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ÚVODNÍ SLOVO
Jiřina Helíšková
Ředitelka Hospice svatého Lazara

další ročník benefiční aukce pro Hospic svatého Lazara je před námi a já mohu 

s velkým potěšením konstatovat, že je pro vás opět připravena spousta děl od 

úžasných autorů. Doba není lehká, a přesto tito skvělí umělci neváhali a darovali 

nám svá díla. Moc jim za to jménem Hospice svatého Lazara děkuji! Zároveň 

jim i vám všem, kdo se do aukce zapojíte, zaručuji, že výtěžek půjde na pokrytí 

přímých nákladů spojených s poskytováním služeb našim pacientům, a to jak 

v lůžkové části hospice, tak nově i v domácí hospicové péči.

Zvu vás k nahlédnutí do nového katalogu a k zapojení se do této aukce, při které 

nejde jen o dražení hodnotných děl, o znalost a pochopení výtvarného umění, 

ale jde i o energii, kterou si tato díla nesou s sebou tím, že byla darována umělci 

s velkými srdci pro dobrou věc. To je přidaná hodnota, která s vydraženými díly 

poputuje k jejich novým majitelům.

Vážení přátelé, 
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SLOVO KURÁTORKY
Lucie Šiklová
Hlavní kurátorka aukce

Děkuji moc všem umělcům, kteří v této nelehké době darovali Hospici svatého 

Lazara své dílo nehledě na skutečnost, že jej sběratel výhodně koupí s bonusem 

dobrého pocitu z vlastního příspěvku na charitu a k nim do ateliéru již možná 

nezajde. Velmi bych si přála, aby aukce nejen pomohla hospici, ale po zásluze 

přivedla kupce našim dárcům. 

Milí naši umělci, ještě jednou velké poděkování, vaše umění pomáhá. Moc si vážím 

vašich otevřených srdcí a dlaní. 

Milí naši dražitelé, prosím licitujte, v aukci jsou krásné kousky a ceny jsou vskutku 

přátelské. A zajděte pak ještě třeba i do těch ateliérů. Moc Vám za Hospic i za 

umělce děkuji.

Letošní „slovo“ bude krátké.
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Dražební vyhláška a pravidla 
charitativní aukce 2022

1 / ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Charitativní online aukci pořádá Hospic svatého La-
zara, z.s. se sídlem Sladkovského 2472/66a, 326 00 
Plzeň, IČ: 66361508 (dále jen „dražebník“), a to za 
účelem získání finančních prostředků ve formě darů 
pro financování své hlavní činnosti, tj. poskytování 
paliativní péče. Charitativní aukce se koná v rámci 
veřejné sbírky, která je uskutečněna na základě 
Osvědčení vydaného Krajským úřadem Plzeňského 
kraje ze dne 25. 3. 2020, č. j.: PK-VVŽÚ/2276/20. 
Účel sbírky je poskytování specializované hospicové 
a paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřej-
ného zdravotního pojištění v Hospici svatého Lazara 
v Plzni, jakožto jediném lůžkovém hospici v Plzeň-
ském kraji. V rámci charitativní aukce budou prodá-
vána umělecká díla, která dražebník získal od svých 

dárců. Dané umělecké dílo bude prodáno tomu 
účastníkovi aukce (dražitel), který v rámci aukce da-
ného díla vedle úhrady kupní ceny uměleckého díla 
poskytne do veřejné sbírky nejvyšší dar. 

Online benefiční aukce bude probíhat na webo-
vých stránkách dražebníka https://aukce.hsl.cz/ 
(dále jen „web“) od 30. 11. 2022 (19:50:00 hodin) do 
3. 12. 2022 (21:00:00 hodin).
 
AUTOMATICKÉ PRODLUŽOVÁNÍ AUKCE
V případě nejméně jednoho příhozu v poslední 1 mi-
nutě před stanoveným koncem dražby se její konec 
vždy automaticky prodlouží o 1 minutu (tedy 21:01, 
21:02, 21:03 atd.), a to až do okamžiku, kdy 1 minutu 
před naposledy stanoveným koncem dražby nebude 
učiněn žádný další příhoz.
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Výtěžek z této benefiční aukce půjde v celé dosažené 
výši na provoz služeb dražebníka, přičemž hodnota 
získaných darů je součástí veřejné sbírky. Náklady na 
realizaci aukce jsou kryté zejména z darů sponzorů 
aukce a vlastních prostředků pořadatele.
 
