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Generálmajor Ing. Rudolf Pernický  (�9�5–2005)



Aukce výtvarných děl
ve prospěch realizace pomníku generálmajorovi Rudolfu Pernickému 

6. listopadu 2013, 18:00 hodin

Hotel Galaxie

Suchdolské náměstí 9

Praha–Suchdol 



Děkujeme všem laskavým dárcům uměleckých děl, dobrovolníkům podílejícím se na uspořádání aukce 
a sponzorům technické realizace katalogu i webových stránek.
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Milí přátelé, 

dnešní dobročinnou aukci uměleckých děl pořádá městská část Praha-Suchdol ve snaze alespoň částečně splatit morální dluh 
vůči svému dlouholetému spoluobčanovi Rudolfu Pernickému. K připomenutí jeho statečného postoje během odboje za II. svě-
tové války a více než jedenáctiletého věznění komunistickou mocí jsme se rozhodli postavit panu Pernickému pomník, a zapsat 
tak jeho jméno, činy i životní příběh trvale do širokého veřejného povědomí.

Rádi bychom se při této příležitosti vymanili z dosud běžné praxe umisťování pomníků do veřejných prostranství bez vědomí, 
či dokonce navzdory vůli občanů, jež je smutným dědictvím komunistické éry. Naopak bychom chtěli navázat na tradici doby 
dřívější, kdy bylo zcela běžné budovat památníky vynikajícím osobnostem výhradně občanskou iniciativou, nebo alespoň z pro-
středků vybraných mezi příznivci vzpomínané osobnosti. Domníváme se, že uznání projevené našemu bývalému spoluobčanu 
bude o to cennější, bude-li výsledkem spolupráce všech, kdo mají k jeho činům i osudu úctu.

Také proto se do činností směřujících k realizaci pomníku, k nimž patří i tato první suchdolská aukce, snažíme aktivně zapojit 
co nejvíce našich spoluobčanů i dalších, kterým leží na srdci nejen materiální, ale také mravní rozměr naší společnosti.

Aby výsledek našeho úsilí nezůstal jen symbolickým projevem dobré vůle, ale získal rovněž odpovídající formu, věnujeme velké 
úsilí co nejpečlivějšímu zajištění všech fází realizace pomníku, od výběru autorů, materiálu, umístění až po informování a zapo-
jení veřejnosti. 

Více o osobnosti generálmajora Rudolfa Pernického, i podrobnosti o průběhu příprav a realizace pomníku se můžete dočíst 
v textech na následujících stránkách tohoto katalogu nebo na webových stránkách městské části Praha–Suchdol. 

Přejeme vám příjemný večer a doufáme, že úspěšným dražitelům přinese potěšení z uměleckých děl a dobrý pocit, že přispěli na 
dobrou věc.

Spolek pro přípravu pomníku
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Rudolf Pernický 
(* �. července �9�5 v Krhové na Valašsku, † 2�. prosince 2005 v Praze) 

Byl příslušníkem československé zahraniční armády působící během druhé 
světové války ve Velké Británii a velitelem výsadku Tungsten na území pro-
tektorátu v roce 1944. 

V roce 1948 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu byl v roce 1949 
odsouzen ke dvaceti letům odnětí svobody, odnětí hodnosti a titulů, ztrá-
tě vyznamenání a občanských práv. Trest si odpykával na Borech, v Opavě 
a poté téměř osm let v uranových dolech. Ve vězení strávil jedenáct a půl 
roku. Od svého propuštění až do roku 1989 byl sledován StB. 

