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zažívalo nebývalý rozkvět. Ze skla se na léta stala doslova výkladní skříň deklarující světu 
úspěchy země. Průběžně se navyšoval počet profesionálních výtvarníků spolupracujících 
s výrobou, při velkých podnicích vznikala takzvaná technicko-výtvarná střediska obsazená 
nadanými designéry, jednotlivé designéry zaměstnávaly také menší závody a sklářským 
podnikům dodávaly své návrhy desítky externích výtvarníků. velmi důležitou úlohu ve vývoji 
průmyslově vyráběného skla hrála centrální designérská střediska (Ústřední výtvarné středisko 
pro průmysl skla a jemné keramiky a následný Ústav bytové a oděvní kultury - Úbok) 
a výtvarníci s těmito institucemi spojení. vznikla ateliérová sklářská tvorba uznávaná jako 
zásadní přínos československa současnému sochařství a malířství. 

designérská tvorba se začala rychle rozvíjet i přes trvající obtíže způsobené různými faktory. 
mnozí výtvarníci ale nebyli spokojeni s možnostmi realizací návrhů ve výrobě, proto řada z nich 
opouštěla průmyslovou výrobu ve prospěch právě se rodícího ateliérového skla. Při zpětném 
pohledu ale nyní vidíme, jakým sklárny do té doby nevídaným způsobem inovovaly svou 
nabídku. některé z nich dokonce dokázaly novou designérskou tvorbou naplnit téměř celý vlastní 
sortiment. naprostá většina sklářské produkce odcházela s podporou podniku zahraničního 
obchodu Skloexport na zahraniční trhy a získávala tak státu potřebné devizové prostředky. 
Střední sklářské školy, které se rychle vzpamatovávaly z let nepřízně, pražskou vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou (vŠuP) a vysoké školy technického typu opouštěli výborně vybavení 
výtvarníci a technologové, kterým vydatně pomáhali vzdělaní ekonomové a významně též 
zruční řemeslníci v podnicích. dnes již legendární byla výtvarná výuka prof. josefa kaplického 
na vŠuP otevřená různým pohledům, úspěchů dosáhlo také působení jeho kolegy prof. karla 
Štipla zaměřené na přípravu designérů pro průmysl. na oba navázal od poloviny 60. let neméně 
proslulý pedagog prof. Stanislav libenský.

Škála průmyslově vyráběného skla byla v druhé polovině 20. století nesmírně široká. Sahala 
od výroby luxusních unikátů až po sklo chrlené stroji v miliónových sériích. Podívejme se na ni 
podrobněji (s výjimkou skla nápojového) s ohledem na zastoupení jednotlivých autorů v tomto 
aukčním katalogu. 

k nebývalému rozvoji došlo v oboru lisovaného skla, kde levná technologie (spočívající 
v tvarování žhavého skla do kovových forem pomocí razníků) do té doby lákala možností masové 
výroby spíše k napodobování drahých broušených předmětů než k vyjádření odpovídajícímu 
soudobému estetickému cítění. Sklárny sdružené do podniků obalové a lisované sklo (pozdější 
Sklo union) a jablonecké sklárny ale začaly překvapivě od 50. let produkovat stovky vzorů 
esteticky kvalitního užitkového a dekorativního skla. díky pochopení a podpoře vedoucích 
pracovníků sklářského průmyslu vznikl fenomén, který neměl mezinárodní srovnání a dnes se 
stává významným sběratelským artiklem. jako autoři lisovaného skla se uplatnili absolventi 
vŠuP, kteří navazovali na průkopnickou práci návrhářů rudolfa Schröttera působícího 
v rudolfově huti nebo karla Zentnera v libochovické sklárně: František Pečený, jozef Soukup, 
rudolf jurnikl, václav hanuš, miloš Filip, jiří Zejmon, od počátku 60. let začínající umělci 
František vízner, vladislav urban, jiří brabec, později adolf matura a vratislav Šotola, v 70. 
letech Pavel Pánek a václav Zajíc. tito tvůrci většinou rezignovali na jakékoliv historické 
reminiscence a přispěli do  programu moderního lisovaného skla každý svým nezaměnitelným 
způsobem. 

Řada výtvarníků se zabývala zhodnocením možností tvarování skla na píšťale u sklářské pece 
– tzv. hutního skla, při čemž respektovala a zachovávala přirozené vlastnosti tekuté skleněné 
hmoty: josef hospodka v Chřibské, milan metelák v harrachově, miloslav klinger a miloslav 
janků v Železném brodě, František Zemek ve mstišově a vedle huťmistra emanuela beránka 
výtvarníci spolupracující s hutí ve Škrdlovicích: nejprve ve 40. letech např. vlasta lichtágová 

sbírka poválečného designu českého skla

aukční dům Sýpka, 2009

České sklo zažilo během staletí existence několik vrcholných období, ke kterým bez váhání 
můžeme přiřadit druhou polovinu 20. století s výsledky práce tehdejších sklářských výtvarníků, 
technologů a řemeslníků. Průmyslově vyráběné sklo se nyní pomalu stává - zejména kvůli 
estetické kvalitě - objektem pozornosti sběratelů. Jeho hodnota bude postupem času nepochybně 
stoupat, proto ho lze považovat i za dobrou finanční investici. Zájem o sklo ze strany sběratelů 
ale paradoxně vrůstá v údobí, které je z mnoha hledisek pro sklo časem útlumu. O to více je při 
pohledu na sbírku představenou tímto katalogem zřejmé, jakým významným fenoménem byla 
v uplynulých desetiletích sklářská výroba. Tvůrci sbírky předkládané do aukce se od 80. let 
podařilo shromáždit kolekci v ukázkách ilustrující značnou část poválečné průmyslové produkce. 
Jako celek čítající asi pět set kusů skla soubor vypovídá o porozumění sběratele výrobě, o jeho 
estetickém citu a v neposlední řadě o širokých znalostech. 

Po druhé světové válce se zpočátku nezdálo, že české sklo čeká zářivá budoucnost. Poté co se 
sklářství úspěšně vyrovnalo s nedostatkem pracovních sil způsobených odsunem, stálo před ještě 
náročnějším úkolem: přesvědčit o své hospodářské a kulturní potřebnosti měnící se společnost. 
československé vedení po převratu v roce 1948 nepovažovalo spotřební průmysl, do kterého 
sklářská výroba náleží, za svou prioritu a po vzoru Sovětského svazu začalo preferovat těžký 
průmysl. mělo ke změně silné prostředky, neboť do svých rukou soustředilo veškerou výrobu 
a obchod. Sklárny se pod tlakem mocenských zásahů odkláněly od užitkového a dekorativního 
skla směrem ke sklu určenému k technickým účelům; neinvestovalo se do výrobních provozů 
a kdysi slavnému českému užitkovému a dekorativnímu sklu tak téměř zvonila pomyslná hrana. 
razantní omezení se týkala i vzdělávání, na čas dokonce zanikla sklářská škola v kamenickém 
Šenově a sklářská škola v novém boru zaměřila výuku výhradně na technologii skla. 

Situace se začala radikálně proměňovat po polovině 50. let, kdy si vedení státu uvědomilo 
ekonomický potenciál sklářské výroby. byly to výsledky práce výtvarníků, které přiměly 
rozhodující československé orgány zařadit sklo jako klíčový prvek na důležité mezinárodní 
výstavy (triennale užitého umění v miláně 1957 a 1960, Světové výstavy eXPo v bruselu 
1958 a v montrealu 1967 atd.). ohlas těchto prezentací (zejména výstavy československé sklo 
v moskvě 1959) se projevil ve změně oficiálního postoje. v 60. letech se mohutně investovalo 
do modernizace sklářských provozů i výstavby celých nových skláren. Sklářství díky tomu 
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a jan lichtág společně s vincencem makovským atd., z funkce výtvarných vedoucích huti 
od 50. do konce 80. let postupně milena velíšková, miloslava Svobodová, František vízner 
a jaroslav Svoboda, dále jan kotík, maria Stáhlíková, vladimír jelínek, lubomír blecha, 
Zdena Strobachová, olga jirsáková, jiřina Žertová, od 70. let Pavel ježek, jan exnar a mnoho 
dalších. realizovaly se i návrhy zkušených sklářských mistrů: ve Škrdlovicích jana a rudolfa 
beránkových nebo Petra hory a ladislava Palečka, v novém boru josefa rozinka, brusiče 
Stanislava honzíka st. atd.

broušené olovnaté sklo (sklo s vysokým obsahem oxidu olovnatého bohatě dekorované pomocí 
brusných kotoučů), u kterého se po válce vlastně nepředpokládala možnost výtvarného vývoje, 
díky výtvarníkům jako vladimír Žahour a od 70. let dagmar kudrová v Poděbradech, dále 
josef Pravec v Úsobí či miluše roubíčková v novém boru zažívalo od poloviny 50. let svou 
konjunkturu. jiskřivou surovinu užívali mnozí mimo jiné ke kreacím blízkým op-artu a vzdálili 
se tak doposud běžnému historizujícímu dekorativnímu pojetí. kromě rafinovaně jednoduchých 
návrhů se objevily také inspirace přírodou například ve skle josefa Švarce v josefodolu. 
v barevně přejímaném olovnatém skle se uplatnil václav horáček. v programu lisovaného 
olovnatého skla (tzv. ušlechtilého olovolisu) se v Poděbradech realizovaly neobyčejné práce 
jiřího Řepáska nebo ladislava olivy st. 

Sklárna moser v karlových varech založila svou mezinárodní proslulost na dokonalém řemeslném 
zpracování bezvadné suroviny zhodnocené výtvarnou invencí významných designérů. v této 
linii úspěšně pokračovala i v poválečných desetiletích a každý rok obohacovala svou nabídku 
o mimořádné práce z oborů broušeného a rytého skla, ale také skla hutního podle návrhů 
podnikových výtvarníků oldřicha lípy, luboše meteláka a od poloviny 70. let jiřího Šuhájka. 
vznikla celá řada prací podle externích návrhů věry liškové, Pavla hlavy, vladimíra jelínka 
a mnohých jiných.

v novém boru z různých skláren a dílen složený rozsáhlý podnik borské sklo (pozdější 
Crystalex) navazoval na místní tradici sklářské výroby a v mnoha sklářských oborech ji svébytně 
rozvíjel. jako výtvarníci se tam od 50. let uplatnily desítky tvůrčích osobností: z interních např. 
karel Wünsch, ladislav oliva st., rené roubíček, vratislav Šotola, později eva Švestková, 
marie glückaufová, ivo rozsypal a další. v ateliérech eXbor se realizovaly exklusivní 
kolekce - kupříkladu brusem hranované vázy se zatavenými fóliemi či tkaninami Pavla hlavy. 
mnohostranností projevu se z českých skláren borskému sklu blížilo snad jen Železnobrodské 
sklo, kde kromě výše zmíněných klingera a janků pracovali například antonín drobník, jiřina 
Pastrnková nebo jindřich tockstein. Sklárna v Chlumu u třeboně založila designérský program 
po nástupu výtvarníka jana gabrhela na konci 50. let. v započaté práci pro sklářský průmysl 
nadále pokračovali ludvika Smrčková a alois metelák, kteří získali proslulost ve světě skla již 
v předválečném období. 

nejen v ateliérovém skle, ale také v designu se projevila v jiných oborech výtvarného umění 
neobvyklá svoboda uměleckého projevu, neboť sklu byly pro jeho dekorativnost režimem 
tolerovány sklony k abstraktnímu způsobu vyjádření. aplikace vlivů současného výtvarného 
umění na esteticky atraktivní materiál okořeněné invencí, znalostmi a v neposlední řadě 
řemeslnou zručností pomohly českému sklu znovu na výsluní. věříme ale, že i přes momentální 
silně medializované obtíže našeho sklářství nebyla poválečná desetiletí poslední slavnou etapou 
českého skla. v české republice pracuje mnoho talentovaných tvůrců, kteří mohou navazovat 
na slavné předchůdce, o jejichž umění svědčí i tento katalog.

září 2009 milan hlaveš, Phd. 
uměleckoprůmyslové museum v Praze

1.
autor neurčen  
Váza
Sklo union teplice
návrh 60. léta 20. stol.
výška 8,5 cm
ručně lisované sklo

Vízner František
Váza
Sklo union teplice
návrh 60. léta 20. stol.
výška 8,5 cm
ručně lisované sklo
€ 39 dohromady 1 000 kč

1.