2 / ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý, 
kdo provede registraci na webu dražebníka. Registraci 
je možno provádět do 3. 12. 2022 (21:00:00 hodin). 
Na základě registrace bude dražiteli zaslán e-mail 
s přiděleným dražebním číslem. Dražebník je opráv-
něn z vážného důvodu odmítnout registraci účastníka 
aukce, zejména v případě, pokud se jedná o osobu, 
která porušila své smluvní závazky vůči dražebníkovi. 
Účastníkem aukce nesmí být osoby, které nejsou plně 
způsobilé k právním úkonům. Registrovaný účastník 
aukce má právo účastnit se aukce kteréhokoli před-
mětu a činit svá podání. Účastník aukce je povinen se 
při aukci řídit touto vyhláškou a pokyny dražebníka. 
Dražební jistina není požadována.

3 / PŘEDMĚTY AUKCE 

Předměty aukce jsou označeny a popsány včetně 
nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním kata-
logu v PDF formátu a na webu dražebníka (dále též 
jen „předmět“ či „předměty“). Předměty se draží a vy-
dražitel předmět koupí tak, jak stojí a leží. Dražeb-
ník vydražiteli neodpovídá za žádné vady předmětu. 
Vydražený předmět bude prodán tomu dražiteli, 
který v rámci aukce daného předmětu (nad rámec 
nejnižšího podání) nabídne dražebníkovi poskytnutí 
nejvyššího peněžitého daru do veřejné sbírky.

4 / AUKČNÍ KATALOG

Údaje v aukčním katalogu, resp. na webu draži-
tele nemají povahu znaleckých posudků. Poškození 

předmětů běžným časovým opotřebením se v aukč-
ním katalogu neuvádí. Aukční katalog může být roz-
šířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce 
podaří získat další předměty, které mohou obohatit 
nabídku aukce. Tyto předměty budou přidány na 
web dražitele.

5 / PRŮBĚH ONLINE AUKCE 

Předměty online aukce jsou zveřejněny v aukčním 
katalogu na webu. Nabídky je možné činit na webu 
dražebníka prostřednictvím webového formuláře 
umístěného u každého předmětu. Účastník online 
aukce přitom musí být identifikován svým e-mailem 
a přiděleným dražebním číslem. 

Dražit v online aukci lze dvěma způsoby:

A) ÚČASTNÍK PROVÁDÍ PŘÍHOZY
Výše příhozu není stanovena, minimální výše se však 
řídí dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle 
posledního platného podání, a to takto:

OKAMŽITÁ DRAŽEBNÍ CENA – TARIF PŘÍHOZŮ:

do 2 000 Kč: 
2 001 – 5 000 Kč: 
5 001 – 10 000 Kč: 
10 001 – 20 000 Kč: 
20 001 – 50 000 Kč: 
50 001 Kč a více: 

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden pří-
hoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvo-
lávací cena, může být příhozem dražebníka i tato 
vyvolávací cena.

Učiněný příhoz/okamžitá dražební cena bude oka-
mžitě zveřejněn/a na webu dražebníka. V případě 
souběhu více příhozů rozhoduje čas učinění příhozu.
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B) ÚČASTNÍK AUKCE DRAŽÍ „NA LIMIT“
Dražitel stanoví maximální částku, kterou je připra-
ven zaplatit.

Konkrétní výše limitu není dána, řídí se však dle ná-
sledujících podmínek:

Minimální výše limitu dle okamžité dražební ceny/
nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to 
takto:

do 2 000 Kč: 
okamžitá dražební cena/nabídka plus 100 Kč

2 001 – 5 000 Kč: 
okamžitá dražební cena/nabídka plus 200 Kč

5 001 – 10 000 Kč: 
okamžitá dražební cena/nabídka plus 500 Kč

10 001 – 20 000 Kč: 
okamžitá dražební cena/nabídka plus 1 000 Kč

20 001 – 50 000 Kč: 
okamžitá dražební cena/nabídka plus 2 000 Kč

50 001 Kč a více: 
okamžitá dražební cena/nabídka plus 5 000 Kč

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden pří-
hoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvo-
lávací cena, může být limitem dražebníka i tato vy-
volávací cena.

