115 • Fischer Anna S. (1873–1942) 

Lekníny, konec 19. století 
olej na plátně, rozměr: 21,5x51 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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11� • Fischer Anna S. (1873–1942) 

Růže ve váze, konec 19. století 
olej na plátně, rozměr: 56x30 cm, signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 60000 – 80000 Kč

vyvolávací cena: 25000 Kč
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11� • Trnka Jiří (1912–1969) 

Zahrada (varianta ilustrace), 1962 
pastel na papíru, rozměr: výřez pasparty: 
22,5x34 cm, stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, 
původ: z majetku rodiny autora 

odhadní cena: 150000 – 200000 Kč

vyvolávací cena: 90000 Kč

     

11� • Trnka Jiří (1912–1969) 

Žlutá kytice v modrém džbánu, 40. 
– 50. léta 20. století 
kvaš na papíře, rozměr: výřez pasparty: 
39x28 cm, signováno vpředu vpravo dole, 
stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: z 
majetku rodiny autora 

odhadní cena: 150000 – 200000 Kč

vyvolávací cena: 100000 Kč
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119 • Trnka Jiří (1912–1969) 

Pod lampou, 30. léta 20. století 
olej na plátně (malířská lepenka), rozměr: 40x26 cm, stav: dobrý, rám, původ: z majetku rodiny autora 

odhadní cena: 200000 – 300000 Kč

vyvolávací cena: 150000 Kč
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120 • Veržakovský Karel (1924–

1963) 

Ženský portrét, 50. – 60. léta 20. 
století 
olej na plátně, rozměr: 48x37,5 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

121 • Veržakovský Karel (1924–1963) 

Bez názvu, 60. léta 20. století 
kombinovaná technika na desce, rozměr: 48x88 cm, 
signováno vpravo dole, stav: dobrý, sklo, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

     
122 • Veržakovský Karel 
(1924–1963) 

Surrelistické zátiší, 1951 
olej na plátně, rozměr: 59x70 
cm, signováno vpředu vlevo dole, 
stav: dobrý, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 20000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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123 • Veržakovský Karel 
(1924–1963) 

Kuchyňské zátiší, 50. 
– 60. léta 20. století, olej na plátně, 
rozměr: 62x87 cm, stav: dobrý, rám, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 40000 – 50000 Kč

vyvolávací cena: 2�000 Kč

12� • Veržakovský Karel (1924–1963) 

Zátiší se žehličkou, 50. – 60. léta 20. století 
olej na plátně, rozměr: 60x85 cm, stav: dobrý, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 40000 – 50000 Kč

vyvolávací cena: 35000 Kč
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125 • Stolař František (1933–2012) 

Bílé zjevení 2, 1967 
olej na plátně, rozměr: 50x60 cm, 
stav: dobrý, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
12� • Stolař František (1933–2012) 

Květiny, 1986 
olej na překližce, rozměr: 50x42,5 cm, 
stav: poničené okraje, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

     
12� • Stolař František (1933–2012) 

Kompozice, 1965 
olej na desce, rozměr: 76x63 cm, 
stav: mírně poškozeno, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 25000 – 35000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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12�

12�



�3aukční katalog Art Mozaika • 27. 5. 2017

12� • Stolař František (1933–2012) 

Dívka, 1982 
olej na dřevěné desce, rozměr: 49x46,5 
cm, autorské razítko vpředu vpravo dole, 
stav: mírně poničeno, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 40000 – 50000 Kč

vyvolávací cena: 2�000 Kč

     

129 • Stolař František (1933–2012) 

Červený akt, 1961 – 1963 
olej na plátně, rozměr: 98x73 cm, stav: dobrý, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 50000 – 60000 Kč

vyvolávací cena: 35000 Kč
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130 • Krátký Luboš  
Abstraktní motiv,  
kombinovaná technika na kartonu, rozměr: 17x23 cm, 
stav: dobrý, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: 5000 Kč

     
131 • Krátký Luboš  
Abstraktní motiv,  
kombinovaná technika na kartonu, rozměr: 19x24 cm, 
stav: dobrý, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: 5000 Kč

