
CESTA
RADOSTIK

Fotografie předních českých fotografů,  
doplněné o práce mladých absolventů škol  
Jedličkova ústavu a přátel Nadace Jedličkova ústavu.

Dražba  fotografií  se uskuteční  ve  čtvrtek 25. 2. 2016 v 18.30 hodin  v Topičově  salonu.



Je mi velkou ctí, že Vás jménem Nadace Jedličkova 
ústavu mohu pozvat na naši „Cestu k radosti”.

Cesty k radosti mohou být různé, rozdílné na milion 
způsobů a na světě existuje přesně tolik důvodů 
k radosti, kolik je lidí. Našemu kolektivu realizace 
tohoto projektu přinášela radost již od první myšlenky 
až po poslední tečku v tomto katalogu. Potkali jsme 
mnoho lidí, kteří se s radostí zapojili do podpory tohoto 
projektu, a všem patří velký dík.

Opravdové bohatství si každý člověk nese sám 
v sobě, ve svých zážitcích a pocitech. Někteří mají 

navíc tu úžasnou schopnost své zážitky a hloubku 
emocí zachytit pomocí fotografie a zachovat tak 
kouzelnou sílu nezapomenutelných okamžiků. 

Vydejte se s námi na naši „Cestu k radosti”, 
a pokud Vás některé dílo osloví, a Vy se rozhodnete 
podpořit správnou věc, pak se naše cesty k radosti 
spojily. Takových okamžiků si velice vážíme a jsou naší 
hnací silou.

Irena Fodorová
výkonná ředitelka 
Nadace Jedličkova ústavu

Úvodní slovo



Fotografie je v současnosti nejdostupnějším 
prostředkem vlastní tvůrčí realizace. Svět, který nám 
často zůstává skryt, odhalí fotograf prostřednictvím 
svých snímků. Zobrazujeme samotný život člověka, 
fascinující, strhující okamžiky emocí i různé mikro 
či makro světy. Fotografie je úžasná pro svou 
hmatatelnost a zachycení chvil a momentů, 
jež prostřednictvím fotoaparátu – zastavením setiny 
času – dokážeme dvojrozměrně zhmotnit. Fotografie 
nám též umožní zavzpomínat a k zachyceným 
okamžikům se mnohokrát vrátit. Někteří tvůrci mají 
dokonce takové štěstí, že mají výtvarný cit, 
nebo dokonce umělecký talent. 

A tady se dostáváme k našemu projektu „Cesta 
k radosti“. Nadace Jedličkova ústavu se rozhodla 
podpořit mladé talentované zájemce o fotografii 
z Jedličkova ústavu a škol na jejich cestě 

ke zdokonalování v této tvůrčí činnosti. Zároveň jim 
chce pomoci k radosti nejen z vlastní tvorby, 
ale i praktickým způsobem jim ukázat, jaká je cesta 
k úspěchu, k prosazení se, a vůbec jak přistupovat 
k věcem, se kterými se na této, většinou trnité 
a dlouhodobé cestě, mohou setkat. 

Česká fotografie má světovou úroveň a tato výstava 
je toho důkazem. A tak se v posvátných prostorách 
Topičova salonu setkají nadějní a talentovaní studenti 
ze semináře Nadace Jedličkova ústavu, aby se 
prolnuli s renovovanými fotografy, z nichž někteří 
jsou zastoupeni v největších světových národních 
galeriích, měli výstavy v mnoha zemích světa či získali 
nejprestižnější světová fotografická ocenění.

Tato výstava s názvem „Cesta k radosti“ je zcela 
ojedinělá a mimořádná. Navíc výtěžek z aukce, 

která proběhne v závěru této výstavy, pomůže zcela 
konkrétnímu projektu a zcela konkrétním lidem. 
Pomáhat je lidské a zároveň je to také naše povinnost.
Proto si vážíme VŠECH, kteří tento projekt sebemenším 
způsobem podpořili! 
A teď už zbývá jen popřát zejména těm fotografům, 
kteří jsou na začátku své „Cesty k radosti“, mnoho 
štěstí a úspěchu. 
Návštěvníkům výstavy přeji krásný kulturní zážitek 
a novým majitelům některé z fotografií přeji nejen 
dobrou investici, ale i dobrý pocit z vlastního duševního 
obohacení. 

Roman Blaško
vedoucí fotosemináře
Nadace Jedličkova ústavu

„Umělcem není ten, kdo něco umí, ale ten, kdo vydrží“. 
Kája Saudek (1935–2015)



Beneš Marian
Bettinelli Thomas
Blaško Jan
Blaško Roman
Blaško Roman ml.
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Dezort Jovan
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Hanzlík Pavel
Heřman Luděk
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Knot Richard
Kolibár Bartolomej
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Lahovský Václav
Lhoták Zdeněk
Louda Ondřej
Matějková Havlíková Ivana
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Náprstek Václav
Neff Ondřej
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JMENNÝ REJSTŘÍK
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1. Sarasota 
Boxing 

Club

Beneš 1998Marian *1975 29×39
cm

9000 3000

Beneš Marian
Z fotografického souboru Sarasota Boxing 
Club, USA, 1998

„Život je nekonečný boj. 
A jen ten zvítězí, kdo porazí sám sebe.“
Muhammad Ali

signovánobromostříbrná 
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)

6

2. Bohemian 
National 

Hall

Beneš 2003Marian barevná
fotografie

(laserový osvit)

*1975 37,5×40
cm

12000 4500

Beneš Marian
Z fotografického souboru Česká národní 
budova – Bohemian National Hall, New York 
City, centrum české kultury po více než 100 let, 
který vznikal v letech 2003–2008.
Neorenesanční budova, postavená 
architektem Williamem C. Fröhem v letech 
1895–1897, představuje jednu z nejstarších 
dochovaných originálních českých staveb 
v New Yorku. Symbol působení Čechů v USA 
byl vyprojektován v manhattanské oblasti 
Yorkville, v rezidenční Upper East Side 
na východní 73. ulici. Koncem devatenáctého 
století se tato městská část stala centrem 
osidlovaným českými přistěhovalci.
Fotografická výpověď slouží jako unikátní 
obrazový archiv českého národního kulturního 
dědictví ve Spojených státech amerických.

signováno
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Bettinelli Thomas
Umělecká fotografie, jako všechno umění, 
pro mě musí přenášet zprávu, ideu, emoci. 
Umělec přidává realitě svou vlastní vizi, 
své vnímání a svou osobnost, aby ji sdílel 
s divákem. 
Proto jsem měl chuť použít projekce 
pro zviditelnění neviditelného, fotografovat 
duši mých modelů tak, jak ji vidím, a vytvořit 
tak zprávu zároveň složitou jako jasnou. 
Realita osvícená světlem subjektivním 
a osobním.