Systém automatického přihazování poté dle pří-
hozů/limitů ostatních účastníků aukce aktualizuje 
cenu předmětu. Pokud ostatní účastníci aukce ne-
překonají limit dražitele, potom dražitel, který limit 
učinil, vydraží předmět za částku nejblíže následující 
po nejvyšším učiněném příhozu/limitu ostatních dra-

žitelů, a to dle výše uvedené stupnice minimálních 
příhozů. Aktuální dražební cena je okamžitě zveřej-
něna na webu dražebníka u jednotlivého předmětu. 

V případě souběhu více limitů rozhoduje čas učinění 
limitu. 

6 / NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ 

Nejvyšší podání se skládá z kupní ceny předmětu ve 
výši nejnižšího podání a z peněžitého daru (ve výši 
rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podá-
ním). Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nej-
vyššímu podání není účtována žádná provize.

7 / ZPŮSOB ÚHRADY 

Úspěšní vydražitelé budou kontaktováni dražební-
kem v následujících třech pracovních dnech. Účast-
ník online aukce se stává vydražitelem předmětu 
teprve ve chvíli, kdy mu je po skončení online aukce 
dražebníkem potvrzeno, že se stal vydražitelem da-
ného předmětu; tímto dochází k uzavření smlouvy 
na koupi předmětu za kupní cenu ve výši nejnižšího 
podání a zároveň darovací smlouvy na peněžitou 
částku ve výši rozdílu mezi nejvyšším podáním a vy-
volávací cenou v okamžiku ukončení online aukce za 
předpokladu, že byla učiněna alespoň minimální na-
bídka na koupi předmětu; předmět se vždy prodává 
nejvyšší nabídce potvrzené dražebníkem.

Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu předmětu 
a související peněžitý dar bankovním převodem či 
v hotovosti v prostorách dražebníka na adrese Slad-
kovského 2472/66a, 326 00 Plzeň, nejpozději však 
do 7 pracovních dnů ode dne, kdy mu dražebník 
e-mailem potvrdí, že se stal vydražitelem daného 
předmětu.

Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů, je dra-
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žebník oprávněn přijatou platbu dle svého uvážení 
použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu 
koupeného ze strany vydražitele a s tím souvisejí-
cího daru a/nebo na úhradu jakékoli své pohledávky 
vůči vydražiteli. Nebudou-li kupní cena předmětu 
a s tím související dar uhrazeny v plné výši v ter-
mínu splatnosti, je dražebník dle své volby oprávněn 
vymáhat úhradu kupní ceny a zaplacení daru a/nebo 
od kupní smlouvy a darovací smlouvy odstoupit. Vy-
dražitel je povinen v takovém případě uhradit dra-
žebníkovi vzniklou škodu.

8 / NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU 
AUKCE 

Vlastnické právo k předmětu přechází na vydraži-
tele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní 
ceny a souvisejícího daru; tímto okamžikem přechází 
na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty 
předmětu. Vydražené předměty z online aukce bu-
dou vydražiteli předány po zaplacení celé kupní ceny 
a souvisejícího daru po předchozí domluvě v prosto-
rách dražebníka na adrese Sladkovského 2472/66a, 
326 00 Plzeň. Účastník aukce je povinen při převzetí 
vydraženého díla doložit svou totožnost pomocí 
občanského průkazu či cestovního pasu. Pokud je 
účastníkem aukce právnická osoba, je povinna se 
prokázat aktuálním výpisem z veřejného rejstříku.

9 / ZÁVĚREM

Účastníci aukce berou na vědomí, že dražebník může 
online aukci zcela zrušit nebo z online aukce vyřadit 
jakýkoli nabízený předmět nebo i v průběhu online 
aukce ukončit dražbu jakéhokoli předmětu. Účast-
níci aukce dále berou na vědomí, že dražebník se 
může dostat do prodlení s plněním svých povinností 
z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc budou považo-
vána i případná vládní omezení související s pande-
mií koronaviru a případná karanténní opatření.

V případech uvedených v předchozím odstavci ne-
mohou účastníci aukce po dražebníkovi uplatňovat 
žádné nároky, zejména náhradu vzniklé újmy. V pří-
padě, že k takové okolnosti dojde, oznámí ji dražeb-
ník bez zbytečného odkladu na webu nebo dle své 
volby přímo dotčenému účastníkovi aukce.