     

132 • Krátký Luboš  
Abstraktní motiv,  
kombinovaná technika na desce, rozměr: 70x38 cm, 
stav: dobrý, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 20000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 15000 Kč
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133 • Neučený autor  
Krajina, 1962 
olej na plátně, rozměr: 54x89 cm, 
stav: průměrný, blind rám, původ: soukromá 
sbírka 

vyvolávací cena: 15000 Kč

     

13� • Medek Mikuláš (1926–1974) 

Abstraktní kompozice, nedatováno 
enkaustika, rozměr: 62x45 cm, signováno 
vpředu vpravo nahoře, stav: dobrý, rám, 
původ: soukromá sbírka 

vyvolávací cena: 90000 Kč
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135 • Načeradský Jiří (1939–2014) 

Hlava, 1964 
olej na papíře, rozměr: 61x45 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: průměrný, sklo, rám, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
13� • Liesler Josef (1912–2005) 

Démon, 1959 
kombinovaná technika na papíře, 
rozměr: výřez pasparty: 49x37,5 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, 
pasparta, sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
13� • Urban Bohumil Stanislav 
(1903–1997) 

Dvě dívky, 1946 
olej na kartonu, rozměr: 26x50 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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13� • Šíma Josef  
(1891–1971) 

Studie mužské postavy, 1916 
kresba uhlem na papíře, rozměr: 33x42 cm, značeno pozůstalostním razítkem vzadu, stav: dobrý, pasparta, 
sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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139 • Saudek Kája  
(1935–2015) 

Sami ve vesmíru, 80. léta 20. století 
kombinovaná technika na papíře, rozměr: výřez pasparty: 30x42 cm, signováno vpředu vpravo uprostřed, 
stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 35000 Kč

vyvolávací cena: 2�000 Kč



Současné výtvarné umění
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1�0 • Synek Michal (*1982) 

Bez názvu, 2016 
akryl na plátně, rozměr: 70x50 cm, signováno 
vzadu, stav: dobrý, blind rám, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

1�1 • Synek Michal (*1982) 

Trofej, 2013 
akryl na plátně, rozměr: 100x70 cm, signováno 
vpravo na boku, stav: dobrý, blind rám, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč
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1�2 • Synek Michal (*1982) 

Balance, 2016 
akryl na plátně, rozměr: 120x80 cm, signováno vzadu, stav: dobrý, blind rám, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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1�3 • Miko Jan (*1978) 

Z cyklu Labyrinthus, 2016 
akryl na plátně, rozměr: 49,5x70 
cm, signováno vzadu, stav: dobrý, 
blind rám, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
1�� • Miko Jan (*1978) 

Z cyklu Ježíš, 2009 
akryl na plátně, rozměr: 150x120 
cm, signováno vzadu, stav: dobrý, 
blind rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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1�5 • Miko Jan (*1978) 

Apache, 2012 
akryl na plátně, rozměr: 100x100 cm, signováno vzadu, stav: dobrý, blind rám, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 10000 Kč
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1�� • Mrkva Martin (*1989) 

Muž v krajině, 2016 
olej na papíře adjustovaný na desce, rozměr: 148x115 cm, signováno vpředu, stav: intaktní, rám,  
původ: z majetku autora 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč
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1�� • Mrkva Martin (*1989) 

Žena myjící si vlasy, 2016 
olej na papíře adjustovaný na desce, rozměr: 185x139 cm, signováno vpředu, stav: intaktní, rám,  
původ: z majetku autora 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč
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1�� • Krejbich Daniel (*1969) 

Láska na Petříně, 2016 
fotografie a kombinovaná technika 
na desce, rozměr: 80x150 cm, 
signováno vpředu, značeno vzadu, 
stav: dobrý, nerámováno, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 10000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
1�9 • Krejbich Daniel (*1969) 

Třesk, 2012 
akryl na plátně, rozměr: 120x150 cm, 
signováno vpředu, značeno vzadu, 
stav: dobrý, nerámováno, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 30000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč
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150 • Krejbich Daniel 
(*1969) 