3. A modern 
man

Bettinelli 2015Thomas *1980 40×30
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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4. Seduction 
mechanisms

2015 30×40
cm

4500

Bettinelli Thomas
Umělecká fotografie, jako všechno umění, 
pro mě musí přenášet zprávu, ideu, emoci. 
Umělec přidává realitě svou vlastní vizi, 
své vnímání a svou osobnost, aby ji sdílel 
s divákem. 
Proto jsem měl chuť použít projekce 
pro zviditelnění neviditelného, fotografovat 
duši mých modelů tak, jak ji vidím, a vytvořit 
tak zprávu zároveň složitou jako jasnou. 
Realita osvícená světlem subjektivním 
a osobním.

1000signovánodigitální
fotografie

Bettinelli Thomas *1980
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Blaško Jan
Narozen 13.10.1996 v Hranicích. 
V současnosti student Akademického 
gymnázia v Praze. Fotografii, a to především 
fotografii figurální, se věnuje tři roky. 
Největší vliv působí ze strany otce, rovněž 
fotografa. Absolvoval již dvě výstavy 
v roce 2013 a 2015.

‘’Krása byla předmětem uměleckého vyžití již 
od prvních jeskynních maleb. Průřez historií 
nám dokazuje veškeré pohledy na ni. 
Ve fotografii miluji především svobodu, 
možnost vytvoření iluze a představení 
vlastních idejí krásy’’.

5. Ayu No. 1Blaško 2015Jan *1996 40×30
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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6. Ayu No. 2Blaško 2015Jan *1996 30×40
cm

4500 1000

Blaško Jan
Narozen 13.10.1996 v Hranicích. 
V současnosti student Akademického 
gymnázia v Praze. Fotografii, a to především 
fotografii figurální, se věnuje tři roky. 
Největší vliv působí ze strany otce, rovněž 
fotografa. Absolvoval již dvě výstavy 
v roce 2013 a 2015.

‘’Krása byla předmětem uměleckého vyžití již 
od prvních jeskynních maleb. Průřez historií 
nám dokazuje veškeré pohledy na ni. 
Ve fotografii miluji především svobodu, 
možnost vytvoření iluze a představení 
vlastních idejí krásy’’.

signovánodigitální
fotografie
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Blaško Roman
Jestliže jsme my lidé v něčem dobří, 
tak je to právě ve vytváření iluzí, reálných 
i nereálných. Navíc hmatatelnost okamžiku 
této iluze je právě proto tak oblíbená. 
Fotografií lze mnoho nejen zachytit, 
ale též vyjádřit, nejen co člověk vidí, 
co cítí, ale i jak by chtěl vidět svět. 
Na druhou stranu, jako vše i fotografie 
je dennodenně zneužívána pro všechny 
možné účely.

7. Dětské 
hry

Blaško 2004Roman *1969 30×30
cm

4900 1300signovánobromostříbrná 
fotografie
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8. AndělBlaško 2006Roman *1969 40×30
cm

12300 4800

Blaško Roman
Jestliže jsme my lidé v něčem dobří, 
tak je to právě ve vytváření iluzí, reálných 
i nereálných. Navíc hmatatelnost okamžiku 
této iluze je právě proto tak oblíbená. 
Fotografií lze mnoho nejen zachytit, 
ale též vyjádřit, nejen co člověk vidí, 
co cítí, ale i jak by chtěl vidět svět. 
Na druhou stranu, jako vše i fotografie 
je dennodenně zneužívána pro všechny 
možné účely.

signovánobromostříbrná 
fotografie
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Blaško Roman ml.
K fotografování jsem se nijak nedostal, 
vyrůstal jsem v tom. Neboť můj táta 
fotografováním žije. Nejvíc mě baví 
fotografovat různé abstraktní věci, 
protože lidé přemýšlejí nad tím, co to může 
být a aktivuje to jejich fantazii a má to dopad 
i na jejich vlastní myšlení. A to je pro mě 
daleko zajímavější.

9. Abstrakce 
I.

Blaško 2015Roman ml. *1999 40×30
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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10. Blaško 1000Roman ml. Abstrakce 
II.

2015*1999 40×30
cm

4500

Blaško Roman ml.
K fotografování jsem se nijak nedostal, 
vyrůstal jsem v tom. Neboť můj táta 
fotografováním žije. Nejvíc mě baví 
fotografovat různé abstraktní věci, 
protože lidé přemýšlejí nad tím, co to může 
být a aktivuje to jejich fantazii a má to dopad 
i na jejich vlastní myšlení. A to je pro mě 
daleko zajímavější.

signovánodigitální
fotografie
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Čipera Erik
Ani nevím, jak se to všechno stalo,
ale hned po absolvování fotografie 
na FAMU jsem začal působit 
v Asistenci, o.p.s., kde pracuji dodnes. 
Svou fotografickou a filmovou práci jsem 
věnoval tématu života lidí s postižením 
a změně některých podstatných témat jako 
je bariérovost veřejného prostoru a dopravy, 
dostupnost služby osobní asistence.

11. Jirka čeká na 
výtah na Jiřího 

z Poděbrad

Čipera 2010Erik digitální
tisk

*1973 60×90
cm

5000 1400signováno
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Datinský Jan
Narodil se 8. 4. 1982 ve Svitavách 
a dětství prožil ve Vítějevsi. Po studiu 
gymnázia a speciální pedagogiky 
v Litomyšli odešel do Prahy, kde dodnes 
pracuje v Jedličkově ústavu a školách 
jako asistent pedagoga.
S fotografováním začal před několika lety 
a jelikož vyrůstal na venkově v blízkosti 
přírody, jsou často tématem jeho tvorby 
právě přírodní motivy. Nebrání se však 
ani jiným tématům, jakými jsou například 
figurální, strukturální nebo abstraktní 
fotografie.

12. MumlavaDatinský 2012Jan *1982 30×40
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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Dezort Jovan
„Fotografuji od dětství. Vždycky mě 
fascinovalo, že fotografie umí zastavit čas, 
což je v našem reálném životě nemožné,“ 
říká Jovan Dezort, člen Syndikátu novinářů 
a Asociace profesionálních fotografů, která 
mu loni udělila titul Osobnost české fotografie 
2014 v souvislosti s retro výstavou Co 
odnesl čas, uskutečněnou na Staroměstské 
radnici v Praze. V letech 1960 až 1975 byl 
fotoreportérem ČTK, následně v časopisu 
Vlasta, od roku 1984 je ve svobodném 
povolání. Získal řadu cen a uznání jako Zlatou 
pečeť na World Press Photo (1970) a Hlavní 
cenu v celosvětové soutěži Mír Vietnamu 
(1973) za reportáže z válečného Vietnamu. 
Rád zachycuje všední život, ale především 
se věnoval kulturnímu dění. 