V roce 1990 mu byly vráceny všechny vojenské pocty a byl povýšen do hod-
nosti plukovníka. O rok později byl jmenován generálmajorem ve výsluž-
bě. V letech 1990–1992 byl předsedou Konfederace politických vězňů, poté 
byl jejím čestným předsedou. V roce 2005 mu bylo uděleno nejvyšší státní 
vyznamenání Řád Bílého lva. Je držitelem Řádu M. R. Štefánika III. st., dvou 
Československých válečných křížů 1939, vyznamenání Vlády Velké Británie 
Za statečnost v těžkých dobách a za bezmeznou odvahu v boji za svobodu, 
a dalších vyznamenání.
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„Byl nesmírně skromný, trpělivý. Uměl se až dětsky radovat z každé malič-
kosti, kterou mnozí ani nezaregistrovali. Miloval život a chtěl moc žít. Koupil 
si počítač, že bude mailovat s kamarády – a ti na něj nezapomínali. Byl 
nesmírně skromný – když mu jeho přítel a spolubojovník z Anglie chtěl poslat 
elektrický invalidní vozík, odmítl to. Nebudu se ulejvat, musím makat, říkal. 
A radostně přijal od Dany Zátopkové Emilův vozík a trénoval na budoucí 
výlety. Angličané, ti si ho nesmírně vážili. A byl velmi pyšný, když jej na amba-
sádě při jedné z mnoha návštěv vyznamenali zvláštním děkovným dekretem 
za jeho zásluhy v boji o Anglii. Moc se těšil, když jej přijel z Anglie čas od 
času navštívit jeho bývalý spolubojovník. Jakoby těmi vzpomínkami omládl. 
Nade všechno miloval koně a jeho jezdecké boty a rajtky i bičík – to byly jeho 
posvátné relikvie. Boty měl neustále vyleštěné, jakoby měl jít odpoledne na 
přehlídku. Prostě byl stále připraven, ale fyzicky na to už nestačil. Ale bojo-
val. A jeho poslední dva roky života, to pro něj vlastně bylo třetí světovou vál-
kou, kterou nakonec přesně v den 6�. výročí seskoku do milované vlasti pro-
hrál. Byl to prostě člověk s velkým písmenem na začátku. A s nesmrtelnými 
vzpomínkami na něj každý, kdo ho poznal, bude vzpomínat do konce svého 
života.“

—  Vojtěch Klečka
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Příprava pomníku v Praze–Suchdole
V roce 2011 jmenovala městská část Praha–Suchdol sedmičlennou komisi 
pro posouzení návrhů na pomník generálmajorovi Rudolfu Pernickému, 
složenou nejen ze zástupců obce a dědiců, ale především odborné veřejnos-
ti z okruhu výtvarných umělců, architektů i uměleckých teoretiků. Návrh 
pomníku je výsledkem soutěže mezi studenty ateliéru profesora Petra Siegla 
na Akademii výtvarných umění v Praze. Pro realizaci pomníku generál-
majorovi Pernickému komise doporučila návrh autora Petra Laciny, který 
později původní studii zvětšil na model v měřítku 1:1. Tento model byl od 
listopadu 2012 do března 2013 osazen na Brandejsově náměstí, na místě, 
kde bude umístěn kamenný pomník.

Pomník tvoří stéla o výšce 320 cm vycházející z tvarosloví padáku s pod-
stavcem o výšce 20 cm. Modrá mrákotínská žula, která byla zvolena pro rea-
lizaci, bude leštěná, vyjma kanelury naznačující nosné šňůry padáku. Text 
s daty narození, úmrtí a legendou,  psaný originálním písmem Tungsten, 
vytvořeným pro tuto příležitost spoluautorem pomníku studentem VŠUP 
Vojtěchem Říhou, bude umístěn v kvadrantech podstavce. 

Dne 21. prosince 2012, během pietního aktu u příležitosti 68. výročí zahá-
jení Operace Tungsten a 7. výročí úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického, 
byl na Brandejsově náměstí v Praze-Suchdole odhalen základní kámen 
pomníku. Slavnosti se zúčastnili zástupci Ministerstva obrany, Kanceláře 
prezidenta, Generálního štábu AČR, Senátu ČR, Ministerstva zahranič-
ních věcí, Československé obce legionářské, Konfederace politických vězňů 
ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu, Posádkového velitelství Praha, 
Ústavu pro studium totalitních režimů, za rodinu jeho syn Dr. Rudolf 
Pernický a další hosté.