Ochranné zvířátko C,  
akryl na plátně, rozměr: 120x150 
cm, signováno vpředu, popsáno 
vzadu, stav: dobrý, nerámováno, 
původ: z majetku autora 

odhadní cena: 25000 – 35000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

     

151 • Krejbich Daniel 
(*1969) 

Ochranné zvířátko B,  
akryl na plátně, rozměr: 120x150 
cm, signováno vpředu, popsáno 
vzadu, stav: dobrý, nerámováno, 
původ: z majetku autora 

odhadní cena: 25000 – 35000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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152 • Harant Jan (*1984) 

Living Colour, 2012 
akryl na plátně, rozměr: 125x145, 
stav: dobrý, blind rám, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

     

153 • Harant Jan (*1984) 

Living Colour, 2012 
akryl na plátně, rozměr: 135x155, 
stav: dobrý, blind rám, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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15� • Hejda Luboš (*1990) 

Mládí, 2016 – 2017 
akryl na plátně, rozměr: 80x80 cm, signováno vpředu 
vpravo dole, stav: intaktní, blind rám, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 10000 Kč

     
155 • Hejda Luboš (*1990) 

Zoufalost, 2016 – 2017 
akryl na plátně, rozměr: 100x60 cm, signováno vpředu 
vpravo dole, stav: intaktní, blind rám, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 18000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

     
15� • Hejda Luboš (*1990) 

Svoboda, 2016 – 2017 
akryl na plátně, rozměr: 90x60 cm, signováno vpředu 
vpravo dole, stav: intaktní, blind rám, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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15� • Kadrnožka Dimitrij (*1923) 

Na cestách, 1998 
olej na plátně, rozměr: 73x73 cm, signováno vpředu vpravo dole a vzadu, stav: dobrý, rám, původ: z majetku 
autora 

odhadní cena: 40000 – 50000 Kč

vyvolávací cena: 35000 Kč
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15� • Bukovský Ivan (*1949) 

Červená figura, 2013 
kombinovaná technika na desce, rozměr: 67x52 
cm, signováno vpředu vlevo dole, stav: dobrý, 
rám, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

     

159 • Bukovský Ivan (*1949) 

Ikaros, 1993 
olej na plátně, rozměr: 89x70 cm, signováno 
vpředu vpravo dole a vzadu, stav: dobrý, rám, 
původ: z majetku autora 

odhadní cena: 30000 – 35000 Kč

vyvolávací cena: 22000 Kč
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1�0 • Mareš Dominik (*1972) 

Jemnost, 2015 
kombinovaná technika na desce, rozměr: 30x35 cm, 
signováno vzadu, stav: dobrý, autorská adjustace, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 15000 Kč

     
1�1 • Mareš Dominik (*1972) 

Světa kraj, 2016 
kombinovaná technika na desce, rozměr: 20x25 cm, signováno 
vzadu, stav: dobrý, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 15000 Kč

     
1�2 • Mareš Dominik (*1972) 

Milá mise, 2016 
kombinovaná technika na desce, rozměr: 20x25 cm, signováno 
vzadu, stav: dobrý, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 15000 Kč

    

 
1�3 • Mareš Dominik (*1972) 

Ranní město, 2017 
kombinovaná technika na plátně, 

rozměr: 40x40 cm, signováno vzadu, 
stav: dobrý, blind rám, původ: z majetku 

autora 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 22000 Kč
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1�� • Mareš Dominik (*1972) 

Náš kostel, 2017 
kombinovaná technika na plátně, rozměr: 100x100 cm, signováno vzadu, stav: dobrý, blind rám, původ: z 
majetku autora 

odhadní cena: 40000 – 50000 Kč

vyvolávací cena: 3�000 Kč
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1�5 • Vlna Ladislav (*1976) 

OP  Over Power, 2017 
metalurgická malba, rozměr: 134x100 cm, 
signováno vpředu, stav: intaktní, adjustované na 
desce, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 60000 – 70000 Kč

vyvolávací cena: �5000 Kč

     

1�� • Placht Otto (*1962) 