13. Praha 
retro 2016

Dezort 2015Jovan nástěnný 
kalendář 

(13 černobílých 
autorských fotografií)

*1934 42×30
cm

2500 1000signováno
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14. Moderní 
les

Dostál 1972František *1938 26×36
cm

8000 2500

Dostál František
Sám o sobě říká, že je fotograf - chodec. 
Za několik desítek let urazil po pražských 
ulicích tisíce kilometrů. Žádný radní nezná 
své město tak důkladně jako on. Kontrasty 
moderních staveb s klasickou výstavbou 
minulých století, tramvajové koleje, 
které končí v nové dlažbě, asfalt střídaný 
s dlažební kostkou, satelitní hnízda vytlačující 
domovy ptáků. Podstatnou součástí města 
je v objektivu pana Dostála člověk.
V objektivu i v srdci. Člověk odpočívající, 
jdoucí, šťastný i zamyšlený, velmi často 
nesoucí předměty nebo jiné své břímě. 
V objektivu pana Dostála je většinou 
zobrazován v úsměvné až humorné situaci. 
Desítky novin a časopisů přinášely a přinášejí 
na svých stránkách tisíce jeho většinou 
černobílých snímků.

signovánobromostříbrná 
fotografie
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15. Beze slovDostál 1978František *1938 35×25
cm

8000 2500bromostříbrná 
fotografie

Dostál František
Sám o sobě říká, že je fotograf - chodec. 
Za několik desítek let urazil po pražských 
ulicích tisíce kilometrů. Žádný radní nezná 
své město tak důkladně jako on. Kontrasty 
moderních staveb s klasickou výstavbou 
minulých století, tramvajové koleje, 
které končí v nové dlažbě, asfalt střídaný 
s dlažební kostkou, satelitní hnízda vytlačující 
domovy ptáků. Podstatnou součástí města 
je v objektivu pana Dostála člověk.
V objektivu i v srdci. Člověk odpočívající, 
jdoucí, šťastný i zamyšlený, velmi často 
nesoucí předměty nebo jiné své břímě. 
V objektivu pana Dostála je většinou 
zobrazován v úsměvné až humorné situaci. 
Desítky novin a časopisů přinášely a přinášejí 
na svých stránkách tisíce jeho většinou 
černobílých snímků.

signováno
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Fodor Zoltán
Narodil se v roce 1974 na jižním Slovensku. 
V roce 1992 přijel studovat vysokou školu 
v Praze a již zde zůstal. V současné chvíli 
pracuje jako samostatný programátor 
na farmaceutických projektech a žije 
se svou rodinou v Říčanech u Prahy.
Má rád optiku, má rád fyziku, má rád 
krásu kolem sebe a s oblibou si uchovává 
vzpomínky na všechny krásné věci, 
které ho v životě potkaly, proto se věnuje 
fotografování na všech svých cestách.

16. Zlatý 
anděl

Fodor 2013Zoltán *1974 30×40
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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17. PoutoGeberlová Kateřina *1988

Geberlová Kateřina
Několik let pracovala jako asistentka 
pedagoga v Jedličkově ústavu. V loňském 
roce dokončila studium psychologie 
na PedF UK, vedle toho se stala matkou 
syna Matyáše. Svět fotografování ji zajímá 
již dlouho, ale až posledních několik let 
se mu věnuje intenzivněji. 
Svým vysněným fotoaparátem zachycuje 
přirozené dění kolem sebe, ať se již jedná 
o architektonické prvky, výjimečné přírodní 
úkazy či lidské tváře. Od narození syna se 
její pozornost stáčí výhradně k zachycení 
jedinečných okamžiků v jeho vývoji. 
Dochází tak k zajímavému spojení poznatků 
z vývojové psychologie a zájmu o focení.

2015 30×40
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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18. 40×30
cm

4500 1000Bez názvuGeberlová 2015Kateřina *1988

Geberlová Kateřina
Několik let pracovala jako asistentka 
pedagoga v Jedličkově ústavu. V loňském 
roce dokončila studium psychologie 
na PedF UK, vedle toho se stala matkou 
syna Matyáše. Svět fotografování ji zajímá 
již dlouho, ale až posledních několik let 
se mu věnuje intenzivněji. 
Svým vysněným fotoaparátem zachycuje 
přirozené dění kolem sebe, ať se již jedná 
o architektonické prvky, výjimečné přírodní 
úkazy či lidské tváře. Od narození syna se 
její pozornost stáčí výhradně k zachycení 
jedinečných okamžiků v jeho vývoji. 
Dochází tak k zajímavému spojení poznatků 
z vývojové psychologie a zájmu o focení.

signovánodigitální
fotografie
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19. ToskánskoHanzlík 2014Pavel pigmentový 
tisk

*1950 24×40
cm

6000 2000

Hanzlík Pavel
1980–82 absolvoval Institut výtvarné 
fotografie.
2012 získává čestný titul EFIAP
(Mezinárodní federace fotografických umění).

Od roku 1984 vystavoval na více než 200 
foto salonech ve 40 státech světa, 
kde získal celou řadu ocenění. 

Tyto fotografie získaly v listopadu 2015 
stříbrnou medaili na AL-THANI AWARD 
v rakouském Linci.
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20. Toskánsko
- pole

Hanzlík 2014Pavel pigmentový 
tisk

*1950 6000 2000

Hanzlík Pavel
1980–82 absolvoval Institut výtvarné 
fotografie.
2012 získává čestný titul EFIAP
(Mezinárodní federace fotografických umění).

Od roku 1984 vystavoval na více než 200 
foto salonech ve 40 státech světa, 
kde získal celou řadu ocenění. 
Tyto fotografie získaly v listopadu 2015 
stříbrnou medaili na AL-THANI AWARD 
v rakouském Linci.

24×40
cm

signováno
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21. CocaCola 
in Bangkok

Heřman 2010Luděk *1982 20×30
cm

5000 1400

Heřman Luděk
Aktuálně žije v Praze se svou manželkou 
a nedávno se jim narodila první dcera.
Jeho koníčkem jsou stroje, především pak 
dopravní technika, auta, rodina a cestování. 
Samotná zaměstnání jsou mu inspirací 
a zálibou.
Fotografem se nenazývá, pokládá se spíše 
za samouka. Zachycuje zajímavé momenty 

ze svých cest a přirozené dění kolem sebe. 
Na fotkách se snaží zaznamenat různorodost 
v cestování a přepravě jednotlivých částí 
světa, které jsou pro danou destinaci 
specifické. Dochází tak k zajímavému spojení 
jeho skutečné profese, místa a fotky.

signovánodigitální
fotografie
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22. Morning in 
Birmingham

Heřman 2010Luděk *1982 20×30
cm

5000 1400

Heřman Luděk
Aktuálně žije v Praze se svou manželkou 
a nedávno se jim narodila první dcera.
Jeho koníčkem jsou stroje, především pak 
dopravní technika, auta, rodina a cestování. 
Samotná zaměstnání jsou mu inspirací 
a zálibou.
Fotografem se nenazývá, pokládá se spíše 
za samouka. Zachycuje zajímavé momenty 
ze svých cest a přirozené dění kolem sebe. 
Na fotkách se snaží zaznamenat různorodost 
v cestování a přepravě jednotlivých částí 
světa, které jsou pro danou destinaci 
specifické. Dochází tak k zajímavému spojení 
jeho skutečné profese, místa a fotky.