V Plzni dne 7. 11. 2022
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Jmenný seznam autorů

Anlaufová Jitka
Blabolilová Marie
Bornová Erika
Cajthaml David
Filippovová Marie
Hanková Romana
Hanuš Vladimír
Hardi Darjan
Havelková Jolana
Hísek Jan
Hoffmeisterová Xénia
Hraba Zbyněk
Chmelová Eva
Jakubíčková Eliška
Janovský Jakub

Kindernay Michal
Kliment Lukáš
Klimentová Linda
Kolská Božena
Kopová Julie
Kovářík Jan
Maleček Ondřej
Malina Václav
Matela Pavel
Neborová Anna
Němcová Barbora
Pastrňák Petr
Pokorná Alice
Pražáková Libuše
Rossí Karolína
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54
38, 60
50
5
51
25
27
26
52
36
10
11, 12
61, 62
56
2

65
67
55
13, 48
24
41
59
18
66
57
28
58
22
23
49



Růžička Aleš
Růžičková Zuzana
Samek Jakub
Schicker Adéla
Stretti Jakub
Sýkora Ladislav
Šiklová Tereza
Štreit Jindřich
Štumpfová Marie
Štýbr Pavel
Šubrtová Dagmar
Švejdová Pavlína
Tkačík Ondřej
Véla Vladimír
Vetengl Luboš
Vlček Jan
Voňková Jana
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20, 21
6
65
40
53
63, 64
3, 4
68
7, 8, 9
15, 16, 17
37
14, 29, 30, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 69, 70
19
47
39
1
33, 34, 35





OBRAZOVÝ 
KATALOG
:
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2
Jakub Janovský

„Bu Bu Bu“, 2021
autorský ofset a akvarel na papíře,
35,5 cm x 45,5 cm
Vyvolávací cena 2 500 Kč

15

1
Jan Vlček

Madona – Plasy, 2021
akryl na plátně, dřevo, signováno
25 cm x 20 cm
Vyvolávací cena 4 000 Kč



3
Tereza Šiklová

Smrťák a kalhoty (Zubatá), 2020
tuš na papíře, 51 cm x 35 cm
Vyvolávací cena 1 800 Kč

4
Tereza Šiklová

Semínko, 2022
fix na papíře, 24 cm x 17,5 cm
Vyvolávací cena 800 Kč
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5
David Cajthaml

Žena a ďáblové, 2021
uhel na papíře, 70 cm x 50 cm
Vyvolávací cena 7 000 Kč

6
Zuzana Růžičková

Meteorit z lásky, 2021
linoryt, 70,5 cm x 56,5 cm
Vyvolávací cena 4 000 Kč
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7
Marie Štumpfová

Podprsenka, 2010
linoryt, 31 cm x 43 cm
Vyvolávací cena 1 750 Kč

8
Marie Štumpfová

Košilka, 2010
linoryt, 31 cm x 43 cm
Vyvolávací cena 1 750 Kč
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9
Marie Štumpfová

Kalhotky, 2010
linoryt, 31 cm x 43 cm
Vyvolávací cena 1 750 Kč

10
Xénia Hoffmeisterová

Lodičky — ze série Každý den je jiný, 2019
litografie, 57 cm x 42 cm,
Vyvolávací cena 1 500 Kč
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11
Zbyněk Hraba

Kytice lučního kvítí, 2022
barevný linoryt, 30 cm x 20 cm
Vyvolávací cena 1 200 Kč

12
Zbyněk Hraba

Mezi zátiším a krajinou, 2022
barevný linoryt, 36 cm x 52 cm
Vyvolávací cena 1 200 Kč
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13
Božena Kolská

Luční hrnky (2 ks), 2022
keramika, autorská glazura, průměr 7,5 cm, 
výška 8,5 cm, průměr podšálku 12 cm
Vyvolávací cena 400 Kč

14
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Primavera – Chickpeas (cizrna), 2017 
náhrdelník, bílý neglazovaný porcelán, 
velikost přívěsku cca 2 cm
Vyvolávací cena 700 Kč
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15
Pavel Štýbr

Iron Scissors, 2022
tisk na plátně, 40 cm x 60 cm
Vyvolávací cena 1 500 Kč

16
Pavel Štýbr

Golden Key, 2022
tisk na plátně, 40 cm x 60 cm
Vyvolávací cena 1 500 Kč
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17
Pavel Štýbr

Blue Roses, 2022
tisk na plátně, 40 cm x 60 cm
Vyvolávací cena 1 500 Kč
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18
Václav Malina