Autor návrhu, sochař Petr Lacina, se sádrovou maketou pomníku.
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Nad přípravou pomníku převzali na jaře letošního roku záštitu senátor Petr Bratský a ministr zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg.

Slavnostní odhalení pomníku je plánováno na 21. prosince 2013, u příležitosti osmého výročí úmrtí generálmajora Rudolfa 
Pernického a současně výročí zahájení Operace Tungsten v roce 1944.

Další informace včetně podrobné dokumentace k přípravě pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému jsou dostupné na 
webu městské části v sekci projekty: www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky.

Rozpočet na realizaci pomníku:

�) Kamenný materiál a činnost s opracováním a přípravou kamene  ............�30 000,- Kč
2) Vlastní sochařské práce  .................................................................................2�0 000,- Kč
3) Návrh a realizace písma  .................................................................................65 000,- Kč
4) Doprava  ............................................................................................................20 000,- Kč
5) Doplňky, základy, režie, rezerva �0%  ..........................................................�95 000,- Kč
Realizace pomníku - celkové odhadované náklady včetně DPH  .............690 000,- Kč
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Veškerý výtěžek aukce bude použit na realizaci pomníku generálmajorovi Rudolfu Pernickému.
Aukce je organizována v rámci veřejné sbírky „Příprava pomníku generálmajorovi  Rudolfu Pernickému“, kterou organizuje městská část 
Praha–Suchdol. Sbírka byla dne �. července 20�3 registrována Magistrátem hl.m. Prahy pod č.j.: S–MHMP/53��59/20�3.
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Katalog dražených děl
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Dominika Burianová  (*1954)

[1] Žirafa, �9�9 

Serigrafie, 4�×33 cm, A.T.                           

Vyvolávací cena:

2 000,- Kč

Absolventka ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP 
v Praze. Věnuje se malbě, kresbě, grafice.
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Petr Fiala (*1969)

[2] Zátiší s opicí, 2009

Litografie, 4�×50 cm, A.T.

Vyvolávací cena:

3 000,- Kč

Absolvent AVU v Praze, kde od ukončení studia peda-
gogicky působí jako odborný asistent. Věnuje se mal-
bě a grafice. Jeho volná tvorba navazuje na tradiční 
evropskou i českou malbu. Obrazové příběhy, které 
vytváří, často nejsou zakotveny v prostoru ani času. 
Poodhaluje skrytá zákoutí přírody, tajemství života. 
Směřuje k nadčasovosti a intimitě.

Věnoval autor.
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Jan Konůpek  (1883–1950)

[3] Bez názvu (sv. Šebastián),  
nedatováno (kol. �9�2) 

Rytina, ��×�� cm, A.T.                           

Vyvolávací cena:

� 000,- Kč

Grafik, malíř a ilustrátor, v letech �903–�906 studoval 
architekturu u profesorů Kouly a Schulze na ČVUT 
v Praze, �90� absolvoval AVU v Praze, studoval v ate-
liéru M. Pirnera, u prof. V. Bukovace a grafika A. de 
Pian. Ještě na AVU založil grafickou revui Veraikon, 
později se stal členem Sdružení českých umělců gra-
fiků Hollar a Spolku výtvarných umělců Mánes, 
zakládal skupinu symbolistních grafiků Sursum (�9��) 
a družstvo Artěl (�90�). Vyučoval na střední průmyslo-
vé škole v Plzni a na Státní grafické škole v Praze. Jeho 
grafiky jsou inspirované mystikou a vizionářstvím. Za 
nejvýznamnější jsou považována jeho díla z počátku 
20. století, která jsou ovlivněna symbolismem a styli-
zována dle secesní klimtovské ornamentiky. 
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Vlastislav Hofman (1884–1964)

[4] Madona z cyklu Fyziognomie, �92�

Linoryt, �5×�2 cm, A.T.