signovánodigitální
fotografie
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Heusler František
„Kdybych věděl, jak se dělá dobrá fotografie, 
dělal bych to tak pořád.“
Robert Doisneau

23. TěloHeusler 2013František *1947 100×67
cm

6500 1700signovánodigitální
fotografie
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24. Richard 
Krajčo 1

Hodková 
Saudková

2010Pavlína *1980 75×50
cm

14500 6500

Hodková Saudková Pavlína
Je fotografkou, která fotí pro svou radost 
a nejvíce fotografuje samozřejmě své 
nejbližší. Když se vysloví její jméno, je to 
pro mne synonymum pro slova hluboká 
oddanost, láska navždy, neuvěřitelná 
obětavost a připsal bych ještě neúnavná 
pracovitost. Jak to jen zvládá nevím, 
ale nebrání jí to v tom, aby se i přesto 
vypracovávala ve stále lepší a lepší 
fotografku.  Taky má toho nejlepšího učitele 
na světě. Já jí přeji, aby byla ve fotografování 
nejlepší. Neboť si to skutečně svou pílí 
zaslouží. Její portréty jsou plné laskavosti 
a to je pro ni výrazně typické, neboť to vychází 
z jejího pokorného vnitřního a krásného Já.
Roman Blaško

signovánodigitální
fotografie
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25. Akt 
v interiéru

JANSI 2009*1957 24×30
cm

9200 2500

Jansi
JANSI, narozen v Rožnově pod Radhoštěm, 
se věnuje převážně fotografii mužského 
portrétu a aktu.
Poprvé veřejně představil své práce 
na výstavě ke 150. výročí vzniku fotografie 
v roce 1989 v Bruselském pavilonu 
tehdejšího PKOJF.
V 90. letech byl kmenovým fotografem 
časopisu “SOHO REVUE”. Připravil 
několik výstav svých kolegů 
a organizoval tři ročníky skupinové výstavy 
“VÍŘENÍ” v rámci Duhového festivalu 
v Karlových Varech (1998–2000) jako 
kurátor.
Své samostatné výstavy pořádá zřídka, 
občas publikuje v zahraničních časopisech.
Žije a pracuje v Praze.

signovánobromostříbrná 
fotografie
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26. Mladík 
na lávce

JANSI 2011*1957 30×24
cm

7500 2000

Jansi
JANSI, narozen v Rožnově pod Radhoštěm, 
se věnuje převážně fotografii mužského 
portrétu a aktu.
Poprvé veřejně představil své práce 
na výstavě ke 150. výročí vzniku fotografie 
v roce 1989 v Bruselském pavilonu 
tehdejšího PKOJF.
V 90. letech byl kmenovým fotografem 
časopisu “SOHO REVUE”. Připravil 
několik výstav svých kolegů 
a organizoval tři ročníky skupinové výstavy 
“VÍŘENÍ” v rámci Duhového festivalu 
v Karlových Varech (1998–2000) jako 
kurátor.
Své samostatné výstavy pořádá zřídka, 
občas publikuje v zahraničních časopisech.
Žije a pracuje v Praze.

signovánobromostříbrná 
fotografie
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Jareš Martin
Narodil se před 39 lety. V současnosti 
pracuje jako lékař na jednotce intenzivní 
péče v Ústí nad Orlicí. Fotografování se 
amatérsky věnuje posledních 12 let, hlavními 
objekty jeho fotografií jsou blízcí lidé, okolní 
příroda a cokoliv ho potká na cestách.

27. Ostrov Burano
- Benátky

Jareš 2006Martin *1976 30×45
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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Jung Rudolf
Narozen 28. září 1954 v Praze, kde stále žije 
a tvoří. 
Fotografovat začal cca v 16 letech. 
Dnes se věnuje figurální fotografii, 
uměleckému portrétu, 
dokumentuje nenápadné změny města 
Prahy, letecké fotografii a krajině. 
Absolvoval FAMU - katedru fotografie 
prof. Šmoka a prof. Vojtěchovského. 
Je členem Asociace profesionálních 
fotografů a Volného sdružení M.
Svou tvorbu představil v 26 samostatných 
výstavách a zúčastnil se 39 společných 
výstav.

28. Drž pevněJung 2013Rudolf kontaktní 
kopie na 

nebarytovaném 
přírodním papíře

*1954 24×18
cm

10000 4500signováno
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29. z cyklu
Fragmenty

Jung 2011Rudolf kyanotypie 
na indickém 

ručním papíře

*1954 40×40
cm

15000 6500

Jung Rudolf
Narozen 28. září 1954 v Praze, kde stále žije 
a tvoří. 
Fotografovat začal cca v 16 letech. 
Dnes se věnuje figurální fotografii, 
uměleckému portrétu, 
dokumentuje nenápadné změny města 
Prahy, letecké fotografii a krajině. 
Absolvoval FAMU - katedru fotografie 
prof. Šmoka a prof. Vojtěchovského. 
Je členem Asociace profesionálních 
fotografů a Volného sdružení M.
Svou tvorbu představil v 26 samostatných 
výstavách a zúčastnil se 39 společných 
výstav.
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30. Hohe AlpaKnot 1999Richard barevná 
fotografie

*1952 14×55
cm

4900 1100

Knot Richard
První fotografii jsem pořídil, tedy 
vyfotografoval ve druhé třídě základní školy 
v den, kdy Jurij Alexejevič Gagarin otevřel 
novou etapu lidstva, tedy 12. dubna 1961.  
Flexaretou, čili na svitkový film. Vůbec si 
ale nevzpomínám, co to bylo. Ve školním 
fotokroužku jsem pak pod pečlivým vedením 
film vyvolal, ustálil, usušil a další týden 

jsme dělali fotografie. A pak jsem se učil 
fotit na Střední umělecko-průmyslové škole 
v Uherském Hradišti, fotil jsem dva roky, 
coby starší fotograf dělostřelectva v Plzni, 
pomáhal jsem ve fotokroužku na FF UK 
v Praze. Fotím dodnes a rád.
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31. Kontakt
z vesmíru

Kolibár 70. létaBartolomej barevná 
fotografie

*1918 30×40
cm

7500 2200

Kolibár Bartolomej
nar. 30. 1. 1918 v Myslavě poblíž Košic. 
V současnosti bydlí v Hostivici.

Fotografování se věnuje cca 65 let. 
Začátky fotografování byly spojeny
s černobílou fotografií, později s barevnou. 
Vyhrál několik mezinárodních fotografických 
soutěží. Dodnes se věnuje fotografování 
sice sporadicky, přiměřeně svému věku, 
ale s láskou.
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32. Mravenec 
tanečník

Kolibár 70. léta barevná 
fotografie

*1918 40×30
cm

7500 2200Bartolomej

Kolibár Bartolomej
nar. 30. 1. 1918 v Myslavě poblíž Košic. 
V současnosti bydlí v Hostivici.