Samota na kopci, 2007
olej na plátně, 75 cm x 70 cm
Vyvolávací cena 16 000 Kč

19
Ondřej Tkačík

Červený dům I, 2016
akryl na plátně, 60 cm x 70 cm 
Vyvolávací cena 12 000 Kč
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20
Aleš Růžička

Jarní II, 2019
akryl na plátně, 15 cm x 15 cm
Vyvolávací cena 2 600 Kč

21
Aleš Růžička

Jarní III, 2019
akryl na plátně, 15 cm x 15 cm
Vyvolávací cena 2 600 Kč
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22
Alice Pokorná

Světlo v obraze, 2021 
akryl a pastel na papíře, 24 cm x 20,5 cm
Vyvolávací cena 600 Kč

23
Libuše Pražáková

Kytka, 2021
kombinovaná technika na plátně,
40 cm x 40 cm 
Vyvolávací cena 5 000 Kč
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24
Julie Kopová

Through, 2020
akryl na plátně, 35 cm x 35 cm
Vyvolávací cena 9 000 Kč

25
Romana Hanková

To je ale kůň, 2022
olejový pastel na papíře, 28 cm x 42 cm
Vyvolávací cena 500 Kč
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26
Darjan Hardi

Bez názvu, 2019
autorský ofset na archivačním papíře,
32, 9 cm x 48,3 cm
Vyvolávací cena 1 500 Kč

27
Vladimír Hanuš

Něco z jejich tváří, 2022
akryl na papíře, 60 cm x 86 cm
Vyvolávací cena 15 000 Kč
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28
Barbora Němcová

Bez názvu, 2022
akryl na plátně, 55 cm x 55 cm
Vyvolávací cena 17 000 Kč
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30
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Crystal, náhrdelník, nedatováno
černý neglazovaný porcelán, 
velikost přívěsku 3,5 cm
Vyvolávací cena 650 Kč

30

29
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Crystal, náhrdelník, nedatováno
bílý glazovaný porcelán,  
velikost přívěsku 3,5 cm
Vyvolávací cena 650 Kč



31
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Crystal, náušnice, nedatováno
bílý glazovaný porcelán, velikost pecky 
1 cm x 1 cm, nebo 1 cm x 2 cm
každý pár je originál*
Vyvolávací cena 350 Kč

* náušnice se mohou od fotografie mírně lišit

31

32
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Crystal, náušnice, nedatováno
bílý glazovaný porcelán, velikost pecky 
1 cm x 1 cm, nebo 1 cm x 2 cm
každý pár je originál*
Vyvolávací cena 350 Kč

* náušnice se mohou od fotografie mírně lišit



33
Jana Voňková

Semínko s menší květinou, 2016*
měď, patina, ušlechtilé dřevo, 
7,5 cm x 4,7 cm x 4,7 cm
Vyvolávací cena 1 200 Kč

* na fotografii uprostřed

34
Jana Voňková

Semínko s větší květinou, 2016*
měď, patina, ušlechtilé dřevo, 
9,7 cm x 5,5 cm x 5,5 cm
Vyvolávací cena 1 400 Kč

* na fotografii zcela vpředu
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35
Jana Voňková

Semínko s vrtulí, 2016*
měď, patina, ušlechtilé dřevo
14,3 cm x 7,5 cm x 7,5 cm
Vyvolávací cena 1 500 Kč

* na fotografii uprostřed
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36
Jan Hísek

Tři slunce, 2020
mezzotinta , 48,5 cm x 64 cm
Vyvolávací cena 16 000 Kč

37
Dagmar Šubrtová

Spadla hvězda, 2016
kov, průměr 85 cm
Vyvolávací cena 15 000 Kč

34



38
Marie Blabolilová

Nadjezd, 2021
čárový lept na papíře, 50 cm x 70 cm
Vyvolávací cena 2 500 Kč

39
Luboš Vetengl

Lávka u metra, 2009
uhel na papíře, 70 cm x 98 cm
Vyvolávací cena 19 500 Kč
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40
Adéla Schicker