1.

2. autoři neurčeni
Váza – 5 ks
Sklo union teplice 
návrhy 60./70. léta 20. stol.
výška od 10 do 23 cm
ručně lisované sklo, drobný oťuk
€ 59  dohromady 1 500 kč

2.2.

2. 2. 2.
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8.
autor neurčen 
Váza – 2 ks
návrh 70./80. léta 20. stol.
výška 23,5 cm, resp. 12,5 cm
hutní sklo, drobný oťuk
€ 59  dohromady 1 500 kč

6. 
autor neurčen
Váza
borské sklo, nový bor 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 24,5 cm
ručně broušené a ryté sklo,  
drobné oťuky
€ 59  1 500 kč

5.
autor neurčen
Váza
karlovarské sklo – moser,  
karlovy vary 
návrh 40./50. léta 20. stol.
výška 17 cm
ručně broušené sklo eldor,  
drobné oťuky
vzácné
€ 59  1 500 kč

4.
autor neurčen
Váza
návrh patrně 70. léta 20. stol.
výška 21 cm
hutní vrstvené sklo s nálepy, oťuk
vzácné
€ 117  3 000 kč

3.
autor neurčen
Váza
sklárna Škrdlovice
návrh kolem r. 1948
výška 22,5 cm
bublinkové sklo (pulegoso),  
tzv. škrdlovická antika
Lit.: Vydra Josef: Návrat k tvarům. 
In: Tvar, sv. 1/1948, č. 5–6,  
s. 129–136, vyobr. s. 136.

O firmě: Ladýřová Ludmila: 
Škrdlovické sklo. Ars vitraria č. 3, 
Jablonec nad Nisou 1971, s. 108–117.
€ 39  1 000 kč

3.

5.

6.
8.

4.

7.
autor neurčen
Váza – 2 ks
model č. 903
obalové a lisované sklo – obaS, 
sklárna rosice 
návrh r. 1955
výška 20 cm, resp. 19,5 cm
ručně lisované barevné a uranové sklo, 
drobný oťuk
v uranovém skle velmi vzácné
Lit.: Glassexport Rosice katalog 1987, 
s. 14. Newhall Marcus: Sklo Union. 
Art Before Industry: 20th Century 
Czech Pressed Glass. Hope Fountain 
Books, Braintree 2008, s. 33 a seznam 
na CD. 
€ 78  dohromady 2 000 kč

7.
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12.
Beránek Jan (1933)
Váza
model Red Core, model č. 5988
Ústředí uměleckých řemesel, 
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1959
výška 26 cm
hutní sklo
Model vystaven na výstavě: Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009.

Lit.: Svobodová Miloslava: 
Contemporary hand-sculptured glass 
from Škrdlovice. In: Czechoslovak 
Glass Review, sv. 20/1965, č. 11, 
s. 334–337, obr. 2. Hill Mark:  
Hi Sklo Lo Sklo, Post War Czech 
Glass Design. Mark Hill Publishing,  
London 2008, s. 27. 
€ 98 2 500 kč

14.
Beránek Jan (1933)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel, 
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1962
výška 19,5 cm
hutní sklo
Model vystaven ve stálé expozici 
Východočeského Muzea 
v Pardubicích.

Lit.: Ivo Křen: Stálá expozice  
České sklo, ateliérová sklářská 
tvorba. Východočeské Muzeum 
v Pardubicích, Pardubice 2006,  
s. 23. Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo,  
Post War Czech Glass Design.  
Mark Hill Publishing,  
London 2008, s. 26.
€ 59 1 500 kč

13.
Beránek Rudolf 
(životní data nezjištěna)
Váza
sklárna Škrdlovice
návrh kolem r. 1955
výška 22 cm
hutní sklo, drobný oťuk
€ 78 2 000 kč

12.

13.

14.

10.
Beránek emanuel 
(1899–1973)
Váza/Těžítko
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1951
výška 10 cm
hutní sklo, drobný oťuk
Model vystaven na výstavě: Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009. 
€ 59 1 500 kč

9.
Beránek emanuel 
(1899–1973)
Váza
sklárna Škrdlovice
návrh 40. léta 20. stol.
výška 21 cm
bublinkové sklo (pulegoso), tzv. 
škrdlovická antika
O firmě: Ladýřová Ludmila: 
Škrdlovické sklo. Ars vitraria č. 3, 
Jablonec nad Nisou 1971, s. 108–117. 
Beránek Jindřich: Sklář Emanuel 
Beránek a Škrdlovice. In: Sklář 
a keramik, sv. 56/2006, č. 5–6,  
s. 92–95. 
€ 59 1 500 kč

11.
Beránek emanuel 
(1899–1973)
Váza
sklárna Škrdlovice
návrh 40. léta 20. stol.
výška 21,5 cm
bublinkové sklo (pulegoso), 
tzv. škrdlovická antika
O firmě: Ladýřová Ludmila: 
Škrdlovické sklo. Ars vitraria č. 3, 
Jablonec nad Nisou 1971, s. 108–117. 
Beránek Jindřich: Sklář  
Emanuel Beránek a Škrdlovice.  
In: Sklář a keramik, Vol. 56, 2006, 
č. 5–6,  
s. 92–95. 
€ 78 2 000 kč

11.9.

10.
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18.
Filip Miloš (1926–1966)
Váza
model č. 2002
Sklo union teplice, sklárna nemšová 
návrh r. 1963
výška 25,5 cm
ručně lisované sklo, minimální oťuky
Lit.: Newhall Marcus: Sklo Union.  
Art Before Industry: 20th Century 
Czech Pressed Glass. Hope Fountain 
Books, Braintree 2008. s. 121.  
Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 74. 
€ 59 1 500 kč

19.
exnar Jan (1951)
Váza
model č. 8410
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1984
výška 17 cm
hutní sklo, drobné oťuky
vzácné
Model vystaven na výstavě Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009.

Hartmann Antonín: Bohemia Glass 
Škrdlovice. Ústředí uměleckých 
řemesel, 1989, s. 35. 
€ 117 3 000 kč

20.
Foltýn Petr (1941)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice, brusírna Praha 
návrh r. 1989
výška 18 cm
hutní sklo, ručně broušené
signována a datována  
„uŘ P. Foltýn ´89“; vzácné
€ 293 7 500 kč 

19.

18.

20.

16.
Brabec Jiří (1933)
Velká mísa
model Barolac, model č. 5126
Sklo union teplice, sklárna rosice 
návrh r. 1969
výška 9 cm, ø 36 cm
ručně lisované sklo, drobný oťuk
vzácné
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Adlerová Alena, Šindelář Dušan: 
České lisované sklo. III. bienále 
průmyslového návrhu Gottwaldov 
1972, č. 154. Adlerová Alena:  
Jiří Brabec. Lisované sklo. Sklounion, 
Teplice /1982/, č. 11. Newhall Marcus: 
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed Glass. 
Hope Fountain Books, Braintree 
2008, s. 155 a seznam na CD.
€ 98 2 500 kč

15.
Brabec Jiří (1933)
3 misky
model č. 13318
Sklo union teplice, 
sklárna rudolfova huť 
návrh r. 1974
výška 21 cm
ručně lisované sklo
Model vyznamenán jako nejlepsi 
produkt z lisovaného skla roku 1974.

Lit.: The best pressed glass products 
in 1974. In.: Glass Review,  
sv. 30/1975, č. 6, s. 7–10, obr. 2. 
Adlerová Alena: Jiří Brabec.  
Lisované sklo. Sklounion, Teplice 
/1982/, č. 20. Newhall Marcus:  
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed Glass. 
Hope Fountain Books, Braintree 
2008, s.114 (chybně popsána jako 
Zejmon) a seznam na CD (správně).
€ 78 dohromady 2 000 kč

17.
Černý Jan (1907–1978)
skleněná plastika „sova“
model č. 150–142
družstvo maják jablonec nad nisou 
návrh r. 1974
výška 15 cm
sign. prof. černý, sklo tavené 
ve formě, broušené, leštěné, dřevěný 
nástavec, drobné oťuky
Lit.: Adlerová Alena: The artistic 
glass-making craft – the vital source 
of the glass-making art. Sculptures 
and objects. In: Glass Review,  
sv. 30/1975, 10, s. 17–25, obr. 27. 
Kapusta Jan: Jan Černý – sochař, 
sklářský výtvarník. Skloexport, 
Liberec 1978, s. 28. 
€ 137 3 500 kč

17.

15.

16.
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26.
hlava Pavel (1924–2003)
Váza
borské sklo, nový bor, závod exbor 
návrh r. 1957
výška 25 cm
sklo sommerso, ručně broušeno, 
drobné oťuky
vzácné
Lit.: Raban Josef: La verre modern 
de Boheme. Artia, Prague 1963, s. 94, 
č. 152. Petrová Sylva: Pavel Hlava. 
1995, s. 15.
€ 117  3 000 kč

25.
hanuš Václav (1924)
Váza
model č. 25663
jablonecké sklárny, desná 
v jizerských horách 
návrh r. 1979
výška 21 cm
ručně broušené sklo, drobné oťuky
původní nálepka
Lit.: Langhamer Antonín: Václav 
Hanuš or The work of an artist  
in industry. In: Glass Review,  
sv. 34/1979, č. 2. s. 13–19, obr. 20. 
Palata Oldřich: Václav Hanuš – Sklo 
1954–1994. Skloexport, Liberec 1994, 
č. 14. Nový Petr, Havlíčková Dagmar: 
Václav Hanuš, sklářský výtvarník 
a designér. Umění všedního dne. 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou 2007, s. 16.
€ 78  2 000 kč

24.
hanuš Václav (nar. 1924)
Váza
model č. 25544
jablonecké sklárny, desná 
v jizerských horách 
návrh před r. 1966
výška 22 cm
ručně broušené sklo, drobný oťuk
původní nálepka, vzácné
Lit.: Zejmon Jiří: A new collection 
of facet-cut glass in the Jablonec 
glassworks. In: Czechoslovak Glass 
Review, sv. 21/1966, č. 10, s. 307–310, 
obr. 5. Bohemian Glass. Glassexport, 
Liberec /70. léta/.
€ 78  2 000 kč

23.
Gabrhel Jan (1930)
Váza
model č. 12.935/h-0027/b-2611
český křišťál, sklárna Chlum 
u třeboně 
návrh před r. 1975
výška 31 cm
foukané, malované sklo, drobný oťuk
Lit.: Kadoun Jan: The new collection 
of the Český křišťál glassworks, 
national corporation at Chlum 
u Třeboně. In: Glass Review,  
sv. 30/1975, č. 1, s. 14–17, obr. 2. 
Maršíková Jaromíra: The year 1875. 
In: Glass Review, sv. 30/1975, č. 12. 
s. 26–27, obr. 4.
€ 78  2 000 kč

22.
Gabrhel Jan (1930)
Váza – 2 ks
baňatá váza model č. 9935
český křišťál,  
sklárna Chlum u třeboně 
baňatá váza návrh r. 1962
výška 26 cm, resp. 18,5 cm
sklo foukané do formy
Lit.: Matoušek Miloš: New Designs  
of Glassware by Jan Gabrhel.  
In.: Czechoslovak Glass Review, 
sv. 17/1962, č. 9, s. 264–267, obr. 6. 
Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 32.
€ 78  dohromady 2 000 kč

21.
Gabrhel Jan (nar. 1930)
Váza
model č. 12.160/d-7250
sklárna lenora
návrh kolem r. 1970 
výška 25,5 cm
ručně broušené sklo Salvia,  
drobný oťuk
vzácné
Lit.: Klofáč Radko: The Lenora 
glassworks. In: Glass Review,  
sv. 25/1970, č. 10, s. 297–298, obr. 5.
€ 137  3 500 kč

21.