Bez názvu – Džungle, 2005 
olej na plátně, rozměr: 75x140 cm, signováno vzadu, stav: dobrý, rám, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 40000 – 50000 Kč

vyvolávací cena: 3�000 Kč
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1�� • Nikl Petr (*1960) 

Nejmenší muž na světě, 2005 
akryl na plátně, rozměr: 150x90 cm, signováno vzadu, stav: dobrá, rám, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 130000 – 140000 Kč

vyvolávací cena: 95000 Kč
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1�� • Stoss Jan (*1964) 

Moravská orlice, 2013–2016 
olej na plátně, rozměr: 170x115 cm, signováno vpředu a vzadu, stav: dobrý, blind rám, původ: z majetku 
rodiny 

odhadní cena: 45000 – 55000 Kč

vyvolávací cena: 39000 Kč
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1�9 • Stoss Jan (*1964) 

Český lev, 2013–2016 
olej na plátně, rozměr: 170x115 cm, signováno vpředu a vzadu, stav: dobrý, blind rám, původ: z majetku 
rodiny 

odhadní cena: 45000 – 55000 Kč

vyvolávací cena: 39000 Kč
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1�0 • Zemanský Martin 
(*1983) 

Direct, 2017 
akryl na plátně, rozměr: 100x120 
cm, signováno vpředu vlevo dole 
a vzadu, stav: intaktní, blind rám, 
původ: z majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

     

1�1 • Zemanský Martin 
(*1983) 

Heads no. 3, 2017 
akryl na plátně, rozměr: 100x120 
cm, signováno vpředu vlevo dole 
a vzadu, stav: intaktní, blind rám, 
původ: z majetku autora 

odhadní cena: 20000 – 25000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč

     



Světová tvorba
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1�2 • Klee Paul (1879–1940) 

Insekten, 1919 / 1947 
heliogravura, barevný pochoir, rozměr: 204:155 mm, 
značeno v desce vpředu, stav: dobrý, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
1�3 • Kandinskij Vasilij  (1866–1944) 

Komety, 1938 
barevná litografie, rozměr: 350:260 mm, signováno, 

stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 40000 – 50000 Kč

vyvolávací cena: 1�000 Kč
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1�� • Miro Joan (1893–1983) 

Cahiers d’Art Surrealist Composition, 1934 
pochoir, rozměr: 310:240 mm, stav: dobrý, pasparta, sklo, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 70000 – 90000 Kč

vyvolávací cena: �5000 Kč
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1�5 • Dalí Salvador  (1904–1989) 

Strážný anděl, 1984 
originální barevná litografie, rozměr: 49,5x39 cm, signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, pasparta, sklo, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 50000 – 60000 Kč

vyvolávací cena: 2�000 Kč
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1�� • Dalí Salvador  (1904–1989) 

Pokušení sv. Antonína, 70. léta 20. století 
ručně kolorovaný lept, rozměr: 540:695 mm, signováno předu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 100000 – 150000 Kč

vyvolávací cena: �5000 Kč
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1�� • Bacon Francis (1909–1992) 

Ležící žena, 1959 
barevná litografie, rozměr: výřez pasparty: 48,5x36,5 cm, stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 60000 – 80000 Kč

vyvolávací cena: 55000 Kč
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1�� • Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn 
(1606–1669) 

Kristus předveden lidu, 
1655/ 2. polovina 19. století 
mědirytina, rozměr: 335:390 mm, 
stav: dobrý, pasparta, sklo, rám, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     
1�9 • Neurčený 
francouzský autor  
olej na plátně, přelom 19. a 
20. století 
olej na plátně, rozměr: 33,5x41 
cm, stav: dobrý, rám, původ: 
soukromá sbírka 

vyvolávací cena: 25000 Kč
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1�0 • Gepp  Nady (*1959) 

Zátiší s plody, 1991 
olej na plátně, rozměr: 80x60, signováno vpředu 
vpravo nahoře a vzadu, stav: dobrý, blind rám, 
původ: z majetku autora 

odhadní cena: 50000 – 60000 Kč

vyvolávací cena: �5000 Kč

     