Konev, 2003
akryl a olej na plátně, 60 cm x 40 cm
Vyvolávací cena 9 000 Kč

41
Jan Kovářík

Marie Terezie, model pomníku, 
3D tisk, výška 21 cm
Vyvolávací cena 3 000 Kč

36



42
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Crystal, dvojitý náhrdelník, nedatováno
černý neglazovaný porcelán, 
velikost přívěsků 3,5 cm
Vyvolávací cena 850 Kč
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43
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Primavera – Amoeba, 
náušnice, 2017
bílý neglazovaný porcelán, 
velikost přívěsku 3 cm
Vyvolávací cena 850 Kč

44
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Primavera – Amoeba,
náhrdelník, 2017
bílý neglazovaný porcelán, 
velikost přívěsku 3 cm
Vyvolávací cena 700 Kč
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46
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Primavera – Drop, 
náhrdelník, 2017
černý neglazovaný porcelán, 
velikost přívěsku 3,6 cm
Vyvolávací cena 700 Kč

45
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Primavera – Drop, 
náušnice, 2017
černý neglazovaný porcelán, 
velikost přívěsku 3,6 cm
Vyvolávací cena 900 Kč

39



47
Vladimír Véla

Obvod, 2022
tuš na papíře, 61 cm x 50 cm
Vyvolávací cena 10 000 Kč

48
Božena Kolská

Louže, 2022
keramický reliéf, rámováno, 30 cm x 40 cm
Vyvolávací cena 2 000 Kč

40



50
Erika Bornová

Vodní bytosti, 2021
autorský tisk, 35,6 cm x 50 cm
Vyvolávací cena 2 500 Kč

41

49
Karolína Rossí

Bez názvu, 2020
akvarel, koláž, 42 cm x 29,7 cm
Vyvolávací cena 2 400 Kč



52
Jolana Havelková

Ze souboru „Řeky“, 2019
kresba vodou, fotogram, pigmentový tisk 
na papíře, 31,5 cm x 41,5 cm 
Vyvolávací cena 6 000 Kč

51
Marie Filippovová

Malé víry, 2022
lavírovaná kresba černou a barevnou tuší, 
92,5 cm x 62,3 cm
Vyvolávací cena 7 000 Kč
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53
Jakub Stretti

Květy pro Ofélii, 2012
akryl na sololitu, 70 cm x 55 cm
Vyvolávací cena 15 000 Kč

43



54
Jitka Anlaufová

Trnky, 2007
akryl na papíře, 60 cm x 80 cm 
Vyvolávací cena 3 000 Kč

55
Linda Klimentová

Dvojice, 2019
akryl na plátně, 80 cm x 80 cm
Vyvolávací cena 20 000 Kč
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56
Eliška Jakubíčková

Vonící jasmín, 2011
akryl na plátně, 100 cm x 80 cm
Vyvolávací cena 30 000 Kč

45



57
Anna Neborová

Vodní květiny, 2010
kombinovaná technika na plátně, 
80 cm x 100 cm
Vyvolávací cena 35 000 Kč
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58
Petr Pastrňák

Soutok, 2009
litografie, autorský tisk, 
50 cm x 70 cm
Vyvolávací cena 5 000 Kč

59
Ondřej Maleček

Dřevěný dům, 2016
kombinovaná technika na plátně, 
30 cm x 30 cm
Vyvolávací cena 8 000 Kč
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60
Marie Blabolilová

V kleci, 2019
akryl na linoleu, 44 cm x 51 cm
Vyvolávací cena 12 000 Kč

48



62
Eva Chmelová

S Jakubem na běžkách, 2022
pigmentový tisk na papíře, 32 cm x 32 cm
Vyvolávací cena 1 100 Kč

61
Eva Chmelová

Poštolka, 2022
pigmentový tisk na papíře, 32 cm x 32 cm
Vyvolávací cena 1 100 Kč

49



64
Ladislav Sýkora

Blata, 2018
barevný linoryt, 35 cm x 46 cm
Vyvolávací cena 1 400 Kč

50

63
Ladislav Sýkora

Setkání, 2018
barevný linoryt, 43 cm x 53 cm
Vyvolávací cena 1 800 Kč



66
Pavel Matela

#2015, 2015
Lambda print, dipont, 40 cm x 60 cm
Vyvolávací cena 4 800 Kč

65
Michal Kindernay, Jakub Samek

Jizerka 07:35, 2021
digitální tisk, rámováno, 40 cm x 40 cm
Vyvolávací cena 2 400 Kč
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67
Lukáš Kliment

Bez názvu, San Francisco, 2018
černobílá digitální fotografie, 
UV tisk na papíře, 50 cm x 50 cm
Vyvolávací cena 1 500 Kč