Fotografování se věnuje cca 65 let. 
Začátky fotografování byly spojeny
s černobílou fotografií, později s barevnou. 
Vyhrál několik mezinárodních fotografických 
soutěží. Dodnes se věnuje fotografování 
sice sporadicky, přiměřeně svému věku, 
ale s láskou.
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33. Pozor 
píchá!

Kolibár 1992*1918 37×28
cm

8000 2500Bartolomej

Kolibár Bartolomej
nar. 30. 1. 1918 v Myslavě poblíž Košic. 
V současnosti bydlí v Hostivici.

Fotografování se věnuje cca 65 let. 
Začátky fotografování byly spojeny
s černobílou fotografií, později s barevnou. 
Vyhrál několik mezinárodních fotografických 
soutěží. Dodnes se věnuje fotografování 
sice sporadicky, přiměřeně svému věku, 
ale s láskou.
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34. FolklórKolibár 80. léta*1918 40×30
cm

8000 2500Bartolomej

Kolibár Bartolomej
nar. 30. 1. 1918 v Myslavě poblíž Košic. 
V současnosti bydlí v Hostivici.

Fotografování se věnuje cca 65 let. 
Začátky fotografování byly spojeny
s černobílou fotografií, později s barevnou. 
Vyhrál několik mezinárodních fotografických 
soutěží. Dodnes se věnuje fotografování 
sice sporadicky, přiměřeně svému věku, 
ale s láskou.
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35. SegregaceKrálíková 2015Lucie *2000 21×30
cm

3900 1000

Králíková Lucie
Na fotografii mám nejradši focení přírody, 
díky jejímu specifickému kouzlu. Přírodním 
procesům, vývoji i jedinečnosti spojení 
několika základních elementů do jednoho 
snímku. Hledáček objektivu je pro mě osobně 
vždy jako „okénko“ do jiného, mnohem 
magičtějšího světa. Je možné jím totiž vidět 
věci, které normálním okem nevnímáme 
či ignorujeme.

signovánodigitální
fotografie
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36.

Králíková Lucie
Na fotografii mám nejradši focení přírody, 
díky jejímu specifickému kouzlu. Přírodním 
procesům, vývoji i jedinečnosti spojení 
několika základních elementů do jednoho 
snímku. Hledáček objektivu je pro mě osobně 
vždy jako „okénko“ do jiného, mnohem 
magičtějšího světa. Je možné jím totiž vidět 
věci, které normálním okem nevnímáme 
či ignorujeme.

VlásečniceKrálíková 2015Lucie *2000 21×30
cm

3900 1000signovánodigitální
fotografie
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37. Bez názvu 
I.

Kratochvíl 2015Antonín *1947 44×60
cm

24000 9500

Kratochvíl Antonín
Jako žurnalista pracoval na místech 
válečných konfliktů, zaznamenával genocidu 
v Zaire a Rwandě, utečence v Bosně 
i v Afghánistánu, oběti epidemie AIDS 
v Zimbabwe a pašeráky drog v Guatemale. 
V posledních letech se věnuje mizející 
přírodě a kulturám. 
Za svou dokumentární fotografii byl 
mnohokrát oceněn (např. obdržel tři ceny 
World Press Photo). V roce 1997 získal první 
cenu WPP v kategorii Portrét, v roce 2002 
v kategorii hlavní zprávy za snímek 
obchodníků s narkotiky ve vězení v Barmě. 
Za fotografii konžské ženy prodávající maso 
ulovených zvířat získal cenu v kategorii 
Příroda a životní prostředí.

signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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38. Bez názvu 
II.

Kratochvíl 2015Antonín *1947 44×60
cm

24000 9500

Kratochvíl Antonín
Jako žurnalista pracoval na místech 
válečných konfliktů, zaznamenával genocidu 
v Zaire a Rwandě, utečence v Bosně 
i v Afghánistánu, oběti epidemie AIDS 
v Zimbabwe a pašeráky drog v Guatemale. 
V posledních letech se věnuje mizející 
přírodě a kulturám. 
Za svou dokumentární fotografii byl 
mnohokrát oceněn (např. obdržel tři ceny 
World Press Photo). V roce 1997 získal první 
cenu WPP v kategorii Portrét, v roce 2002 
v kategorii hlavní zprávy za snímek 
obchodníků s narkotiky ve vězení v Barmě. 
Za fotografii konžské ženy prodávající maso 
ulovených zvířat získal cenu v kategorii 
Příroda a životní prostředí.

signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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39. Mys 
dobré naděje

Krbová 2015Ljuba *1958 30×40
cm

5000 1500

Krbová Ljuba
Možná je to legrační, ale nás herce občas 
frustruje pocit, že i to nejlepší představení 
skončí a nezbude po něm vůbec nic. 
Proto si možná většina z nás hledá koníčka 
s nějakým hmatatelným výsledkem. 
Pro mne se fotografie stala i příležitostí, 
kde si tak hezky trénuji pokoru, když se 
nedaří, kreativitu, když zapomenu kus výbavy,  
nebo trpělivost, když ne a ne najít ten 
správný motiv . 
A proto fotografii třikrát sláva !!! :-)

signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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Krbová Ljuba
Možná je to legrační, ale nás herce občas 
frustruje pocit, že i to nejlepší představení 
skončí a nezbude po něm vůbec nic. 
Proto si možná většina z nás hledá koníčka 
s nějakým hmatatelným výsledkem. 
Pro mne se fotografie stala i příležitostí, 
kde si tak hezky trénuji pokoru, když se 
nedaří, kreativitu, když zapomenu kus výbavy,  
nebo trpělivost, když ne a ne najít ten 
správný motiv . 
A proto fotografii třikrát sláva !!! :-)

Ráno 
v Amboseli, 

Keňa

40. Krbová Ljuba *1958 30×40
cm

2008 5000 1500signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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41. Blue 
Shadow I.

Ksandr 2007Gabriela 35×23
cm

8000 2700

Ksandr Gabriela
Mladá česká reklamní a umělecká fotografka 
tvořící v Praze a v Mnichově. Vystudovala 
Media design a pracuje jako profesionální 
fotografka, zejména v oblasti módy. 
Vystavovala v Praze, Mnichově a New Yorku.

signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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42. Blue 
Shadow II.

Ksandr 2007Gabriela 35×23
cm

8000 2700

Ksandr Gabriela
Mladá česká reklamní a umělecká fotografka 
tvořící v Praze a v Mnichově. Vystudovala 
Media design a pracuje jako profesionální 
fotografka, zejména v oblasti módy. 
Vystavovala v Praze, Mnichově a New Yorku.

signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)

47

43. Prague I. 2005George *1949 16×50
cm

12000 5100

Ksandr George
Narodil se v Praze, vystudoval film 
a fotografii na pražské AMU. 
Pracuje jako fotograf na volné noze. 
Od roku 1984 žije v Mnichově. Měl řadu 
různých výstav po celém světě. 
Je nositelem ceny německo-české kultury 
a umění za rok 2000. Od roku 1986 vytvořil 

několik fotografických cyklů o New Yorku, 
např. mosty, panorama, kamera obscura.