1�1 • Gepp  Nady (*1959) 

Salome, 1991 
olej na plátně, rozměr: 100x50 cm, signováno 

vpředu vlevo uprostřed a vzadu, stav: dobrý, blind 
rám, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 50000 – 60000 Kč

vyvolávací cena: �5000 Kč



Užité umění 
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1�2 • Jonáš Albert (1893–1974) 

Otamýr, návrh plakátu, 20. –30. léta 20. 
století 
kombinovaná technika, rozměr: 68x45 cm, 
signováno vpředu, stav: dobrý, sklo, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 25000 Kč

     

1�3 • Jonáš Albert (1893–1974) 

Ottovo mýdlo Rakovnické, návrh 
plakátu, 20. –30. léta 20. století 
kombinovaná technika, rozměr: 68x45 cm, 
signováno vpředu, stav: dobrý, sklo, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 25000 Kč
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1�� • Jonáš Albert (1893–1974) 

Onyx–krém na pleť, návrh plakátu, 20. –30. léta 20. století 
kombinovaná technika, rozměr: 63x47 cm, signováno vpředu, stav: dobrý, sklo, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 30000 – 40000 Kč

vyvolávací cena: 25000 Kč
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1�5 • Porcelánka  Loučky u Karlových Varů  
Windsor, soubor � ks hrnečků s podšálky, 70. Léta 20. století 
zlacený porcelán, rozměr: výška šálku 5 cm, průměr podšálku 11,5 cm, značeno vespod, stav: intaktní, 
původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 3000 – 4000 Kč

vyvolávací cena: 2000 Kč
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1�� • Neurčený autor  
Skleněný set, džbán na pivo, � ks skleniček a svícen,  
ručně zdobené sklo, rozměr: džbán výška: 22,5 cm, sklenice: 10,5 cm, stav: 2x drobná odštípnutí na 
skleničkách, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 3000 – 5000 Kč

vyvolávací cena: 1500 Kč
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1�� • Znoj Jan (1905–1950) 

Zachránce, okolo roku 1925 
terakotová plastika, rozměr: výška: 44,5 cm, značeno na podstavci, stav: dobrý, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 5000 – 7000 Kč

vyvolávací cena: 2500 Kč

     



Obrázky pro radost
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1�� • Minařík Josef Mathias (*1939) 

Poezie,  
olej na sololitu, rozměr: 27x19 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 5000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

1�9 • Minařík Josef Mathias (*1939) 

Pampelišky,  
olej na sololitu, rozměr: 30x20 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 5000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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190 • Minařík Josef Mathias 
(*1939) 

Pomněnky,  
olej na plátně, rozměr: 30x30 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, 
stav: dobrý, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 8000 – 12000 Kč

vyvolávací cena: 5000 Kč

     

191 • Minařík Josef Mathias 
(*1939) 

Krajina s kapličkou,  
olej na plátně, rozměr: 45x55 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, 
stav: dobrý, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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192 • Steinský Josef 
(1903–?) 

Zimní vesnice, 30. léta 20. 
století 
olej na desce, rozměr: 35x50 
cm, signováno vpředu vpravo 
dole, stav: dobrý, rám, původ: 
soukromá sbírka v Jižních 
Čechách 

odhadní cena: 8000 – 12000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

193 • Kuřil Vlastimil (1893–?) 

Krajina, 1923 
olej na desce, rozměr: 36x45 cm, signováno vlevo dole, stav: dobrý, rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 6000 – 8000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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19� • neučený autor  
Zimní krajina, 70. léta 20. století 
olej na malířské lepence, rozměr: 25x35 cm, 
signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, sklo, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 2000 – 3000 Kč

vyvolávací cena: 1000 Kč

     
195 • Schneiderka Josef (1899–1945) 

Na pastvě, 20 – 30. léta 20. století 
olej na plátně, rozměr: 100x100 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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 19� • Holíček Oldřich (1921–1993) 

Zátiší s melounem, 60. léta 20. století 
olej na sololitu, rozměr: 29x39 cm, signováno vpředu vlevo dole, stav: dobrý, rám, původ: z pozůstalosti autora 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