68
Jindřich Štreit

Albrechtice, 1983
černobílá fotografie, tisk na muzeálním papíře,  
signováno, rámováno, 40 cm x 30 cm
Vyvolávací cena 50 000 Kč

52



70
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Primavera – Amoeba střední, 
náhrdelník, 2017
černý neglazovaný porcelán, 
velikost přívěsku 4 cm
Vyvolávací cena 700 Kč

69
Kabinet — Pavlína Švejdová

Z kolekce Primavera – Amoeba střední, 
náušnice, 2017
černý neglazovaný porcelán, 
velikost přívěsku 4 cm
Vyvolávací cena 900 Kč
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AUTOŘI:
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Anlaufová Jitka

Blabolilová Marie

Bornová Erika

Cajthaml David

Filippovová Marie

Hanková Romana

Hanuš Vladimír

Hardi Darjan

Havelková Jolana

Hísek Jan

Hoffmeisterová Xénia

Hraba Zbyněk

Chmelová Eva

Jakubíčková Eliška

Janovský Jakub

Kindernay Michal

Kliment Lukáš

Klimentová Linda

Kolská Božena

Kopová Julie

Kovářík Jan

Maleček Ondřej

Malina Václav

Matela Pavel

* 1962

* 1948

*1964

* 1959

* 1938

* 2000

* 1961

* 1994

* 1966

* 1965

* 1958

* 1960

* 1984

* 1955

* 1984

* 1978

* 1958

* 1977

* 1951

* 1995

* 1980

* 1977

* 1950

* 1975

www.anlaufova.cz

https://abart-full.artarchiv.cz

www.ghmp.cz

www.david-cajthaml.com

http://hollar.cz/umelci/filippovova-marie/

IG / ro_hanka

www.tan.cz/hanus/

IG / wvwwvww

http://jolanahavelkova.com

www.hisek.cz

www.xeniahoffmeisterova.cz

www.zbynek-hraba.cz

www.dezenfabrics.cz

www.eliskajakubickova.cz

www.jakubjanovsky.com

https://vimeo.com/insectual

www.lukaskliment.cz

https://lindaklimentova.cz

https://esgalerie.cz

www.juliekopova.cz

www.jankovarik.blogspot.com

www.ondrejmalecek.cz

www.artlist.cz/vaclav-malina-1211/

www.pavelmatela.com
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https://www.instagram.com/ro_hanka/
https://www.instagram.com/wvwwvww/


Neborová Anna

Němcová Barbora

Pastrňák Petr

Pokorná Alice

Pražáková Libuše

Rossí Karolína

Růžička Aleš

Růžičková Zuzana

Samek Jakub

Schicker Adéla

Stretti Jakub

Sýkora Ladislav

Šiklová Tereza

Štreit Jindřich

Štumpfová Marie

Štýbr Pavel

Šubrtová Dagmar

Švejdová Pavlína

Tkačík Ondřej

Véla Vladimír

Vetengl Luboš

Vlček Jan

Voňková Jana

* 1968

* 1972

* 1962

* 1999

* 1984

* 1983

* 1977

* 1982

* 1987

* 1984

* 1967

* 1964

* 1997

* 1946

* 1984

* 1957

* 1973

* 1986

* 1981

* 1980

* 1988

* 1977

* 1989

https://annaneborova.cz

https://barboranemcova.cz

www.petrpastrnak.cz

IG / pokornaalice

www.libuseprazakova.cz

www.karolinarossi.blogspot.cz

www.alesruzicka.com

www.artmap.cz

—

www.adelaschicker.cz

www.umeleckabeseda.cz

www.hollar.cz

https://terasiklova.tumblr.com/

www.jindrichstreit.cz

www.mariestumpfova.com

www.artotekaplzen.cz

www.dagmarsubrtova.cz

https://kabinetem.tumblr.com/

www.ondrejtkacik.net

www.artlist.cz

www.vetengl.com

www.diamondgalerie.cz

www.studiovonk.cz
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https://www.instagram.com/pokornaalice/


… nejde jen o dražení 
hodnotných děl, o znalost 
a pochopení výtvarného umění, 
ale jde i o energii, kterou si tato 
díla nesou s sebou tím, že byla 
darována umělci s velkými srdci 
pro dobrou věc.
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aukce.hsl.cz
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