22.

23.

24.

25.

26.

22.
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32.
honzík stanislav st. 
(1926–1998), Rozinek Josef 
(1911–1992)
skleněná plastika Ryba
model č. 70296
borské sklo, nový bor, závod exbor 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 15 cm, délka 29 cm
hutní, ručně broušené sklo a ryté sklo, 
drobný oťuk 
Lit.: Pitaš Jan: Under-see world  
of Czechoslovak glass-makers.  
In: Czechoslovak Glass Review,  
sv. 14/1959, č. březen–duben, s. 8–10. 
Stehlík Zdeněk: Phantastic shapes 
from the world of fish produced by 
the glass-maker´s blowpipe. In: 
Czechoslovak Glass Review,  
sv. 20/1965, č. 10, s. 314–317, obr. 9. 
Vondruška Vlastimil, Langhamer 
Antonín: České sklo. Tradice 
a současnost. Crystalex, Nový Bor 
/1992/, s. 169. Hill Mark: Hi Sklo Lo 
Sklo, Post War Czech Glass Design. 
Mark Hill Publishing, London 2008, 
s 120–121. 
€ 176  4 500 kč

31.
hlava Pavel (1924–2003)
Váza – 2 ks
model č. 87165
borské sklo, nový bor 
návrh kolem r. 1968
výška 25,5 cm, resp. 31,5 cm
hutní sklo, drobné oťuky  
na obou kusech
Model vystaven ve stálé 
expozici Východočeského muzea 
v Pardubicích.

Lit.: Ivo Křen: Stálá expozice  
České sklo, ateliérová sklářská 
tvorba. Východočeské Muzeum 
v Pardubicích, Pardubice 2006, s. 28. 
č. 62. Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 34. 
€ 98  dohromady 2 500 kč

30.
hlava Pavel (1924–2003)
Váza
Crystalex nový bor, závod exbor 
návrh po r. 1957
výška 23,5 cm
ručně broušené sklo
Model vystaven v r. 1957  
na XI. Trienále v Miláně a různé 
variace modelu v r. 1960  
na XII. Trienále v Miláně. 

Lit.: Raban Josef: La verre modern 
de Boheme. Artia, Prague 1963, 
s. 94. Petrová Sylva, Olivié Jean-
Luc: Verres de Boheme 1400–1989. 
Chefs-d´Oeuvre des Musées de 
Tchécoslovaquie. Flammarion, Paris 
1989, s. 143, č. 107 a 108. Petrová 
Sylva: Pavel Hlava. 1995, s. 14. 
Petrová Sylva: České sklo. Gallery, 
Praha 2001, s. 37, obr. 19. Ricke 
Helmut (ed.): Czech Glass 1945–1980. 
Design in an Age of Adversity. 
Arnoldsche, Stuttgart 2005, s. 174,  
č. 62 a 63. Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, 
Post War Czech Glass Design. Mark 
Hill Publishing, London 2008, s. 114. 
€ 78  2 000 kč

29.
hlava Pavel (1924–2003)
Lampa
Sklárna český křišťál Chlum 
u třeboně, sklárna včelnička 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 48 cm
foukané granátové sklo se vpichy, 
lepené, kov; nutná revize elektrifikace
extrémně vzácné
Srov.: Raban Josef: La verre modern 
de Boheme. Artia, Prague 1963, s. 59, 
č. 67. Petrová Sylva, Olivié Jean-
Luc: Verres de Boheme 1400–1989. 
Chefs-d´Oeuvre des Musées de 
Tchécoslovaquie. Flammarion, Paris 
1989, s. 145, č. 110. Petrová Sylva: 
Pavel Hlava. 1995, s. 13. Petrová 
Sylva: České sklo. Gallery, Praha 
2001, s. 106, obr. 138. Ricke Helmut 
(ed.): Czech Glass 1945–1980. Design 
in an Age of Adversity. Arnoldsche, 
Stuttgart 2005, s. 176, č. 66. Ivo Křen: 
Stálá expozice České sklo, ateliérová 
sklářská tvorba. Východočeské 
Muzeum v Pardubicích, Pardubice 
2006, s. 27, č. 60.
€ 1 093  28 000 kč

28.
hlava Pavel (1924–2003)
Váza se zatavenou textilií
Crystalex nový bor, závod exbor 
návrh po r. 1964
výška 13 cm
ručně broušené přejímané sklo
Lit.: Vondruška Vlastimil,  
Langhamer Antonín: České sklo. 
Tradice a současnost. Crystalex,  
Nový Bor /1992/, s. 168. Hill Mark:  
Hi Sklo Lo Sklo, Post War Czech 
Glass Design. Mark Hill Publishing, 
London 2008, s. 6.
€ 78  2 000 kč

27.
hlava Pavel (1924–2003)
Váza
borské sklo, nový bor, závod exbor 
návrh před r. 1965
výška 21 cm
ručně broušené sklo, zatavená stříbrná 
fólie, drobný oťuk
€ 78  2 000 kč

27.

29.

29.

31.

31.

32.

28.

30.
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38.
hospodka Josef (1923–1989)
Váza
model č. 40114/83140
borské sklo, nový bor,  
sklárna Prácheň 
návrh r. 1969
výška 32 cm
hutní sklo s nálepy
Lit.: Stehlík Zdeněk: Into the 
second sixty years of the Prácheň 
Glassworks. In: Glass Review,  
sv. 25/1970, č. 1, s. 8–13, obr. 13. 
Domov č. 5/1970, s. 20. Hill Mark:  
Hi Sklo Lo Sklo, Post War Czech 
Glass Design. Mark Hill Publishing, 
London 2008, s. 41. 
€ 98  2 500 kč

37.
horáček, Václav (1928)
Váza
model č. v 2112/80106
Sklárny bohemia Poděbrady 
návrh kolem r. 1968
výška 23,5 cm
ručně lisované sklo
vzácné
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Pilecký František: New glass 
of Bohemia glassworks. In: Glass 
Review, sv. 23/1968, č. 3, s. 98–101, 
obr. 1. Adlerová Alena, Šindelář 
Dušan: České lisované sklo.  
III. bienále průmyslového návrhu 
Gottwaldov 1972, č. 338. Newhall 
Marcus: Sklo Union. Art Before 
Industry: 20th Century Czech 
Pressed Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 153.
€ 59  1 500 kč

36.
hora Petr (1949)
Váza a popelník – 2 ks
model č. 7609
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1976
výška 7,5 cm, resp. 23,5 cm 
hutní sklo,  
drobné oťuky na obou kusech
původní nálepky výrobce 
na popelníku
€ 78  dohromady 2 000 kč

35.
hora Petr (1949)
Váza – 2 ks
model č. 8316
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1983
výška 6,5 cm, resp. 32 cm, ø 10 cm
hutní sklo
Hartmann Antonín: Bohemia Glass 
Škrdlovice. Ústředí uměleckých 
řemesel, 1989, s. 36. 
€ 78  dohromady 2 000 kč

34.
hora Petr (1949)
Váza
model č. 8820
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice
návrh 80. léta 20. stol.
výška 22,5 cm
hutní sklo
vzácné
Lit.: Hartmann Antonín: Bohemia 
Glass Škrdlovice. Ústředí uměleckých 
řemesel, 1989, s. 60. 
€ 117  3 000 kč

33.
honzík stanislav st. 
(1926–1998), Rozinek Josef 
(1911–1992)
skleněná plastika  
„Ryba – zebřička“
model č. 70289
borské sklo nový bor, závod exbor 
návrh 60. léta 20. stol.
ø cca 22 cm
hutní, ručně broušené a ryté sklo 
Lit.: Pitaš Jan: Under-see world  
of Czechoslovak glass-makers.  
In: Czechoslovak Glass Review,  
sv. 14/1959, č. březen–duben, s. 8–10. 
Stehlík Zdeněk: Phantastic shapes 
from the world of fish produced  
by the glass-maker´s blowpipe.  
In: Czechoslovak Glass Review,  
sv. 20/1965, č. 10, s. 314–317, obr. 10. 
Vondruška Vlastimil, Langhamer 
Antonín: České sklo. Tradice 
a současnost. Crystalex, Nový Bor 
/1992/, s. 169. Hill Mark: Hi Sklo Lo 
Sklo, Post War Czech Glass Design. 
Mark Hill Publishing, London 2008, 
s. 120–121.
€ 176  4 500 kč

33.

35.

34. 36.

36.

37.

38.
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44.
Cvrček Josef 
(životní data nezjištěna)
Váza a mísa – 2 ks
model č. 70275 a č. 72078
Železnobrodské sklo Železný brod 
návrh 60./70. léta 20. stol.
výška vázy 27,5 cm,  
délka misky 33,5 cm
hutní sklo
původní nálepka výrobce
Lit.: Vojta J.M.: No limits  
to improvement. In: Glass review,  
sv. 34/1979, č. 11, s. 24–26, obr. 5 
(váza) a obr. 8 (mísa). Hill Mark:  
Hi Sklo Lo Sklo, Post War Czech 
Glass Design. Mark Hill Publishing, 
London 2008, s. 47 (popsáno jako 
Klinger Miloslav).
€ 98  dohromady 2 500 kč

43.
Ježek Pavel (1938–1999)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1976
výška 25 cm
hutní sklo, drobné oťuky
vzácné
Model vystaven na výstavě Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009.
€ 78  2 000 kč

41.
Janků Miloslav (1916–1994)
skleněná plastika kočka
model č. 841014
Železnobrodské sklo Železný brod 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 20,5 cm
hutní sklo
Lit.: Medek Vladimír: The glass 
theatre of the world and its new 
actors. In: Czechoslovak Glass 
Review, sv. 22/1967, č. 7,  
s. 215–217, obr. 5. 
€ 78  2 000 kč

40.
Janků Miloslav (1916)
skleněná plastika Delfín
model č. 814009
Železnobrodské sklo Železný brod 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 12 cm, délka 26 cm
hutní sklo
Lit.: Langhamer Antonín:  
Glass Designer Miloslav Janků.  
In: Czechoslovak Glass Review,  
sv. 22/1967, č. 12, s. 366–369, obr. 8. 
€ 59  1 500 kč

39.
hospodka Josef (1923–1989)
Váza
borské sklo, nový bor  
sklárna Chřibská 
návrh 50./60. léta 20. stol. 
výška 20 cm
hutní sklo, drobné oťuky
€ 59  1 500 kč

42.
Janků Miloslav (1916–1994)
skleněná plastika Pes
Železnobrodské sklo Železný brod 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 10 cm
hutní sklo, drobný oťuk
Srov.: Lit.: Langhamer Antonín:  
Glass Designer Miloslav Janků.  
In: Czechoslovak Glass Review,  
sv. 22/1967, č. 12, s. 366–369. 
Šindelář Dušan: Současné umělecké 
sklo v Československu. Obelisk, Praha 
1970, s. 55. Langhamer Antonín: 
Legenda o českém skle. Tigris,  
Zlín 1999, s. 203. 
€ 78  2 000 kč

39.

41.

41.

40.

42.

43.

44.