Ksandr signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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44. Ksandr Prague II. 2005*1949 16×50
cm

12000 5100George

Ksandr George
Narodil se v Praze, vystudoval film 
a fotografii na pražské AMU. 
Pracuje jako fotograf na volné noze. 
Od roku 1984 žije v Mnichově. Měl řadu 
různých výstav po celém světě. 
Je nositelem ceny německo-české kultury 
a umění za rok 2000. Od roku 1986 vytvořil 

několik fotografických cyklů o New Yorku, 
např. mosty, panorama, kamera obscura.

signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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45. A CUAL 
MAS

Lahovský 1979Václav *1944 45×70
cm

6000 2000

Lahovský Václav
Člen APF ČR od roku 2000. 
Člen SČF od roku 1978.
Fotograf ve svobodném povolání. 
Zastoupen ve sbírce Národního muzea 
fotografie, ve zlatém fondu Jindřichova 
Hradce. 33 autorských výstav. Společné 
výstavy u nás i v zahraničí. Ocenění 
v zahraničí i v ČR. Zabývá se užitou fotografií, 
ve volné tvorbě černobílou fotografií, 
preferuje pohyb.

signovánobromostříbrná 
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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46. SKILahovský 1988Václav *1944 40×70
cm

5000 1400signovánobromostříbrná 
fotografie

Lahovský Václav
Člen APF ČR od roku 2000. 
Člen SČF od roku 1978.
Fotograf ve svobodném povolání. 
Zastoupen ve sbírce Národního muzea 
fotografie, ve zlatém fondu Jindřichova 
Hradce. 33 autorských výstav. Společné 
výstavy u nás i v zahraničí. Ocenění 
v zahraničí i v ČR. Zabývá se užitou fotografií, 
ve volné tvorbě černobílou fotografií, 
preferuje pohyb.



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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47. Lhoták 2008Zdeněk Archival Inkjet 
Print

*1949 42×56
cm

8000 2700

Lhoták Zdeněk
člen Asociace profesionálních fotografů ČR

Co je fotografie.
Fotografie jako obrazové sdělení není 
technický ale mentální produkt. 
Je ideálním prostředkem komunikace 
jedince s vnějším prostředím i sám 
se sebou.
Relativní snadnost zvládnutí tohoto média 
často svádí k přehlížení té nejpodstatnější 
hodnoty obrazu, kterou je prezentace 
subjektivního názoru autora. Obraz je 
často schopen vyjádřit myšlenky obtížně 
formulovatelné slovy. Dobrá fotografie 
provokuje diváka k vlastní interpretaci 
fotografického obrazu, která nemusí být 
nutně shodná se záměrem autora.

United Colors 
of Nepal No: 29

signováno



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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48. Lhoták 2008Zdeněk *1949 42×56
cm

8000 2700United Colors 
of Nepal No: 37

Archival Inkjet 
Print

Lhoták Zdeněk
člen Asociace profesionálních fotografů ČR

Co je fotografie.
Fotografie jako obrazové sdělení není 
technický ale mentální produkt. 
Je ideálním prostředkem komunikace 
jedince s vnějším prostředím i sám
se sebou.
Relativní snadnost zvládnutí tohoto média 
často svádí k přehlížení té nejpodstatnější 
hodnoty obrazu, kterou je prezentace 
subjektivního názoru autora. Obraz je 
často schopen vyjádřit myšlenky obtížně 
formulovatelné slovy. Dobrá fotografie 
provokuje diváka k vlastní interpretaci 
fotografického obrazu, která nemusí být 
nutně shodná se záměrem autora.

signováno



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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Louda Ondřej
Fotografuji, protože mě to dělá šťastným. 
Baví mě fotit zejména koně, protože se mi 
líbí jejich dynamika a energie, 
která z nich vyzařuje při běhu. Je to také 
dobrá příležitost, jak si něco přivydělat. 
U fotografování si odpočinu. Také mám 
radost, když se fotografie povedou a lidé 
říkají, že mám smysl pro detail a nebo, 
že mám na fotografování “dobré oko”.

Líbí se mi, že i když jsem zrakově postižený, 
tak dokáži udělat pěkné fotografie.
(Toto píši s velkou pokorou a vědomím, 
že to neplatí zdaleka o všech fotografiích, 
které pořídím.)

49. KatkaLouda 2013Ondřej *1986 40×30
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)

54

Matějková  Havlíková Ivana
fotografka - výtvarnice 

Po ukončení studia na Akademii 
múzických umění  (FAMU) - katedry 
fotografie (1973–77) pracovala jako 
výtvarník v oblasti reklamní fotografie. 
Věnovala se především módní fotografii 
se zaměřením na šperk. 
V současnosti se specializuje na autorský 
šperk, který se promítá i do její volné tvorby.  
Své práce pravidelně prezentuje 
na výstavách. Můžete se s nimi setkat 
ve sbírkách umění i aukčních domech.

50. Nefrit 1Matějková 
Havlíková

2015Ivana 45×30
cm

3000 1000signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)

55

51. Nefrit 2Matějková 
Havlíková

2015Ivana 45×29
cm

3000 1000

Matějková  Havlíková Ivana
fotografka - výtvarnice 

Po ukončení studia na Akademii 
múzických umění  (FAMU) - katedry 
fotografie (1973–77) pracovala jako 
výtvarník v oblasti reklamní fotografie. 
Věnovala se především módní fotografii 
se zaměřením na šperk. 
V současnosti se specializuje na autorský 
šperk, který se promítá i do její volné tvorby.  
Své práce pravidelně prezentuje 
na výstavách. Můžete se s nimi setkat 
ve sbírkách umění i aukčních domech.

signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)

56

Minářová Ivana
Jsem jedním z těch lidí, co kreslili už 
od dob, kdy vzali poprvé do ruky pastelku. 
Ale trvalo mi přes 20 let, než mi došlo, 
že bych se tím fakt mohla zkusit živit. 
Povinnou školní docházku jsem strávila 
ilustrováním sešitů místo poslouchání 
výkladu a teď doufám, že mě brzy přijmou 
někde, kde mě bude bavit obojí. Mám ráda 
secesi, minimalismus a urbex, slunečnice, 
bezprsté rukavice a pihaté zrzky. 
Pořád se cítím jako dospělý ve zkušební 
době. Mou vysněnou superschopností je 
přenos obrazu na papír pomocí myšlenky 
a včasné ranní vstávání.

52. Eat your black 
and whites

Minářová 2012Ivana *1992 30×40
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)

57

53.