Vyvolávací cena:

3 000,- Kč

Architekt, tvůrce užitého umění, malíř, grafik, diva-
delní výtvarník a teoretik výtvarného umění. Jeden 
z předních představitelů českého kubismu. Zakládající 
člen avantgardní Skupiny výtvarných umělců (�9��, 
spolu s Fillou, Kubištou, Gutfreundem, Gočárem, 
Janákem a dalšími) a skupiny Tvrdošíjných (�9��, spo-
lu s J. Čapkem, Zrzavým, Špálou, Kremličkou a Mar-
vánkem). Od začátku 20. let se v rámci volné tvorby 
věnuje již převážně krajinomalbě. Jako divadelní 
výtvarník realizuje v období �9�9–�95� více než 300 
divadelních výprav, hlavně pro Národní divadlo, a zís-
kává mnohá mezinárodní ocenění. Jako architekt je 
například také autorem několika pražských mostů.

Věnováno z rodinného archivu.
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Vlastislav Hofman (1884–1964)

[5] Chalupy, �934 

Akvarel, �2×�5 cm, autorská pasparta                         

Vyvolávací cena:

4 000,- Kč

Věnováno z rodinného archivu.
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Vlastislav Hofman (1884–1964)

[6] Krajina v horách, �934

Akvarel, ��×�2 cm, autorská pasparta

Vyvolávací cena:

4 000,- Kč

Věnováno z rodinného archivu.
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Jaroslav Šerých (*1928)

[7] Svému národu, �9�9 

Litografie, 2�×22,� cm                           

Vyvolávací cena:

� �00,- Kč

Malíř, grafik a ilustrátor, absolvent AVU v Praze, ate-
liérů V. Rady, V. Pukla a V. Silovského. Doménou jeho 
díla je monumentální malba a grafika, v níž se věnu-
je převážně leptům a litografii. Ilustroval řadu knih, 
v �0. a �0.  letech vytvářel originální plastické měděné 
desky často doplněné barevnými smalty. Je nositelem 
mnoha ocenění tuzemských i mezinárodních. V roce 
200� mu byla udělena Medaile za zásluhy preziden-
tem České republiky.
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Magdalena Vovsová (*1954)

[8] Večer, �996

Rytina, 65×50 cm, A.T.

Vyvolávací cena:

5 000,- Kč

Absolventka ateliéru Ladislava Čepeláka na AVU 
v Praze, kde od roku �992 působí jako vedoucí gra-
fických dílen. Věnuje se grafice, kresbě, plastice. 
Několikrát získala ocenění v rámci celostátní soutěže 
„Grafika roku“. Je členkou Spolku českých umělců 
grafiků Hollar. Osobitost tvorby Magdaleny Vovsové 
spočívá jak ve výběru tématu, tak i v dokonalosti 
zpracování.

Věnovala autorka.
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Magdalena Vovsová (*1954)

[9] Příběh, �99� 

Lept, suchá jehla, 59×49cm, �0/�0

Vyvolávací cena:

5 000,- Kč

Věnovala autorka.
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Magdalena Vovsová (*1954)

[10] Pozdvihování, 2006 

Mezzotinta, �6×�0cm, 20/30

Vyvolávací cena:

� 500,- Kč

Věnovala autorka.
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Magdalena Vovsová (*1954)

[11] I/IV, �99�

Čárový lept, 65×25cm, �/�3

Vyvolávací cena:

4 000,- Kč

Rozsáhlý soubor Roucha započatý roku �996 v sobě 
skrývá poselství skromnosti, obětavosti, soucítění 
s bližním a zároveň je i symbolem obecné odpověd-
nosti k vlastnímu způsobu života. 

Věnovala autorka.
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Magdalena Vovsová (*1954)

[12] III/IV, 2006

Mezzotinta, 26×�0cm, 2/30

Vyvolávací cena:

� 500,- Kč

Věnovala autorka.



24

Magdalena Vovsová (*1954)

[13] Bez názvu, �990 

Rytina skoblinou, 20×20 cm, �9/20                           

Vyvolávací cena:

� 500,- Kč

Věnovala autorka.
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Magdalena Vovsová (*1954)

[14] Podle M. Alše (Horo, horo…), 2002

Čárový lept, �0×�cm, A.T.