19� • Holíček Oldřich (1921–1993) 

Setkání, 70. léta 20. století 
olej na sololitu, rozměr: 27x47 cm, signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: z pozůstalosti autora 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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19� • Holíček Oldřich 
(1921–1993) 

Nový rok, 70. léta 20. století 
olej na překližce, rozměr: 31x42 
cm, stav: dobrý, rám, původ: z 
pozůstalosti autora 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: 5000 Kč

     

199 • Holíček Oldřich 
(1921–1993) 

Dětské hřiště, 1964 
olej na sololitu, rozměr: 29,5x39,5 
cm, signováno vpředu vpravo 
dole, stav: dobrý, rám, původ: z 
pozůstalosti autora 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: 5000 Kč
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200 • Neurčený autor  
Dívka, nedatováno (60. – 70. léta 20. století) 
olej na plátně, rozměr: 85x35 cm, stav: dobrý, 
rám, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč

     

201 • Pešák Ivo (1944–2011) 

Portrét, 2004 
olej na plátně, rozměr: 50x50 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: z 
pozůstalosti autora 

odhadní cena: 10000 – 12000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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202 • Pissca   
Stavení, nedatováno 
olej na desce, rozměr: 30x34 cm, 
signováno vpředu vlevo nahoře, 
stav: dobrý, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 10000 – 15000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

203 • Neurčený autor  
V parném létě, nedatováno 
olej na plátně, rozměr: 40x45 cm, 
stav: dobrý, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč
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20� • Mandel Jiří (1886–1971) 

Zátoka, 60. léta 20. století 
olej na plátně, rozměr: 70x100 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

205 • Zábranský Adolf (1909–1981) 

Studie, nedatováno 
kresba tužkou, rozměr: 20x15 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, autorské razítko vzadu, 
stav: dobrý, pasparta, původ: soukromá sbírka 

odhadní cena: 2000 – 3000 Kč

vyvolávací cena: 1000 Kč
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20� • Zavázal František (1878–?) 

Květinové zátiší, 1949 
olej na desce, rozměr: 35x45 cm, signováno 
vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: �000 Kč

     

20� • Jirásek   

Zátiší s bažantem, 1970 
olej na překližce, rozměr: 60x39 cm, signováno 

vpředu vlevo dole, stav: dobrý, rám, původ: 
soukromá sbírka 

odhadní cena: 3000 – 4000 Kč

vyvolávací cena: 1500 Kč
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20� • Šimek František  
Abstraktní kompozice, 60. léta 20. století 
kombinovaná technika na plátně, rozměr: 25x30 cm, signováno vzadu, stav: dobrý, rám, původ: soukromá 
sbírka 

odhadní cena: 8000 – 10000 Kč

vyvolávací cena: 3500 Kč
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209 • Vlková Marie (*1946) 

Soutěska, 2007 
olej na překližce, rozměr: 70x50 cm, signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 15000 – 20000 Kč

vyvolávací cena: 12000 Kč 
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210 • Mládek Ivan (*1942) 

Pražané vítají čínského prezidenta, 2017 
olej na plátně, rozměr: 50x150 cm, signováno vpředu vpravo dole, stav: dobrý, rám, původ: z majetku autora 

odhadní cena: 70000 – 100000 Kč

vyvolávací cena: 55000 Kč
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Aukční řád

1. Vyhlašovatel Art Mozaika, s. r. o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ 06057667 (dále jen „dražebník“) organizuje aukci 
uměleckých děl na žádost vlastníků dražených předmětů formou neveřejné aukce dne 27. května 2017 od 11:00 hodin na 
adrese Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou or-
ganizované podle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky.

2. Živá aukce se řídí podmínkami Aukčního řádu. Aukce jsou přístupné pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem 
aukční síně. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho 
dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů.

3. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu. Informace k jednot-
livým položkám v katalogu jsou poskytnuty prodávajícím a jsou konzultovány s odborníky. Je kladem důraz na maximální 
přesnost údajů. Dražebník však neručí za správnost a úplnost těchto údajů. Dražebník neodpovídá za případné tiskové 
chyby a barevné odchylky v tisku aukčního katalogu. Dražitel má možnost seznámit se se všemi předměty před konáním 
aukce na předaukčních výstavách. Na reklamace ohledně ceny, stavu, popisu a funkčnosti předmětů nebude po udělení 
příklepu brán zřetel. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu.

4. Dražitel se musí před aukcí řádně zaregistrovat u dražebníka. K registraci je zapotřebí se prokázat platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem, v případě, že je dražitel právnická osoba, výpisem z obchodního rejstříku. Registrovaný 
účastník se stává dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo. 

5. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy 
zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje:

Okamžitou aukční cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů vyvolávána. O pořadí příhozů 
rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

6. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční položky (tzv. kladívkové ceně) aukční poplatek (provize aukční síně) ve 
výši 20%. Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak 21% DPH, tak 4% autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je 
možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem na účet Art Mozaika vedený u  Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 
117 21 Praha 1, č. ú.: 2�01212221 / 2010, IBAN: CZ1320100000002�01212221, BIC: FIOBCZPPXXX, nebo hotově (u 
částek nepřevyšujících 250.000,- Kč) při převzetí věci v místě konání dražby či v kanceláři dražebníka Politických vězňů 
911/8, 110 00 Praha 1, nejpozději však do deseti pracovních dnů po skončení aukce, pokud není písemně dohodnuto 
jinak. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby, nebo na základě potvrzení o zapla-
cení ceny. 

7. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:

vyhotoví-li písemnou plnou moc na „dražebníka“ k zastoupení na dražbě

určí-li věci, které za něho má „dražebník“ dražit

určí-li limit, do kterého za něho má „dražebník“ přihazovat, a to pro každou věc zvlášť

dražit po telefonu lze po písemné dohodě

Formulář pro aukci v zastoupení s pokyny je k dispozici na konci aukčního katalogu a na webových stránkách dražebníka 
Art Mozaika - www.artmozaika.eu.

Tyto podmínky a ujednání Aukčního prodeje nabývají účinnosti dne 1. června 2017.

Art Mozaika, s.r.o.

 100,- Kč,  činí-li okamžitá aukční cena méně než 4.000,- Kč.

 500,- Kč,  činí-li okamžitá aukční cena alespoň  4.000,- Kč,  ale méně než   10.000,- Kč

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

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

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

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

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

 100.000,- Kč,  činí-li okamžitá aukční cena  1.000.000,- Kč  a více.



PLNÁ MOC
k zastoupení na dražbě 

Zmocňuji společnost ART MOZAIKA, s. r. o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 06057667, aby mne zastupovala na 
aukci, která se bude konat dne 2�. května 201� od 11:00 h. na adrese Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, 118 
00 Praha 1 a dražila za mne do uvedených limitů následující věci.

ZMOCNITEL             

Jméno a příjmení       

Ulice Obec   

PSČ Země   

Datum narození č. OP/č. pasu   

Platnost do Vydal   

Telefon Email

  

NABÍDKA     

Číslo položky Předmět dražby Limitní cena v Kč 

        
   
 
    

Formulář vyplňte a zašlete emailem nebo poštou na uvedenou adresu, či předejte osobně během předaukční výstavy. 
Zavazuji se, že vydražené předměty zaplatím nejpozději do 10 dnů ode dne konání aukce. K vydražené věci bude účtován 
aukční poplatek dle platného aukčního řádu. Zmocnitel prohlašuje, že jsou známi dražební podmínky dražebníka.  
Účastník aukce tímto současně dává dražebníkovi souhlas podle zák. č. 101/2000 Sb. ke zpracování svých osobních údajů, 
a to za účelem vyrozumívání účastníka o konání dražeb a zasílání dražebních katalogů.  

    
        
Místo a datum Podpis

ART MOZAIKA, s. r. o., Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1
www.artmozaika.eu * info@artmozaika.eu* +420 222 231 594





Organizátoři

obec SENOHRABY
Plovárna Senohrabymozaika

Partneři festivalu