Minářová Ivana
Jsem jedním z těch lidí, co kreslili už 
od dob, kdy vzali poprvé do ruky pastelku. 
Ale trvalo mi přes 20 let, než mi došlo, 
že bych se tím fakt mohla zkusit živit. 
Povinnou školní docházku jsem strávila 
ilustrováním sešitů místo poslouchání 
výkladu a teď doufám, že mě brzy přijmou 
někde, kde mě bude bavit obojí. Mám ráda 
secesi, minimalismus a urbex, slunečnice, 
bezprsté rukavice a pihaté zrzky. 
Pořád se cítím jako dospělý ve zkušební 
době. Mou vysněnou superschopností je 
přenos obrazu na papír pomocí myšlenky 
a včasné ranní vstávání.

City girlMinářová 2011Ivana *1992 30×40
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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54. Zimní 
stopy

2000Zuzana *1962 40×30
cm

4500 1000Minářová

Minářová Zuzana
Můj tatínek byl amatérský fotograf 
a s fotografií jsem vyrůstala doma 
od malička. Mám ráda zvířata, v mládí jsem 
se hodně věnovala koním, kteří byli také 
hlavním objektem mého fotoaparátu. 
Jak šel čas, dostávala se do popředí moje 
dcera a posledních několik let se snažím 
zachytit nenápadné a krásné, leč pomíjivé 
okamžiky kolem mě. 
Fotografie má pro mě stálé 
a neopakovatelné kouzlo - dokáže zastavit 
čas a přivolat vzpomínky.

signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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55. Minářová Letní 
stíny

2015Zuzana *1962 40×27
cm

4500 1000

Minářová Zuzana
Můj tatínek byl amatérský fotograf 
a s fotografií jsem vyrůstala doma 
od malička. Mám ráda zvířata, v mládí jsem 
se hodně věnovala koním, kteří byli také 
hlavním objektem mého fotoaparátu. 
Jak šel čas, dostávala se do popředí moje 
dcera a posledních několik let se snažím 
zachytit nenápadné a krásné, leč pomíjivé 
okamžiky kolem mě. 
Fotografie má pro mě stálé 
a neopakovatelné kouzlo - dokáže zastavit 
čas a přivolat vzpomínky.

signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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56. DanceMlčoch 2014Jan *1979 30×29
cm

6000 1500

Mlčoch Jan
Jan zcela jistě patří mezi amatérské fotografy. 
Tím nechci jeho tvorbu nikterak zlehčovat, 
chápejme toto slovo v jeho prvotním přejatém 
významu, tedy jako člověka, který nějakou 
činnost nedělá pro obživu, nýbrž pro potěšení. 
Slovo je odvozeno od latinského amare, 
což znamená mít rád, milovat. Jan focení 
opravdu miluje. Zmítá jím neovladatelná 
potřeba tvorby. On fotit prostě musí.
Zhruba v pětadvaceti letech začal Jan 
experimentovat s luminografií, fotografickou 
technikou využívající velmi dlouhé časy 
expozice a práce se světlem. Fotí na černobílý 
svitkový film a po jeho vyvolání fotografie 
sám zvětšuje bez jakéhokoli pozdějšího 
digitálního upravování. 
Tato nevšední technika jej uchvátila a zcela 
opanovala jeho tvorbu.

signovánobromostříbrná 
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)
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57. VenusMlčoch 2014Jan *1979 30×29
cm

6000 1500bromostříbrná 
fotografie

Mlčoch Jan
Jan zcela jistě patří mezi amatérské fotografy. 
Tím nechci jeho tvorbu nikterak zlehčovat, 
chápejme toto slovo v jeho prvotním přejatém 
významu, tedy jako člověka, který nějakou 
činnost nedělá pro obživu, nýbrž pro potěšení. 
Slovo je odvozeno od latinského amare, 
což znamená mít rád, milovat. Jan focení 
opravdu miluje. Zmítá jím neovladatelná 
potřeba tvorby. On fotit prostě musí.
Zhruba v pětadvaceti letech začal Jan 
experimentovat s luminografií, fotografickou 
technikou využívající velmi dlouhé časy 
expozice a práce se světlem. Fotí na černobílý 
svitkový film a po jeho vyvolání fotografie 
sám zvětšuje bez jakéhokoli pozdějšího 
digitálního upravování. 
Tato nevšední technika jej uchvátila a zcela 
opanovala jeho tvorbu.

signováno



Aukční
položka
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DílaPříjmení
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58. Odkvetlé 
koniklece

Náprstek 2015Václav *1965 45×32
cm

4500 1000

Náprstek Václav
K zájmům o cestování, přírodu a techniku 
jsem před 20 lety přidal fototechniku 
a fotografii. 
Stále se učím využívat technické prostředky 
a to mi umožňuje objevovat nové pohledy
na běžný svět kolem nás.
V současnosti fotografuji při cestování 
převážně rostliny, místa jejich výskytu, 
ale také různé zajímavosti a události,
se kterými se setkávám. 
Velmi zřídka poskytuji fotografie 
ke zveřejnění s výjimkou hudební skupiny 
Ginevra, s níž dlouhodobě spolupracuji. 
Od roku 2014 jsem členem fotoklubu 
Třináctá komora.

signovánodigitální
fotografie
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59. Soumračník 
na zvonečníku

Náprstek 2015Václav *1965 45×32
cm

4500 1000

Náprstek Václav
K zájmům o cestování, přírodu a techniku 
jsem před 20 lety přidal fototechniku 
a fotografii. 
Stále se učím využívat technické prostředky 
a to mi umožňuje objevovat nové pohledy 
na běžný svět kolem nás.
V současnosti fotografuji při cestování 
převážně rostliny, místa jejich výskytu, 
ale také různé zajímavosti a události,
se kterými se setkávám. 
Velmi zřídka poskytuji fotografie 
ke zveřejnění s výjimkou hudební skupiny 
Ginevra, s níž dlouhodobě spolupracuji. 
Od roku 2014 jsem členem fotoklubu 
Třináctá komora.

signovánodigitální
fotografie
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Neff Ondřej
Moje profese je literatura, dokonce literatura 
fantazijní. Při téhle práci mohu snít 
a bez omezení vytvářet myšlenkové 
konstrukce podle vlastní libosti. Fotografie je 
v tomto smyslu pravý opak. Žádná jiná oblast 
tvorby není tak vázána na realitu, 
jako fotografie. 
Realita je koule na fotografově noze. 
Kdo se od ní dokáže odpoutat, létá. O to se 
pokouším, obvykle marně. Beru ji jako výzvu, 
jako soupeře i jako druha. Mám ji rád.

60. MaskaNeff 2012Ondřej *1945 30×40
cm

5000 1500signovánodigitální
fotografie
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61. UfoNeff 2012Ondřej *1945 30×40
cm

Neff Ondřej
Moje profese je literatura, dokonce literatura 
fantazijní. Při téhle práci mohu snít 
a bez omezení vytvářet myšlenkové 
konstrukce podle vlastní libosti. Fotografie je 
v tomto smyslu pravý opak. Žádná jiná oblast 
tvorby není tak vázána na realitu, 
jako fotografie. 
Realita je koule na fotografově noze. 
Kdo se od ní dokáže odpoutat, létá. O to se 
pokouším, obvykle marně. Beru ji jako výzvu, 
jako soupeře i jako druha. Mám ji rád.