44.
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50.
Jurnikl Rudolf (1928)
Váza
model slunce, pozdější název Osaka, 
model č. 3403
Sklo union teplice,  
sklárna libochovice 
návrh r. 1967
výška 23 cm
ručně lisované sklo, drobný oťuk
Model vystaven v r. 1970 na Světové 
výstavě v Osace, Japonsko,  
a v r. 1972 na výstavě České lisované 
sklo v Gottwaldově.

Lit.: Adlerová Alena, Šindelář Dušan: 
České lisované sklo. III. bienále 
průmyslového návrhu Gottwaldov 
1972, č. 204. Newhall Marcus:  
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed 
Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 63.
€ 59  1 500 kč

49.
Jurnikl Rudolf (1928)
Popelník – 6 ks
model č. 13239, 13154, 1235, 1175, 
1045, 1145 
Sklo union teplice, rudolfova huť, 
sklárna rosice
návrh r. 1962 a r. 1964
výška cca 6,5 cm, ø 17 cm
ručně lisované sklo, drobné oťuky
Vystaveny v r. 1972 na výstavě České 
lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Newhall Marcus: Sklo Union. Art 
Before Industry: 20th Century Czech 
Pressed Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 59–63 a s. 155. 
€ 78  dohromady 2 000 kč

48.
Jurnikl Rudolf (1928)
svícen – 2 ks
model č. 13216
Sklo union teplice, rudolfova huť 
návrh r. 1965
výška 9 cm, šířka 9 cm, hloubka 9 cm
ručně lisované sklo
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Adlerová Alena, Šindelář Dušan: 
České lisované sklo. III. bienále 
průmyslového návrhu Gottwaldov 
1972, č. 195. Newhall Marcus:  
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed 
Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008. s. 62. 
€ 98  dohromady 2 500 kč

47. 
Juda Pavel  
(životní data nezjištěna)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1985
výška 27 cm
hutní sklo, drobné oťuky
Model vystaven na výstavě Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009.
€ 59  1 500 kč

46.
hospodka Josef (1923–1989)
Váza
borské sklo, nový bor,  
sklárna Chřibská 
návrh 50./60. léta 20. stol.
šířka 43 cm
hutní sklo
Lit.: Vodička Zdeněk: Glass of the 
modern interior. In: Czechoslovak 
Glass Review, sv. 18/1963, č. 12, 
s. 370–371, obr. 2. 
€ 78  2 000 kč

45.
hospodka Josef (1923–1989)
Váza
model č. 66/3/16
borské sklo, nový bor,  
sklárna Chřibská 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 17 cm
hutní sklo
původní nálepka výrobce
Lit.: Glass for your table, glass 
for your home. In: Glass Review, 
sv. 31/1976, special issue, s. 7–29, 
obr. 55. Srov.: Kirsch Roland (ed.): 
Historie sklářské výroby v českých 
zemích, sv. II/2. Academia,  
Praha 2003, obr. příloha č. 26. 
€ 78  2 000 kč

46.

45.
47.

48.

48.

50.

49. 49. 49.

49. 49. 49.
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56.
Lichtágová Vlasta (1921)
Džbánek a 3 sklenice
sklárna Škrdlovice
návrh r. 1945
výška džbánku 21 cm,  
výška sklenic 9 cm
bublinkové sklo (pulegoso),  
tzv. škrdlovická antika
vzácné
Model vystaven na výstavě Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009

Lit.: Ladýřová Ludmila: Škrdlovické 
sklo. Východočeské muzeum 
v Pardubicích, Pardubice 1968  
/bez stránkování/. Ladýřová Ludmila: 
Škrdlovické sklo. Ars vitraria č. 3, 
Jablonec nad Nisou 1971, s. 111, 
obr. 60. 
€ 59  1 500 kč

55.
kotík Jan (1916–2002)
Váza
borské sklo, nový bor 
návrh kolem r. 1957
výška 20 cm
ručně broušené sklo
extrémně vzácné
Model vystaven r. 1957  
na XI. Trienále v Miláně.

Lit.: Poche Emanuel, Tröster 
František, Štipl Karel, Kaplický Josef, 
Hetteš Karel: Naše sklo a Triennale 
1957. In.: Tvar, sv. 1957, č. 6,  
s. 165–183, obr. 453.
€ 703  18 000 kč

53.
klinger Miloslav (1922–1999) 
návrh tvaru
Váza s rytým motivem
Železnobrodské sklo, Železný brod 
návrh 50./60. léta 20. stol.
výška 26,5 cm
hutní sklo alexandrit, ručně rytý 
dekor motýlů, minimální oťuk
signatura rytce: monogram h
€ 78  2 000 kč

52.
klinger Miloslav (1922–1999)
Váza
Železnobrodské sklo, Železný brod 
návrh 50./60. léta 20. stol. 
výška 27 cm
hutní sklo
původní nálepka
€ 78  2 000 kč

51.
klinger Miloslav (1922–1999)
Váza
Železnobrodské sklo Železný brod 
návrh 60./70. léta 20. stol.
výška 26,5 cm
hutní sklo alexandrit
Srov.: Langhamer Antonín: Miloslav 
Klinger. In: Glass Review, sv. 34/1979, 
č. 4, s. 14–20, obr. 11.
€ 59  1 500 kč

54.
kotík Jan (1916–2002)
Váza
model Propeller
sklárna Škrdlovice
návrh r. 1955
výška 21 cm
hutní sklo, drobný oťuk
Model vystaven na výstavě Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009.

Lit.: Digrin Ivo: Emanuel 
Beránek – bearer of the tradition 
of Bohemian furnace-shaped 
glass. In: Czechoslovak Glass 
Review, sv. 10/1955, č. 11, s. 20–24. 
Raban Josef: La verre modern de 
Boheme. Artia, Prague 1963, s. 73. 
Ladýřová Ludmila: Škrdlovické sklo. 
Východočeské muzeum v Pardubicích, 
Pardubice 1968, bez stránkování. 
Ricke Helmut (ed.): Czech Glass 
1945–1980. Design in an Age of 
Adversity. Arnoldsche, Stuttgart 2005, 
s. 218. Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, 
Post War Czech Glass Design. Mark 
Hill Publishing, London 2008, s. 50. 
€ 98  2 500 kč

51. 53.

52.

53.

54.

56.

56.

55.
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62.
Matura adolf (1921–1979)
Váza
borské sklo, nový bor 
návrh r. 1958
výška 28 cm
ručně broušené sklo Sommerso, oťuky
velmi vzácné
Lit.: Hlava Pavel: Adolf Matura 
celebrates 20 years of glass-making. 
In: Czechoslovak Glass Review,  
sv. 16/1961, č. 7, s. 206–209. Raban 
Josef: La verre modern de Boheme. 
Artia, Prague 1963, s. 96. 
€ 254  6 500 kč

61.
Machovská hana  
(životní data nezjištěna)
Váza – 2 ks 
model Romana, model č. 53656
sklárna mstišov 
návrh r. 1960/1
výška 24 cm, resp. 15,5 cm
hutní sklo, drobné oťuky na obou 
kusech
Lit.: Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 53. 
€ 59  dohromady 1 500 kč

60.
Lišková Věra (1924–1985)
skleněná plastika „Ryba“
karlovarské sklo – moser karlovy 
vary 
návrh r. 1958
výška 9,5 cm, délka 23 cm
ručně broušené sklo (brus k. jasný)
velmi vzácné
Model vystaven v r. 1958 na Světové 
výstavě v Bruselu, v r. 1959 na výstavě 
v Moskvě, a v r. 1960 na XII. Trienále 
v Miláně.

Lit.: Matura Adolf: Fostering the 
high design stanadards of glass 
production. In: Czechoslovak Glass 
Review, sv. 14/1959, č. září–říjen, 
s. 2–4. Mergl Jan, Pánková Lenka: 
Moser 1857–1997. Karlovy Vary 1997, 
s. 226. Ricke Helmut (ed.): Czech 
Glass 1945–1980. Design in an Age 
of Adversity. Arnoldsche, Stuttgart 
2005, s. 259.
€ 332  8 500 kč

59.
Lipský Oldřich (1922–1987)
Váza
borské sklo, nový bor 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 24,5 cm
sklo se zatavenou měděnou folií, 
drobné oťuky
unikátní kus, velmi vzácné
Podobný exemplář ve stalé expozici 
Sklářského muzea v Novém Boru,  
č . 49.

Srov.: Jindra Karel: 105 years  
of existence of the Glass-making  
School at Kamenický Šenov.  
In: Czechoslovak Glass Review,  
sv. 16/1961, č. 9–10, s. 278–284. 
Šindelář Dušan: Současné umělecké 
sklo v Československu. Obelisk, Praha 
1970, s. 69. Ricke Helmut (ed.): Czech 
Glass 1945–1980. Design in an Age  
of Adversity. Arnoldsche, 
Stuttgart 2005, s. 255. Hlaveš 
Milan, Langhamer Antonín: Sklo 
a světlo. 150 let sklářské školy 
v Kamenickém Šenově 1856–2006. 
Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze, Praha 2006, s. 118.
€ 137  3 500 kč

58.
Lišková Věra (1924–1985)
Dóza
moser, karlovy vary,  
vyrobeno pro firmu lobmeyr 
návrh kolem r. 1949
výška 10 cm, ø 15 cm
ručně broušené sklo, drobné oťuky
Srov.: New features in Czechoslovak 
glass. In: Czechoslovak Glass Review, 
sv. VI/1951, č. 2, s. 15–17. Mergl Jan, 
Pánková Lenka: Moser 1857–1997. 
Karlovy Vary 1997, s. 199.
€ 59  1 500 kč

57.
Lipský Oldřich (1922–1987)
Váza
borské sklo, nový bor, závod exbor 
návrh kolem r. 1964
výška 22,5 cm
ručně broušené sklo, drobné oťuky
Lit.: Vomáčka A.: Art and 
glass. Czechoslovak Glass Review,  
sv. 19/1964, č. 9, s. 259–263.  
Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 117.
€ 98  2 500 kč

59.
57.

58.

61.

61.

60.

62.
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68.
Metelák Milan (1928–1993)
Váza s chromaventurinem
model č. 4/4477
borské sklo, sklárna harrachov 
návrh kolem r. 1966
výška 28 cm
velmi vzácné
Lit.: Mazal Jaroslav: Vita brevis – 
ars longa. In: Czechoslovak Glass 
Review, sv. 21/1966, č. 8, s. 252–255, 
obr. 2. 
€ 117  3 000 kč

67.
Metelák Milan (1928–1993)
Váza
model albatros, model č. 4/4194
borské sklo, sklárna harrachov 
návrh r. 1959
výška 34 cm
hutní sklo s česaným dekorem, 
Sommerso
Lit.: Reklama Glassexport.  
In: Czechoslovak Glass Review,  
sv. 15/1960, č. leden–ùnor, s. 36–37. 
Hofmeisterová Jana: Contemporary 
Harrachov Glassware. In: 
Czechoslovak Glass Review,  
sv. 17/1962, č. 3, s. 72–78, obr. 5. 
Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 56. 
€ 98  2 500 kč

66.
Matura adolf (1921–1979)
Figurální svícen
model č. 5159
Sklo union teplice, sklárna rosice 
návrh r. 1973
výška 19,5 cm
ručně lisované sklo, drobné oťuky
Lit.: Adlerová Alena: Adolf Matura. 
Sklo Union k.p. OBAS, Teplice /1983/, 
č. 30. Newhall Marcus: Sklo Union. 
Art Before Industry: 20th Century 
Czech Pressed Glass. Hope Fountain 
Books, Braintree 2008, seznam 
na CD. 
€ 59  1 500 kč

65.
Matura adolf (1921–1979)
Váza
model č. 3484
Sklo union teplice,  
sklárna libochovice
návrh r. 1972
výška 14 cm
ručně lisované sklo
vzácné
Lit.: Adlerová Alena: Adolf Matura. 
Sklo Union k.p. OBAS, Teplice /1983/, 
č. 29. Ricke Helmut (ed.): Czech Glass 
1945–1980. Design in an Age of 
Adversity. Arnoldsche, Stuttgart 2005, 
s. 264, č. 192. Newhall Marcus:  
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed 
Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 88.
€ 117  3 000 kč

64.
Matura adolf (1921–1979)
Mísa
model č. 13221
Sklo union teplice, rudolfova huť
návrh r. 1965
šířka 26,5 cm
ručně lisované sklo
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Adlerová Alena, Šindelář Dušan: 
České lisované sklo. III. bienále 
průmyslového návrhu Gottwaldov 
1972, č. 219. Adlerová Alena: Adolf 
Matura. Sklo Union k.p. OBAS, 
Teplice /1983/, č. 7. Newhall Marcus: 
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed 
Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 86.
€ 78  2 000 kč

63.
Matura adolf (1921–1979)
Váza
karlovarské sklo – moser,  
karlovy vary 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 13 cm, ø 13 cm
ručně broušené sklo royalit  
drobné oťuky
značka výrobce; vzácné
€ 176  4 500 kč

65.