Vyvolávací cena:

� 000,- Kč

Věnovala autorka.
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Ladislav Čepelák  (1924–2000)

[15] Motýli, �9�� 

Akvatinta, 39,5×20 cm                           

Vyvolávací cena:

2 500,- Kč

Přední český grafik, kreslíř a ilustrátor. Vystudoval Bau
chovu a Sychrovu večerní školu v Mánesu, v návaznos-
ti pak AVU v Praze u V. Nechleby, V. Rady a V. Silov-
ského, později zde byl sám pedagogem. V době jeho 
profesorského působení v �0. a �0. letech se vyhranil 
a formuloval pojem Čepelákovy školy vyznačující 
v dějinách moderní české grafiky zásadní estetický 
směr s kontemplativně-expresívním pohledem na pří-
rodní makro i mikrokosmos za použití minimalizova-
ných grafických prostředků.
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Pavel Nešleha (1937–2003)

[16] Kameny III, �99�

Litografie, 45×35 cm, A.T. �/�0

Vyvolávací cena:

3 000,- Kč

Malíř, kreslíř, grafik a fotograf, výrazný představitel 
generace 60. let a českého nekonformního, avantgard-
ně zaměřeného moderního umění. Absolvoval ateliér 
monumentální a užité malby na VŠUP v Praze, kde 
poté v letech �990–2002 vedl ateliér malby, v roce �99� 
byl jmenován profesorem. Za grafickou a kreslířskou 
tvorbu získal řadu ocenění. 

Věnovala paní Mahulena Nešlehová.
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Petr Nikl  (*1960)

[17] Plod, 2009 

Litografie, 25×25 cm, A.T.            

Vyvolávací cena:

4 000,- Kč

Absolvent AVU v Praze, český malíř, hudebník, foto-
graf a divadelník, věnuje se také grafice a kresbě. Byl 
členem umělecké skupiny Tvrdohlaví, dnes člen sou-
boru Mehedada, spolupracuje s různými divadelní-
mi tělesy i jednotlivci. V roce �995 mu byla udělena 
Cena Jindřicha Chalupeckého. Vydává autorské knihy 
pohádek, z nichž mnohé obdržely významná ocenění. 
Iniciátor a autor výstavy Hnízda her a cyklu výstav 
Play.
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Petr Nikl  (*1960)

[18] Závitek, 20�3 

Litografie, 25×25 cm, A.T.            

Vyvolávací cena:

4 000,- Kč
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Mikoláš Axmann  (*1955)

[19] Na vodě, 20�0 

Litografie, ��×�6 cm                           

Vyvolávací cena:

� 000,- Kč

Absolvoval AVU v Praze v ateliéru Ladislava Čepeláka, 
pedagogicky působil na Českém vysokém učení tech-
nickém v Praze (�990–�992), na pražské Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové (�992–�99�) a na Západočeské 
univerzitě v Plzni (�999–200�), kde založil a vedl díl-
nu klasického kamenotisku. Od roku 2004 zde půso-
bí na Fakultě umění a designu. Je členem skupiny 
Corpora S a SČUG Hollar. 
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Martina Špinková (*1959)

[20] Archandělé: Rafael s rybou, 20�0

Malba tuší a pastelkou, �0×50 cm

Vyvolávací cena:

4 000,- Kč

Absolventka ateliéru písma na VŠUP v Praze. Věnuje 
se malbě, kresbě, ilustraci. Deset let byla ředitelkou 
Hospicového občanského sdružení Cesta domů.

Věnovala autorka.
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Adriana Skálová (*1956)

[21] Kápě, 200� 

Olejomalba na papíře, 65×4� cm                           

Vyvolávací cena:

� 000,- Kč

Absolventka ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP 
v Praze. Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci, venkovním 
projektům. Její tvorba osciluje mezi polohou hravou 
a kontemplativní, zaměřuje se převážně na motivy 
přírodní, ale také hudební či sakrální. Je odrazem 
hluboce empatické osobnosti autorky a její celoživotní 
touhy po pronikání pod povrch věcí i bytostí. 