64.

66.

67.
68.

63.
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74.
Metelák Milan (1928–1993)
Váza
borské sklo, sklárna harrachov 
návrh kolem r. 1958
výška 21,5 cm
hutní sklo, minimální oťuky
Srov.: Stará Dagmar, Urbancová 
Jana, Svatoňová Jana, Šamánková 
Eva: Harrachovské sklo. Národní 
muzeum v Praze, Praha 1988, s. 29. 
Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 54.
€ 78  2 000 kč

73.
Metelák Milan (1928–1993)
Váza
model č. 5/4010
borské sklo, sklárna harrachov 
návrh kolem r. 1968
výška 16,5 cm, ø 21 cm
hutní sklo
Lit.: Vojta J.M.: The apple doesn´t fall 
far from the tree … In: Czechoslovak 
Glass Review, sv. 23/1968, č. 8, 
s. 269–271, obr. 3. Urbancová Jana, 
Svatoňová Jana: Sklárna Harrachov 
1712–1987. Crystalex, Nový Bor 1987, 
s. 62. Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 55.
€ 78  2 000 kč

72.
Metelák Milan (1928–1993)
Váza
borské sklo, sklárna harrachov 
návrh kolem r. 1968
výška 25 cm
hutní sklo
Lit.: Vojta J.M.: The apple doesn´t 
fall far from the tree … In: Glass 
Review, sv. 23/1968, č. 8, s. 269–271. 
Urbancová Jana, Svatoňová Jana: 
Sklárna Harrachov 1712–1987. 
Crystalex, Nový Bor 1987, s. 62. 
Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 55.
€ 78  2 000 kč

71.
Metelák Milan (1928–1993)
Váza
kolekce Floret
borské sklo, sklárna harrachov 
návrh r. 1966
výška 22 cm
nabíhavé sklo foukané do optické 
předformy, drobný oťuk
vzácné
Srov.: Czechoslovak glass reviewed 
in pictures. In: Czechoslovak Glass 
Review, sv. 22/1967, č. 4, s. 113–116, 
obr. 1 a obr. 4. Domov č. 5/1970, 
s. 17. Urbancová Jana, Svatoňová 
Jana: Sklárna Harrachov 1712–1987. 
Crystalex, Nový Bor 1987, s. 54–55 
a s. 58. Langhamer Antonín:  
Legenda o českém skle. Tigris,  
Zlín 1999, s. 2–3.
€ 78  2 000 kč

70.
Metelák Milan (1928–1993)
Váza
kolekce Floret
borské sklo, sklárna harrachov 
návrh r. 1966
výška 23,5 cm
nabíhavé sklo foukané do optické 
předformy, drobný oťuk
vzácné
Srov.: Czechoslovak glass reviewed  
in pictures. In: Glass Review,  
sv. 22/1967, č. 4, s. 113–116, obr. 1 
a obr. 4. Domov č. 5/1970, s. 17. 
Urbancová Jana, Svatoňová Jana: 
Sklárna Harrachov 1712–1987. 
Crystalex, Nový Bor 1987, s. 54–55 
a s. 58. Langhamer Antonín : Legenda 
o českém skle. Tigris, Zlín 1999, 
s. 2–3.
€ 59  1 500 kč

69.
Metelák Milan (1928–1993)
Váza – 2 ks
větší váza model č. 4/4666
borské sklo, sklárna harrachov 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 10,5 cm, resp. 19,5 cm
hutní sklo
Lit.: Vojta J.M.: The apple doesn´t fall 
far from the tree … In: Glass Review, 
sv. 23/1968, č. 8, s. 269–271, obr. 4. 
€ 78  dohromady 2 000 kč

72.

71.

70.

74.

73.

69.
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80.
Pravec Josef (1928)
Váza
model č. P/981/75236
Sklárny bohemia Poděbrady 
návrh 70. léta 20. stol.
výška 25,5 cm
ručně broušený olovnatý křišťál
Lit.: Hand cut lead crystal. In: Glass 
Review, sv.. 31/1976, Special Issue, 
s. 2–6, obr. 5.
€ 59  1 500 kč

79.
Pečený František (1920–1977)
Váza
model č. 20307
Sklo union teplice, sklárna 
heřmanova huť 
návrh kolem r. 1977, až posmrtně 
v produkci
výška 21 cm
ručně lisované sklo, žlutozlatý listr, 
drobný oťuk
Lit.: Newhall Marcus: Sklo Union. Art 
Before Industry: 20th Century Czech 
Pressed Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 69. Hill Mark:  
Hi Sklo Lo Sklo, Post War Czech 
Glass Design. Mark Hill Publishing, 
London 2008, s. 94.
€ 78  2 000 kč

78.
Paleček Ladislav  
(životní data nezjištěna)
Váza
model č. 7719
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna 
Škrdlovice 
návrh r. 1977
výška 27 cm
hutní sklo
vzácné
Model vystaven na výstavě Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009.

Vorbová-Matuševičová Eva: Bohemia 
Glass Škrdlovice. Glassexport, 
Liberec /1978?/, s. 57. Vojta J.M.: 
When people say Škrdlovice. In: Glass 
Review, sv. 34/1979, č. 1, s. 19–21, 
obr. 6 (chybně popsána jako Špinar). 
Harmann Antonín: Bohemia Glass 
Škrdlovice. Ústředí Uměleckých 
řemesel, Praha 1989, s. 19. 
€ 98  2 500 kč

77.
Oliva Ladislav st. (1933)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1973
výška 18 cm
hutní sklo, drobné oťuky
Lit.: Ricke Helmut (ed.): Czech Glass 
1945–1980. Design in an Age of 
Adversity. Arnoldsche, Stuttgart 2005, 
s. 279.
€ 78  2 000 kč

76.
Oliva Ladislav st. (1933)
Váza
borské sklo nový bor, závod exbor 
návrh r. 1958
výška 20,5 cm
vrstvené sklo, broušené, drobné oťuky
značena eXbor / 
CZeChoSlovakia
Lit.: Stehlík František: Sklářský 
výtvarník Ladislav Oliva. Ars vitraria 
č. 3, Jablonec nad Nisou 1971,  
s. 118–135. obr. 79. Hill Mark:  
Hi Sklo Lo Sklo, Post War Czech 
Glass Design. Mark Hill Publishing, 
London 2008, s. 118. 
€ 98  2 500 kč

75.
Novák Břetislav st.  
(1913–1982)
Váza
Železnobrodské sklo, Železný brod 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 16,5 cm
ručně broušené sklo, minimální oťuk 
velmi vzácné
Stejná technika u dvou váz 
vystavených ve stálé expozici Muzea 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
€ 176  4 500 kč

77.

75.

76.

78.

79.
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86.
schrötter Rudolf (1887)
Velký podnos– 2 ks
model Roma, model č. 12474
Sklárny inwald, rudolfova huť 
návrh kolem r. 1947
výška 4,5 cm, ø 41 cm
ručně lisované sklo, drobný oťuk
vzácné
Lit.: Newhall Marcus: Sklo Union.  
Art Before Industry: 20th Century 
Czech Pressed Glass. Hope Fountain 
Books, Braintree 2008,  
seznam na CD.
€ 156  dohromady 4 000 kč

85.
Řepásek Jiří (1927)
Váza
model č. 80210 
Sklárny bohemia Poděbrady 
návrh kolem r. 1970
výška 20,5 cm
ručně lisované sklo, drobný oťuk
vzácné
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Šedina Vladimír:  
Designer Jiří Řepásek. In: Glass 
Review, sv. 25/1970, č. 9, s. 284–287, 
obr. 1. Newhall Marcus: Sklo Union. 
Art Before Industry: 20th Century 
Czech Pressed Glass. Hope Fountain 
Books, Braintree 2008, s. 153.
€ 78  2 000 kč

84.
Roubíčková Miluše (1922)
Váza
borské sklo nový bor 
návrh kolem r. 1955
výška 25 cm
ručně broušené sklo, minimální oťuky
vzácné
Srov.: Matura Adolf: Tři roky práce 
Výtvarného střediska průmyslu skla. 
In: Tvar, sv. 1956, č. 5, s. 146–151, 
obr. 423 a obr. 426. 
€ 98  2 500 kč

83.
Roubíček René (1922) 
Váza
model č. 7212
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh kolem r. 1973
výška 26 cm
hutní sklo
vzácné
Lit.: Hartmann Antonín: Bohemia 
Glass Škrdlovice. Glassexport, 
Liberec 1974, s. 18, č. 20. Srov.: Ricke 
Helmut (ed.): Czech Glass 1945–1980. 
Design in an Age of Adversity. 
Arnoldsche, Stuttgart 2005, s. 296.
€ 254  6 500 kč

82.
Pravec Josef (1928)
Váza
model č. d 36 109
Sklárny bohemia Poděbrady,  
sklárna Úsobí 
návrh 80. léta 20. stol.
výška 29 cm
ručně broušené sklo
vzácné
Lit.: Vondruška Vlastimil, Langhamer 
Antonín: České sklo. Tradice 
a současnost. Crystalex, Nový Bor 
/1992/, s. 173. 
€ 78  2 000 kč

81.
Pravec Josef (1928)
Váza
Sklárny bohemia Poděbrady,  
sklárna Úsobí 
návrh 60. léta 20. stol.
výška 28,5 cm
ručně broušený olovnatý křišťál
Srov.: Šindelář Dušan: Současné 
umělecké sklo v Československu. 
Obelisk, Praha 1970, s. 81.
€ 78  2 000 kč

81.

83.

84.

85.

86.

86.
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92.
svoboda Jaroslav (1938)
Váza
model č. 6975
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice
návrh r. 1969
výška 23 cm
hutní sklo, minimální oťuk
Lit.: Vojta J.M.: What you can get 
from Škrdlovice. In: Glass Review, 
sv. 25/1970, č. 1. s. 24–28, obr. 2. 
Bohemia Glass Škrdlovice. Umělecká 
řemesla, Škrdlovice /po r. 1969/, s. 12. 
€ 78  2 000 kč

91.
svoboda Jaroslav (1938)
Váza
model č. 7233
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice
návrh kolem r. 1970
výška 31,5 cm
hutní sklo
vzácné
Lit.: Hartmann Antonín: Bohemia 
Glass Škrdlovice. Glassexport, 
Liberec 1974, s. 21, č. 25.
€ 176  4 500 kč

90.
svoboda Jaroslav (1938)
Váza
model č. 7425
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1974
výška 25,5 cm
hutní sklo
Hartmann Antonín: Bohemia Glass 
Škrdlovice. Ústředí Uměleckých 
řemesel, Praha 1989, s. 8.
€ 98  2 500 kč

89.
stáhlíková Maria (1922)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice a brusičský ateliér 
evžena jokla, Praha 
návrh kolem r. 1958
výška 22 cm
ručně broušené sklo
extrémně vzácné
Model vystaven v r. 1959 na výstavě 
v Corning Museum of Glass.