Věnovala autorka.
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Adriana Skálová (*1956)

[22] Triptych z cyklu Naše zahrada, �99�

I – Tulipány I 
II– Souhvězdí kosmatice
III– Tulipány II

Malba tuší a akvarelem, 49×34 cm každý díl                           

Vyvolávací cena:

�0 000,- Kč

Věnovala autorka.



34

Adriana Skálová (*1956)

[23] Poklady z arboreta, 20�0 

Malba tuší a akvarelem, 42×5� cm                           

Vyvolávací cena:

5 000,- Kč

Věnovala autorka.
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Adriana Skálová (*1956)

[24] Z cyklu ilustrací k italským pohádkám, �9�2

Hruštička  

Litografie, 46×32 cm                           

Vyvolávací cena:

� 500,- Kč

Věnovala autorka.
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Adriana Skálová (*1956)

[25] Z cyklu ilustrací k italským pohádkám, �9�2

Láska tří granátových jablek  

Litografie, 46×32 cm                           

Vyvolávací cena:

� 500,- Kč

Věnovala autorka.
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Adriana Skálová (*1956)

[26] Z cyklu ilustrací k italským pohádkám, �9�2

Mandloňový květ  

Litografie, 46×32 cm                           

Vyvolávací cena:

� 500,- Kč

Věnovala autorka.
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Petr Ptáček  (*1965)

[27] Genesis 7,18, �993 

Litografie, 26×32 cm, A.T.

Vyvolávací cena:

2 000,- Kč

Autodidakt. V letech �994–2002  působil na AVU 
v Praze jako odborný asistent v grafických dílnách. 
Věnuje se kresbě, malbě a grafice, ve které užívá pře-
devším techniku litografie. Vedle volné tvorby a kniž-
ních ilustrací je autorem desítek ilustrací na krabič-
ky plastikových modelů, desítek grafických ex libris 
a novoročenek.
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Josef Mištera (*1958)

[28] Černý maršál, �9�2

Lept, 63×49 cm, A.T.

Vyvolávací cena:

3 000,- Kč

Ilustrátor, grafik, malíř, výtvarník animovaných fil-
mů, vysokoškolský pedagog, děkan fakulty umění 
a designu Západočeské university v Plzni. Absolvent 
ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP v Praze. Založil 
a vede mezinárodní letní uměleckou školu ArtCamp, 
založil a organizuje soutěž Teendesign, založil Galerii 
Ladislava Sutnara, stál u zrodu Techmania Science 
Center v Plzni.
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Miroslav Pesch  (*1954)

[29] Trosky, 200� 

Sítotisk, 30×2� cm                           

Vyvolávací cena:

2 500,- Kč

V letech �9��–�9�� absolvoval  AVU v Praze u prof. 
O. Oplta a doc. J. Karmazína. Od roku �992 zde půso-
bí jako odborný asistent v grafických dílnách, v letech 
�99�–200� také jako odborný asistent v ateliéru vizu-
ální komunikace Jiřího Davida. Věnuje se malbě a gra-
fice, vyučuje figurální kresbu, zátiší a olejomalbu.

Věnoval autor.
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JIŘÍ BOUDA (*1934)

[30] Bez názvu, �993

Litografie, �2,5×24,� cm

Vyvolávací cena:

� �00,- Kč

Malíř a grafik, absolvent VŠUP v Praze, ateliéru ilu-
strace a užité grafiky Karla Svolinského. Věnuje se 
grafice, známkové tvorbě, kresbě a ilustraci. Ve svých 
barevných litografiích zachycuje obrazy české krajiny, 
přírodní i kulturní, s obzvláštní zálibou se věnuje zob-
razování světa železnic.
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Tomáš Smetana  (*1960)

[31] Anthurie a sklenička, 200� 

Litografie, 32×43 cm, A.T.                           