Lit.: Glass 1959. A Special Exhibition 
of International Contemporary 
Glass. Corning Museum of Glass, 
Corning Glass Center, Corning, New 
York 1959, s. 58. Hofmeisterová Jana: 
Maria Stáhlíková. In: Czechoslovak 
Glass Review, sv. 16/1961, č. 11, 
s. 320–322, obr. 4.
€ 488  12 500 kč

88.
stáhlíková Maria (1922)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice
návrh r. 1958
výška 27 cm
hutní sklo, drobné oťuky
Lit.: Erzeugungsprogramm: Modernes 
Kunstglas. In: Czechoslovak Glass 
Review, sv. 17/1962, č. 2, s. 58–61, 
obr. 1. Ladýřová Ludmila: Škrdlovické 
sklo. Východočeské muzeum 
v Pardubicích, Pardubice 1968  
/bez stránkování/. Ladýřová Ludmila: 
Škrdlovické sklo. Ars vitraria č. 3, 
Jablonec nad Nisou 1971, s. 113, 
obr. 62.
€ 78  2 000 kč

87.
smrčková Ludvika  
(1903–1991) připsáno
Váza
Sklárny inwald
návrh kolem r. 1948
výška 23 cm
ručně broušené sklo, drobné oťuky
vzácné
Srov.: Holubová Miloslava: 
Ludvika Smrčková. Nakladatelství 
československých výtvarných umělců, 
Praha 1961, s. 27, obr. 9. Petrová 
Sylva: České sklo. Gallery,  
Praha 2001, s. 29. 
€ 78  2 000 kč

89.

87.

88.

90.

92.

91.
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98.
Šuhájek Jiří (1943)
Váza – 2 ks
Crystalex nový bor 
návrh r. 1985
ø 17,5 cm
odstředivě lité sklo
Lit.: Langhamer Antonín : Legenda 
o českém skle. Tigris, Zlín 1999, 
s. 200–201. Vondruška Vlastimil, 
Langhamer Antonín: České sklo. 
Tradice a současnost. Crystalex,  
Nový Bor /1992/, s. 157.
€ 98  dohromady 2 500 kč

97.
Šuhájek Jiří (1943)
Váza
model č. 54252
karlovarské sklo – moser, 
karlovy vary 
návrh r. 1973
výška 18 cm
hutní sklo, drobné oťuky
Lit.: Maršíková Jaromíra: A new 
name in connection with a new 
colelction. In. Glass Review,  
sv. 29/1974, č. 2, s. 12–15, obr. 4. 
Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 60.
€ 98  2 500 kč

96.
Šuhájek Jiří (1943)
Váza
model č. 54312
karlovarské sklo – moser, 
karlovy vary 
návrh kolem r. 1975
výška
hutní sklo
vzácné
Lit.: The best products of the branch 
corporation of Crystalex in 1975.  
In: Glass Review, sv. 31/1976, č. 5, 
s. 10–23, obr. 39. Srov.: Mergl Jan, 
Pánková Lenka: Moser 1857–1997. 
Karlovy Vary 1997, s. 252.
€ 254  6 500 kč

95.
svobodová Miloslava 
(1936–2005)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel, 
sklárna Škrdlovice 
návrh kolem r. 1963
výška 26 cm
hutní sklo
Lit.: Ladýřová Ludmila: Škrdlovické 
sklo. Východočeské muzeum 
v Pardubicích, Pardubice 1968  
/bez stránkování/. Šindelář 
Dušan: Současné umělecké sklo 
v Československu. Obelisk,  
Praha 1970, s. 93. 
€ 78  2 000 kč

94.
svobodová Miloslava 
(1936–2005)
Váza, popelník a svícen – 3 ks
Ústředí uměleckých řemesel, 
sklárna Škrdlovice 
návrh kolem r. 1965
výška vázy 19,5 cm, popelníku 7,5 cm, 
svícnu 6,5 cm
hutní sklo
Srov.: Ivo Křen: Stálá expozice České 
sklo, ateliérová sklářská tvorba. 
Východočeské Muzeum v Pardubicích, 
Pardubice 2006, s. 38. 
€ 98  dohromady 2 500 kč

93.
svobodová Miloslava 
(1936–2005)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel, 
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1965
výška 19 cm
hutní sklo
Model vystaven na výstavě Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009.
€ 78  2 000 kč

95.

94.

94.

96.

97.

98.

93.
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104.
Vízner František (1936)
Váza
model č. 7117
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice
návrh kolem r. 1970
výška 18,5 cm
hutní sklo
Hartmann Antonín: Bohemia Glass 
Škrdlovice. Glassexport, Liberec 
1974, s. 15, č. 16. 
€ 98  2 500 kč

103.
urban Vladislav (1937)
Žardiniera
model č. 1504
Sklo union teplice, sklárna rosice 
návrh r. 1968
výška 12 cm
ručně lisované sklo
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Adlerová Alena, Šindelář Dušan: 
České lisované sklo. III. bienále 
průmyslového návrhu Gottwaldov 
1972, č. 288. Newhall Marcus:  
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed 
Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 99.
€ 59  1 500 kč

102.
urban Vladislav (1937)
Váza
model č. 20048
obalové a lisované sklo – obaS, 
heřmanova huť 
návrh r. 1962
výška 19,5 cm
ručně lisované sklo, drobné oťuky
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Adlerová Alena, Šindelář Dušan: 
České lisované sklo. III. bienále 
průmyslového návrhu Gottwaldov 
1972, č. 283. Newhall Marcus:  
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed 
Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008. s. 98. Hill Mark:  
Hi Sklo Lo Sklo, Post War Czech 
Glass Design. Mark Hill Publishing, 
London 2008, s. 98.
€ 78  2 000 kč

101.
urban Vladislav (1937)
Velká mísa
model č. 20123
obalové a lisované sklo – obaS, 
heřmanova huť 
návrh r. 1964/65
výška 5 cm, ø 36 cm
ručně lisované sklo
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Czechoslovak glass reviewed 
in pictures. In: Czechoslovak Glass 
Review, sv. 23/1968, č. 1, s. 19–26, 
obr. 33. Adlerová Alena, Šindelář 
Dušan: České lisované sklo.  
III. bienále průmyslového návrhu 
Gottwaldov 1972, č. 285.
€ 59  1 500 kč

100.
Taraba Jaroslav (1932)
Váza
Spojené sklárne, lednické rovne, 
Slovensko
návrh 70. léta 20. stol.
výška 29,5 cm
drobný oťuk
původní nálepka
O firmě: Mondok Ján: Z dejín výroby 
skla v Lednických Rovniach. Ars 
vitraria č. 3, Jablonec nad Nisou 
1971, s. 88–107. 
€ 78  2 000 kč

99.
Švarc Josef (1928)
Velká mísa
Sklárny bohemia josefodol
návrh 50./60. léta 20. stol.
výška 4,5 cm, ø 35 cm
sign. nečitelné, ručně broušený 
olovnatý křišťál, drobné oťuky
sign. na okraji Švarc;  
velmi vzácné
Srov.: Český olovnatý křišťál. Sklárny 
Bohemia Poděbrady /kolem r. 1960/, 
č. 6. České sklo. Historie českého skla 
a současnost v oborovém podniku 
Crystalex Nový Bor. Crystalex,  
Nový Bor 1985, s. 141. Hill Mark:  
Hi Sklo Lo Sklo, Post War Czech 
Glass Design. Mark Hill Publishing, 
London 2008, s. 122.
€ 293  7 500 kč

101.

99.

100.

102. 104.

103.
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110.
Vízner František (1936)
Váza
model č. 3433
Sklo union teplice,  
sklárna libochovice 
návrh r. 1970
výška 23 cm
ručně lisované sklo
vzácné
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Adlerová Alena, Šindelář Dušan: 
České lisované sklo. III. bienále 
průmyslového návrhu Gottwaldov 
1972, č. 298. Newhall Marcus:  
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed 
Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 80, s. 152.
€ 59  1 500 kč 

109.
Vízner František (1936)
Váza
model č. 3226
obalové a lisované sklo – obaS, 
sklárna libochovice 
návrh r. 1961
výška 21 cm
ručně lisované sklo, žlutozlatý listr
první víznerův model v lisovaném 
skle, vzácné, s listrem velmi vzácné
Lit.: Newhall Marcus: Sklo Union. Art 
Before Industry: 20th Century Czech 
Pressed Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 76.
€ 137  3 500 kč

107.
Vízner František (1936)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice
návrh přelom 60. a 70. let
výška 17 cm
hutní sklo
Lit.: Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, Post 
War Czech Glass Design. Mark Hill 
Publishing, London 2008, s. 16. 
€ 78  2 000 kč

106.
Vízner František (1936)
Váza
model č. 6774
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice
návrh r. 1967
výška 14,5 cm
hutní sklo
velmi vzácné
Lit.: Bohemia Glass Škrdlovice. 
Umělecká řemesla, Škrdlovice  
/po r. 1969/, s. 4. William Warmus: 
„František Vízner sklo/glass  
1951–2001“. Barry Friedman 
Gallery, New York 2001, III-5. 
Holešovský Karel: František Vízner 
sklo – glass. 1994, obr. 9.
€ 703  18 000 kč

105.
Vízner František (1936)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1974
výška 18,5 cm
hutní sklo, drobné oťuky
vzácné
Model vystaven na výstavě Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009.
€ 98  2 500 kč 

108.
Vízner František (1936)
Váza
model č. 13162
obalové a lisované sklo – obaS, 
sklárna rudolfova huť 
návrh r. 1961/2
výška 14 cm
ručně lisované sklo, drobné oťuky
vzácné
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Hofmeisterová Jana: The artistic 
and technical centre of pressed 
glass at Teplice. In: Czechoslovak 
Glass Review, sv. 18/1963, č. 7, 
s. 193–199, obr. 2. Adlerová Alena, 
Šindelář Dušan: České lisované sklo. 
III. bienále průmyslového návrhu 
Gottwaldov 1972, č. 296. Šindelář 
Dušan: Estetika sklářské tvorby. SPN, 
Praha 1974, s. 105. William Warmus: 
František Vízner sklo / glass  
1951–2001. Barry Friedman Gallery, 
New York 2001, II-19. Holešovský 
Karel: František Vízner sklo – 
glass. 1994, obr. 3. Petrová Sylva: 
České sklo. Gallery, Praha 2001, 
s. 62. Newhall Marcus: Sklo Union. 
Art Before Industry: 20th Century 
Czech Pressed Glass. Hope Fountain 
Books, Braintree 2008, s. 75 a 154.
€ 117  3 000 kč

105.
107.

106.

108.

110.

109.
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116.
Wünsch karel (1932)
Váza
model č. 8010
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh kolem r. 1980
výška 24,5 cm
hutní sklo
Lit.: Hartmann Antonín: Bohemia 
Glass Škrdlovice. Ústředí uměleckých 
řemesel, 1989, s. 27. 
€ 78  2 000 kč

115.
Wünsch karel (1932)
Váza
model č. 7610
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1976
výška 17,5 cm
hutní sklo, drobný oťuk
Model vystaven na výstavě Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009. 

Lit.: Hartmann Antonín: Bohemia 
Glass Škrdlovice. Ústředí uměleckých 
řemesel, 1989, s. 26. 
€ 78  2 000 kč

113.
Vízner František (1936)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1968
výška 24 cm
hutní sklo
Srov.: William Warmus: František 
Vízner sklo / glass 1951–2001. Barry 
Friedman Gallery, New York 2001, 
III-12. Hill Mark: Hi Sklo Lo Sklo, 
Post War Czech Glass Design. Mark 
Hill Publishing, London 2008, s. 64.
€ 78  2 000 kč

112.
Vízner František (1936)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice
návrh r. 1971
výška 24 cm
hutní sklo, drobné oťuky
extrémně vzácné
Lit.: Bohemian Glass. Glassexport, 
Liberec /1970. léta/. Zobrazení kresby 
návrhu: William Warmus: František 
Vízner sklo/glass 1951–2001. Barry 
Friedman Gallery, New York 2001, 
III-22.
€ 1 757  45 000 kč

111.
Vízner František (1936)
Váza
model č. 20047
obalové a lisované sklo – obaS, 
sklárna heřmanova huť 
návrh r. 1962
výška 19,5 cm
ručně lisované sklo, drobný oťuk
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Hofmeisterová Jana: The artistic 
and technical centre of pressed 
glass at Teplice. In: Czechoslovak 
Glass Review, sv. 18/1963, č. 7, 
s. 193–199, obr. 1. Adlerová Alena, 
Šindelář Dušan: České lisované sklo. 
III. bienále průmyslového návrhu 
Gottwaldov 1972, č. 300. Holešovský 
Karel: František Vízner sklo – 
glass. 1994, obr. 4. Newhall Marcus: 
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed 
Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 77. 
€ 78  2 000 kč

111.

112.

113.

115.

116.

114.

114.
Vízner František (1936)
Váza a žardiniera
model č. 622 (váza) a č. 1106 
(žardiniera)
obalové a lisované sklo – obaS, 
sklárna rosice 
návrh r. 1962 (váza) a r. 1963 
(žardiniera)
šířka 35,5 cm
ručně lisované sklo
Žardiniera vystavena v r. 1972 
na výstavě České lisované sklo 
v Gottwaldově.

Lit.: Adlerová Alena, Šindelář Dušan: 
České lisované sklo. III. bienále 
průmyslového návrhu Gottwaldov 
1972, č. 301. Newhall Marcus:  
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed 
Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, seznam na CD. 
€ 98  dohromady 2 500 kč

114.
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122.
Žertová Jiřina (1932)
Talíř
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1959
ø 28 cm
hutní sklo
Model vystaven na výstavě: Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009. 
€ 59  1 500 kč

121.
Žertová Jiřina (1932)
Váza
Ústředí uměleckých řemesel,  
sklárna Škrdlovice 
návrh r. 1959
výška 29 cm
hutní sklo, minimální oťuk
velmi vzácné
Model vystaven na výstavě Magické 
sklo, Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 
1940–2008. Východočeské muzeum 
v Pardubicích 25.6.–27.9.2009.
€ 293  7 500 kč

120.
zentner karel (1891–1963)
Plastika/popelník sklář
sklárna Feigl a morawetz, libochovice 
návrh 30./40. léta 20. stol. 
výška 17,5 cm, šířka 12,5 cm,  
hloubka 12,5 cm
ručně lisované sklo, částečně 
matované, drobné oťuky
Lit.: Newhall Marcus: Sklo Union. Art 
Before Industry: 20th Century Czech 
Pressed Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 146. 
€ 59  1 500 kč

119.
zemek František (1913–1960)
Váza
model č. ok 117/3
borské sklo nový bor 
návrh kolem r. 1956
výška 20,5 cm
hutní sklo
Lit.: Matoušek Miloš: Haidaer 
Hüttenglas. In: Czechoslovak Glass 
Review, sv. 11/1956, č. 7.
€ 78  2 000 kč

118.
zemek František (1913–1960)
Váza
model č. ok 118-3
borské sklo nový bor 
návrh kolem r. 1956
výška 26,5 cm
hutní sklo
Lit.: Matoušek Miloš: Haidaer 
Hüttenglas. In: Czechoslovak Glass 
Review, sv. 11/1956, č. 7.
€ 59  1 500 kč

117.
zejmon Jiří (1925–1987)
Váza – 2 ks
model č. 13261
Sklo union teplice,  
sklárna rudolfova huť 
návrh r. 1969
výška 18,5 cm
ručně lisované sklo, žlutozlatý listr, 
resp. malované, drobné oťuky  
na obou kusech
s listrem resp. s barevnými pigmenty, 
vzácné
Model vystaven v r. 1972 na výstavě 
České lisované sklo v Gottwaldově.

Lit.: Adlerová Alena, Šindelář Dušan: 
České lisované sklo. III. bienále 
průmyslového návrhu Gottwaldov 
1972, č. 313. Newhall Marcus:  
Sklo Union. Art Before Industry:  
20th Century Czech Pressed 
Glass. Hope Fountain Books, 
Braintree 2008, s. 115.
€ 98  dohromady 2 500 kč

119.

118.

117.

117.

120.

122.

121.
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VýsTaVa DRaŽeNýCh PŘeDMěTů
eXhibition oF auCtioned itemS

Předměty nabízené do aukce, uvedené v tomto katalogu, budou vystaveny v prostorách těchto galerií 

PRaha
Galerie u Betlémské kaple, Betlémské nám. 8

11. 11.–20. 11. 2009 
10.00–18.00 hod. 

21. 11. 2009 
10.00–16.00 hod.

Žofín, slovanský ostrov, Praha 1
22. 11. 2009

12.30–13.30 hod.

aukCe 

České skLO
proběhne

V NeDěLI 22. 11. 2009 Ve 13.30 hOD.
PaLÁC ŽOFÍN – PRaha 1
sLOVaNský OsTROV 226

INFORMaCe

mob. (+420) 608 958 322
tel. (+420) 542 210 973
FaX (+420) 543 245 280

aDResa
brno, 602 00, PoŠtovSkÁ 657/4

Praha 1, 110 00, galerie u betlÉmSkÉ kaPle, betlÉmSkÉ nÁm. 8

e-mail: aukce@sypka.cz

www.sypka.cz

www.sypka.cz

POLOŽka VyDRaŽeNÁ 
V aukCI 20. 9. 2009

Josef hoffmann – Váza
Rakousko, dle návrhu Josefa hoffmanna, kolem r. 1923/24

vyvolávací cena 6 000 kč
Celková cena 27 140 kč
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DRaŽeBNÍ VyhLÁŠka
ze DNe 22. 10. 2009

Dražební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné společnou dražbou  
ve smyslu zákona č. 26/2000 sb.

dražebník
aukČNÍ DůM sýPka, s. r. o. 

Poštovská 657/4, 602 00 brno
jednatel ing. arch. irena velková

ič 27752682
dič CZ 27752682

1. dražebník provádí veřejnou dobrovolnou společnou dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů 
 dne 22. 11. 2009 ve 13.30 hod. na adrese Palác Žofín, slovanský ostrov 226, Praha.
 dražba se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.

2. označení popisu a stavu předmětů dražby se nachází v dražebním katalogu. v dražebním katalogu je uvedeno nejnižší podání 
(vyvolávací cena), minimální příhoz a pořadí, v jakém se předměty budou dražit.

3. dražba začíná prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu. Při dražbě vyvolává licitátor předmět pod jeho pořadovým číslem. 
Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím zálohového čísla a současným ústním prohlášením.
dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy (vyšší podání). hodnota vyššího podání se řídí následující tabulkou:

Cena předmětu od v kč Minimální příhoz v kč
 1.000–10.000  100 
 10.000–20.000  500 
 20.000–50.000  1.000 
 50.000–100.000  5.000 
 100.000–500.000  10.000
 500.000 a více  50.000 

o pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

4. S každým vydraženým předmětem je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za účast na dražbě a na 
údržbu a uskladnění věci do doby jejího převzetí ve výši 18% z ceny, dosažené vydražením tohoto předmětu dražby,  
tj. včetně DPh.

 Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku hotově, nebo bankovním převodem až při převzetí vydraženého 
předmětu v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce.

 
5. Předměty, jejichž cena přesáhne vydražením 500.000,- kč, je třeba uhradit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne dražby.

6. dražitel může dražit kterýkoliv předmět bez osobní přítomnosti na dražbě, vyplní-li ověřené písemné čestné prohlášení 
dražitele a Plnou moc k zastoupení na dražbě s uvedením limitu, do kterého za něj má být draženo.
Po vyplnění čestného prohlášení a Plné moci lze dražit také po telefonu.

7. vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby, nebo na základě „Potvrzení o zaplacení ceny“ 
v galeriích
aukční dům sýpka, Poštovská 4, Brno, 602 00
po–pá: 9–12 hod. a  13–17 hod.
Galerie u Betlemské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1, 110 00
po–ne: 10–18 hod.

Pokud není uvedeno jinak, je stav předmětů úměrný jejich věku.
if not stated otherwise, the condition of each lot corresponds with its age.

Předměty prohlášené za kulturní památku podléhají zákazu vývozu do zahraničí.
Vyvolávací ceny – nejnižší podání (uvedené v katalogu tučně) jsou uvedeny v Czk, ceny v euR (uvedené v katalogu 

nezdůrazněně) jsou zaokrouhleny, slouží pouze pro informaci (kurz ČNB ze dne 3. 9. 2009).
the lowest bid (in katalogue printed in bold font) are in CZk, prices in euro (in katalogue printed in normal font) are rorented off, 

are only for the purpose of information (čnb exchange rate as 3rd September 2009).

VýTVaRNé uMěNÍ
sTaROŽITNOsTI
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DRAŽEBNÍ PODMÍNKY
společnosti aukční dům sýpka, s.r.o. ,  

se sídlem v brně, Poštovská 657/4, ič: 277 52 682, dič: CZ27752682, jednatel ing. arch. irena velková
Článek I.

Všeobecná ustanovení.
1. veřejnou dražbu dobrovolnou (dále jen „dražba“) organizuje společnost aukční dům Sýpka, s.r.o., se sídlem v brně, Poštovská 657/4, ič: 

277 52 682, dič: CZ27752682, jednatel ing. arch. irena velková (dále jen „dražebník“), a to za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., 
o veřejných dražbách, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a touto dražební 
vyhláškou vydanou dražebníkem.

2. v případě, že předmětem dražby je věc, která byla prohlášená nebo navržená za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, dražebník na tuto skutečnost účastníky dražby upozorní v průběhu dražby. v souladu s výše uvedeným zákonem je kulturní 
památky možné vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů.

3. Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů stanovuje podmínky prodeje a vývozu 
předmětů kulturní hodnoty. vývoz těchto předmětů z české republiky lze zrealizovat pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty 
nejsou prohlášeny za kulturní památku a také, že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní 
památkové péči.

4. v případě, že předmětem dražby je sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené 
ministerstvem kultury, je možné s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

Článek II.
Účastník dražby

1. Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. to neplatí, jde-li o nezletilé nebo o fyzické osoby, které byly zbaveny 
způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, je-li předmětem dražby spoluvlastnický podíl na věci, 
k níž již spoluvlastnický podíl mají; podmínkou je, že tyto osoby musí být zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.

2. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs 
nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené 
vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání; nikdo 
nesmí dražit za ně. všichni účastníci, včetně jejich zmocněnců a zástupců zmocněnců se zapisují do seznamu účastníků dražby.

3. Účastníky dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení 
hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.

4. Účastníky dražby nesmí být v opakované dražbě vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka; 
nikdo nesmí dražit za ně. dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou 
dražby pověření zaměstnanci ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za ně.

5. Účastníky dražby nesmějí být dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zaměstnanci dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně.

Článek III.
zastoupení

 Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby 
může jednat prokurista. Účastník může udílet zmocněnci pokyny i telefonicky nebo jiným způsobem.