Vyvolávací cena:

3 000,- Kč

Absolvent ateliéru Jitky Svobodové na AVU v Praze. 
Na výtvarné scéně se profiloval v 90. letech jako malíř, 
sochař a kreslíř. V posledních letech se zabývá výhrad-
ně kresbou, zaměřuje se na portrétní tvorbu a zátiší. 
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Milan Knížák (*1940)

[32] Bez názvu, �996

Litografie, čárový lept, 32,5×43,5 cm

Vyvolávací cena:

3 000,- Kč

Výtvarný umělec, designer, hudebník a performer, 
od r. �96� člen známé konceptuální mezinárodní sku-
piny Fluxus. Od roku �990 působí jako profesor na 
AVU v Praze, kde vede ateliér intermediální tvorby 
a kde v letech �990–�99� zastával funkci rektora. Od 
roku �999 do roku 20�� byl ředitelem Národní galerie 
v Praze.
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Jaroslav Valečka (*1972)

[33] Bez názvu, 200�

Litografie, �5×34 cm

Vyvolávací cena:

2 000,- Kč

Malíř a grafik, v letech �99�–�99� absolvoval  AVU 
v Praze, studoval v ateliéru malby prof. J. Sopka 
a v ateliéru plastiky prof. J. Hendrycha. Věnuje se 
zejména krajinomalbě a figurálním kompozicím. Jeho 
práce vychází z tradice expresionismu, symbolismu 
a nové věcnosti. Jeho malba je postavena na výrazné 
barevnosti, práci se světlem a s expresivní kresebnou 
zkratkou. Člen volného sdružení Natvrdlí a skupiny 
Central Europe Stuckists.
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Jaroslav Turek (1925–2005)

[34] Bez názvu – torzo stromu  
nedatováno

Kresba tuší a akvarelem, 30×�2 cm, nesignováno

Vyvolávací cena:

� 000,- Kč

Krajinář, výtvarník, profesor odborného kreslení, 
estetik, ilustrátor a nositel ceny ministra životního 
prostředí za rok 2004. Přednášel na VŠZ v Českých 
Budějovicích, později vyučoval kresbu na Gymnasiu 
Jana Keplera a na grafické průmyslovce v Hellichově 
ulici v Praze. Ve své tvorbě se zaměřuje téměř výhrad-
ně na motiv stromů.

Věnováno z rodinného archivu.
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Jaroslav Turek (1925–2005)

[35] Krajina s úplňkem, nedatováno

Kresba tuší a akvarelem, 29×2� cm, nesignováno

Vyvolávací cena:

� 000,- Kč

Věnováno z rodinného archivu.
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Jaroslav Turek (1925–2005)

[36] Vrba, nedatováno 

Kresba tuší a akvarelem, 63×43 cm, nesignováno

Vyvolávací cena:

2 000,- Kč

Věnováno z rodinného archivu.
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Jiří Sopko  (*1942)

[37] Bez názvu, 200� 

Čárový lept, akvatinta, �4×9 cm                           

Vyvolávací cena:

� 500,- Kč

Malíř, grafik a sochař, spoluzakladatel skupiny �2:�5, 
Pozdě, ale přece. V letech �960–�966 absolvoval AVU 
v Praze, kde působí od roku �990 jako profesor ateliéru 
malby, v letech 2002–20�0 zde zastával funkci rektora. 
Je významným představitelem české figurální malby, 
jeho obrazy mají výrazně existenciálně absurdní, až 
groteskní poetiku.
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Tomáš Tichý (*1984)

[36] Úklid, 20�2

Olej na plátně, 52×�0 cm

Vyvolávací cena:

9 000,- Kč

Malíř a restaurátor, absolvoval AVU v Praze (20��). 
V roce 20�0 se stal finalistou ARSkontaktu, celostátní 
přehlídky výtvarného umění mladých autorů a v roce 
20�3 postoupil do finálového kola  Celeste Prize, mezi-
národní ceny zaměřené na současné umění.
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