Článek IV.
Průběh dražby

1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené doložit svou totožnost (fyzická osoba je povinna 
prokázat se platným průkazem totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas; právnická osoba je povinna prokázat se výpisem z obchodního 
rejstříku ne starším než tři měsíce, z kterého musí vyplývat oprávnění jednat jménem právnické osoby, nebo musí být toto oprávnění doloženo 
jinými odpovídajícími doklady – zápis z valné hromady), dát se zapsat do seznamu účastníků dražby, převzít dražební číslo a zaplatit za ně 
vratnou zálohu 1.000 kč. Účastníci dražby jsou dále povinni doložit čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby. Zaměstnanci 
příslušného živnostenského úřadu a zaměstnanci ministerstva pověření kontrolou provádění dražby se prokazují též svým pověřením.

2. dražba se zahajuje vyvoláním. obsahem vyvolání je označení a popis předmětu, údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích 
a s ním spojených (pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu dražby), a nejnižší podání. je-li předmětem dražby kulturní památka, uvede 
licitátor i tuto skutečnost. Předměty se draží v pořadí tak, jak jsou uvedeny v katalogu, který byl k dražbě vydán.

3. Po vyvolání mohou dražitelé činit příhozy zvednutím zálohového čísla a současným ústním prohlášením.
4. draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. hodnota vyššího podání se řídí tabulkou příhozů v dražební vyhlášce a v katalogu dražby. 

nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora dle zákona o veřejných dražbách učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední 
podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. učiněným podáním je účastník dražby vázán.

5. učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. 
udělením příklepu je dražba skončena.

6. nebylo-li při dražbě učiněno ani po opakované výzvě nejnižší podání, licitátor dražbu ukončí a předmět je pokládán za nevydražený.

Článek V.
Cena dosažená vydražením

1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. 
2. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. S každým 

vydraženým předmětem je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi paušální poplatek za účast na dražbě a na údržbu a uskladnění 
věci do doby jejího převzetí ve výši 18% z ceny dosažené vydražením tohoto předmětu dražby. Paušální poplatek je vydražitel povinen uhradit 
stejným způsobem jako cenu dosaženou vydražením. v tomto poplatku je již zahrnuta dPh.

3. Cenu dosaženou vydražením je možné uhradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet dražebníka, nebo platební kartou 
v pokladně dražebníka.

Článek VI.
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby

1. uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. 
2. nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, předá dražebník vydražiteli podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby 

a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu 
dražby, bez zbytečného odkladu; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí.

3. veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. 
4. nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele 

odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí 
škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

5. vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě „Potvrzení o zaplacení ceny“ v galerii u 
betlémské kaple, betlémské nám. 8, Praha1, nebo v galerii Sýpka, Poštovská 4, brno, nejpozději do 7 dnů ode dne konání dražby.

Článek VII.
závěrečná ustanovení

1. Popis předmětu a odhad zpravidla provádějí odborníci dražebníka. v případě, že předmětem dražby je věc, která je prohlášená za kulturní 
památku, musí být cena předmětu dražby zjištěna posudkem znalce. Údaje v katalogu jsou tedy sice výsledkem pečlivých šetření, přesto ale 
nemůže být přesnost posudků zaručena. u jednotlivých předmětů, zejména starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen v případě, 
že ovlivňují uměleckou hodnotu. tyto umělecké předměty mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. 

2. Zájemce má možnost si nabízené předměty před aukcí prohlédnout na místě a v čase určeném dražební vyhláškou. Po udělení příklepu jsou 
reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů vyloučeny.

3. Pro daňové účely se veškeré služby poskytované dražebníkem na základě smluv o provedení dražby a dražebních podmínek považují za 
poskytnuté dnem předání předmětu dražby vydražiteli.

 TERMS OF AUCTION
To the aukční dům sýpka society, s.r.o.  

with its registered office in brno, Poštovská 657/4, ič: 277 52 682, dič: CZ27752682, executive officer ing. arch. irena velková

article I.
General Provisions

1. the public, voluntary auction (hereinafter the „auction“) is organized by aukční dům Sýpka, s.r.o., with its registered office in the city of brno, Poštovská 657/4,  
ič: 277 52 682, dič: CZ27752682, executive officer ing. arch. irena velková, (hereinafter the „auctioneer“) under the terms set out in act no. 26/2000 Coll., 
on Public auctions, act no. 40/1964 Coll., Civil Code, act no. 455/1991 Coll., on trade act and the relevant auction rules issued by the auctioneer.

2. if the auctioned item is a declared cultural monument or if it is proposed to become such an item under act no. 20/1987 Coll., on national monument 
Preservation, the auctioneer will notify the participants of the auction of this fact during the course of the auction. in accordance with this act, national 
cultural monument items can be exported abroad only with the prior permission from the relevant authorities. 

3. act no. 71/1994 Coll., on Sale and export of items of Cultural value, in wording of amendment, sets conditions of Sale and export of items of Cultural 
value. export of such items from the Czech republic is possible only upon presentation of an official certificate stating that these items have not been 
declared a national monument and also that they are not even a part of a set which has been declared a national monument in terms of act on national 
monument Preservation. 

4. if the subject of the auction is a collection or individual parts from a collection listed on the central record of collections of a museum-like nature by the 
ministery of Culture, it is possible to dispose of such items under the terms defined under act no. 122/2000 Coll., on Protection of Collections of museum-
like nature.

article II.
auction Participant

1. auction participants can only be persons competent to perform legal acts. this does not apply to under-age persons or natural persons who have been 
either divested of their competency to perform legal acts or whose competency to perform legal acts is limited, if the subject of the auction is a joint 
ownership share in an item to which they already have a joint ownership share, under condition that such persons must be represented either by their legal 
representative or custodian.

2. auction participants cannot be persons disqualified from acquiring ownership and rights to the auction items; persons whose property is subject to bankruptcy 
proceedings or against whom an application for bankruptcy has been denied due to their insufficient assets or against whom was repetedly confirmed compulsory 
composition with creditors due to their property, and this for a period of three years from the discontinuation of bankruptcy proceedings or its rejection on the 
grounds of insufficient assets or three years since completing of repeated compulsory composition with creditors; none other person can represent them in the 
auction. all participants, including their agents and agents´ representatives are entered on a list of auction participants. 

3. auction participants cannot be persons who might be subject to disqualification or limitation or infringement on economic competition due to acquiring 
ownership of auction items; none other person can represent them in the auction. 

 4. in a repeated auction, an auction participant cannot be a purchaser, who has caused frustration of the previous auction of the same item by the same 
auctioneer; none other person can represent them in the auction. no employees of the correspondent trading office nor employees of the ministry of 
local development, who are made responsible for monitoring, can participate in the auction; none other person can represent them in the auction. 

5. auction participants can be neither the auctioneer nor the vendue master, persons close to such persons or auctioneer´s employees; none other person can 
represent them in the auction. 

article III.
Representation

1. auction participant may be represented, at the auction, by its agent on the basis of a power of attorney with authenticated signature; a proctor can act on 
behalf of an auction participant. the participant can issue instructions to the agent by phone or in another manner. 

article IV.
Course of the auction

1. auction participants have the duty to identify themselves upon the request of the auctioneer or the person authorized in writing by the auctioneer to act on 
its behalf (a natural person has the duty to identify himself/herself by valid proof of identity – identity card, passport; a legal representative has the duty to 
present an entry from trade register, not older than three months, corroborating the authorization to act on behalf of legal entity or such an authorization must 
be documented by other appropriate documents – e.g. minutes from the general meeting), to enter his/her name into the list of auction participants and to 
receive the auction number and to pay the returnable deposit of 1,000 CZk for it. auction participants have further the duty to provide the declaration on 
word that they are not persons excluded from the auction. employees of the correspondent trading office and employees of the ministry, who are made 
responsible for monitoring the conduct of the auction, must also provide their authorization.

2. the auction is started by calling out. the content of calling out consists of identification and description of the item, particulars about rights and obligations 
bound and connected to the auction item (if they have substantial influence on value of the auction item) and the lowest bid. if the auction item is a national 
monument the auctioneer will also state this fact. auction items are auctioned in the sequence in which they are listed in the catalogue issued for the 
particular auction.

3. after calling out, bidders can start making increases by raising the advance number up and simultaneous verbal exclamation. 
4. the auction continues until auction participants make higher bids. the amount of higher bid is determined by the chart of increases included in the auction 

rules and in the auction catalogue. if no higher bid is made, in spite of the second call and the vendue master´s announcement, in accordance with the act 
on Public auctions, the vendue master shall announce the final bid once more and after the third call shall decide that the auctioned item be sold to the 
highest bidder. the auction participant is bound by its bid. 

5. if several auction participants make the bid at the same time and there is no higher bid, the vendue master shall decide to which participant the auctioned 
item is to be sold by a draw. the auction is finished at the moment of the fall of the hammer. 

6. if, even after repeated calls, the lowest bid is not received, the vendue master shall finish the auction and the item is considered ineligible to be sold in the auction.

article V.
Price attained in the auction

1. the price attained in the auction shall mean the highest bid by the purchaser. this price cannot be reduced afterwards. 
2. the purchaser has the duty to pay the price attained in the auction within the time limits set under act no. 26/2000 Coll., on Public auctions. For each 

auctioned item, the purchaser is obliged to pay the auctioneer a flat fee for the participation in the auction and for maintenance and storage of the item until 
the time of handing the item over to the purchaser in the amount of 18% from the price of the item attained in the auction. the purchaser is obliged to pay 
the flat fee in the same manner as the price attained in the auction. there is the vat already included in this fee.

3. the price attained in the auction can be paid in cash, by bank transfer to the auctioneer´s account or credit card to the auctioneer´s cash register.

article VI.
acquisition of Ownership and Transfer of the auction Item

1. if the purchaser pays the price attained in the auction within the set time limit, the ownership of the auction item is transfered to it in the instant of the auction 
knockdown.

2. if the purchaser attains ownership of the auction item, the auctioneer will hand over, to the purchaser, according to the conditions set in the auction rules, 
the auction item and the certificates that verify the ownership and that are necessary for handling the auction item or they certify other purchaser´s rights 
regarding the auction item, without unnecessary delay; the purchaser shall indorse acceptance of the auction item, in writing. 

3. all expenses connected with the handover and the acceptance of the item shall be paid by the purchaser.
4. a risk of damage of the auction item is passed from the submitter onto the purchaser on the day of handover of the auction item; on the same day, 

responsibility for the damage caused in connection with the auction item is passed onto the purchaser. if the purchaser delays acceptance of the auction 
item, the purchaser carries the danger of the damage and responsibility for such a damage.

5. auctioned off items will be given over, immediately after payment, at the place of the auction or on the basis of „receipt of Price Payment“ at galery u 
betlémské kaple 8, Praha 1,  at brno in gallery Sýpka, Poštovská 4, the latest in 7 days from the day of the auction.

article VII.
Final Provisions

1. estimate and description of the item are usually performed by the auctioneer´s experts. in case that the auction item is a thing that has been declared 
a cultural monument, the price of the item must be ascertained by expert evaluation. thus, particulars in the catalogue are a result of diligent inquiry, 
nevertheless the exactitude of the evaluations cannot be guaranteed. only those errors and damages that bear an effect on the artistic value of particular 
items, especially antiques and paintings are listed. Such items may also be restored, damaged, non-functional, etc.

2. every interested person has the opportunity to inspect the items offered prior to the auction at a designated time and in a designated location set in the auction 
rules. after the fall of the hammer no complaints regarding price, quality, condition and functionality of auction items will be taken into consideration. 

3. For tax purposes, all services provided by the auctioneer on the basis of contracts for carrying out auctions and on the basis of the auction conditions are 
considered to be provided on the day of the handover of the item to the purchaser.



text Jan kaňa
odborný lektor Milan hlaveš, PhD.  
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vydavatel aukční dům sýpka, s. r. o.