5000 1500signovánodigitální
fotografie
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Nováková Kateřina
Jmenuji se Kateřina Nováková a svůj první 
fotoaparát jsem dostala do ruky
někdy v sedmi letech. Od té doby jsem snila, 
že jednou budu fotografkou. 
A i když mě život zavál nejprve do jiných 
oblastí, přesto focení je jeden z mých 
největších koníčků. Ráda cestuji, poznávám 
nová místa a hlavně lidi, jsem milovnice 
sportu, fitness, vína a jídla.

62. Novoroční 
procházka 

Českým rájem

Nováková 2014Kateřina *1997 30×40
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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63. Ráno 
v Letenských 

sadech

Parkman 1999Jan *1942 30×40
cm

5000 1500

Parkman Jan
Narozen 9. září 1942 v Černčicích u Loun. 
Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze 
a postgraduálně FAMU - obor fotografie.
Žije v Praze a věnuje se reportážní 
a umělecké fotografii. Téměř 20 let působil 
pedagogicky v oboru tvůrčí fotografie 
na střední odborné škole. Výstavní činnost 
zahájil v roce 1989, vystavoval doma 
i v zahraničí. Vystavuje zásadně černobílé 
fotografie, které řadí do cyklů. Svoji volnou 
tvorbu vytváří jak v exteriéru, tak i v atelieru.

signovánobromostříbrná 
fotografie
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64. V očekáváníParkman 1998Jan *1942 30×40
cm

8000 2500

Parkman Jan
Narozen 9. září 1942 v Černčicích u Loun. 
Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze 
a postgraduálně FAMU - obor fotografie.
Žije v Praze a věnuje se reportážní 
a umělecké fotografii. Téměř 20 let působil 
pedagogicky v oboru tvůrčí fotografie 
na střední odborné škole. Výstavní činnost 
zahájil v roce 1989, vystavoval doma 
i v zahraničí. Vystavuje zásadně černobílé 
fotografie, které řadí do cyklů. Svoji volnou 
tvorbu vytváří jak v exteriéru, tak i v atelieru.

signovánobromostříbrná 
fotografie
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Pham Dominik
Narodil se 19. 9. 1995 v Chomutově 
a od dětství žije na vesnici. 
Je studentem Jedličkova ústavu a škol 
v Praze.

S fotografováním začal na základní škole. 
Rád fotí přírodu a architekturu.

65. Panorama 
Podolí

Pham 2015Dominik *1995 30×40
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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Pohribný Jan
Vystudoval Střední průmyslovou školu 
grafickou (1976–80), FAMU (1981–86) 
a absolvoval půlroční stáž na Taik 
v Helsinkách (1985–86). Od roku 1986 
pracuje jako samostatný fotograf-výtvarník. 
Od roku 1990 je členem APF ČR a Pražského 
domu fotografie a od roku 2003 je členem 
jeho správní rady. Od roku 1995 je 
zakládajícím členem a prezidentem Spolku 
pro obnovu únětické kultury. 
V letech 1998–2013 byl externím 
pedagogem na Institutu tvůrčí fotografie 
při Slezské univerzitě v Opavě a vede doma 
i v zahraničí fotografické workshopy 
zaměřené na krajinářskou a intermediální 
tvorbu. Získal řadu ocenění a měl více než 
60 samostatných výstav po celém světě. 
Jeho fotografie jsou zastoupeny v řadě 
významných mezinárodních sbírek.

66. OběťPohribný 2008Jan *1961 45×55
cm

7500 2500signovánodigitální
fotografie
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Polnický Ladislav
Pracuji v Jedličkově ústavu a školách jako 
asistent pedagoga. 
Fotit jsem začal v roce 2008. Nemám 
fotografické vzdělání, jsem samouk. 
Jako fotograf mám v Jedličkově ústavu 
mnoho příležitostí k fotografování. 
Nejraději fotím reportáže. V tomto roce jsem 
poprvé fotil portréty zaměstnanců a klientů 
Jedličkova ústavu a škol, které jsem měl 
vystavené v TaKavárně.

67. TanecPolnický 2013Ladislav *1982 30×40
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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68. IrinaPolnický 2011Ladislav *1982 30×40
cm

4500 1000

Polnický Ladislav
Pracuji v Jedličkově ústavu a školách jako 
asistent pedagoga. 
Fotit jsem začal v roce 2008. Nemám 
fotografické vzdělání, jsem samouk. 
Jako fotograf mám v Jedličkově ústavu 
mnoho příležitostí k fotografování. 
Nejraději fotím reportáže. V tomto roce jsem 
poprvé fotil portréty zaměstnanců a klientů 
Jedličkova ústavu a škol, které jsem měl 
vystavené v TaKavárně.

signovánodigitální
fotografie
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Procházka Jan
Narodil se 23. 11. 1995 v Praze, ale dětství 
prožil v malém městě nedaleko Kladna 
jménem Smečno. Po zdárném dokončení 
základní školy v Kladně nastoupil na střední 
školu do Prahy, kde v Jedličkově ústavu 
studuje již třetím rokem obchodní školu.
S focením začal před několika lety, zajímá 
se především o figurální fotografie, 
nebrání se ale i jiným tématům, jako je 
focení v přírodě.

69. Líbající se 
pár

Procházka 2010Jan *1995 40×30
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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Ryvolová Karolína
Narodila se 20. srpna 1988 v Českých 
Budějovicích, kde v současnosti také bydlí 
a tvoří. Odborně se vzdělávala na Vyšší 
odborné škole umění a reklamy – Orange 
Factory. Soustředí se především 
na portrétní fotografii. Často spolupracuje s 
umělci a alternativními modelkami. 
Za svoje největší úspěchy považuje sólovou 
výstavu ve Vídni a publikace 
v prestižním Dark Beauty magazínu.

70. OpheliaRyvolová 2014Karolína *1988 30×40
cm

5000 1200signovánodigitální
fotografie
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Saudek Jan
Aniž by vůbec tušil, tak tento autor vlastně 
dal celému projektu název “Cesta k radosti”. 
Stalo se to před asi 12 lety v ateliéru 
v Blodkově ulici. Byl jsem omámen jeho 
přítomností a vděčný za přízeň, které mi 
tehdy dával plné hrsti. A když jsem se mu 
svěřil,  že po konzervatoři vlastně rok 
nefotografuji, jeho úplně první rada tehdy 
byla: “Víte, kolego, z fotografování 
a fotografie musíte mít především radost.” 
V tu chvíli jsem si uvědomil, jak je to vlastně 
prosté, vždyť to je to, oč tu běží. A vrátil jsem 
se k focení. Děkuji mu tedy nejen za cennou 
radu, kterou posílám dál, třeba studentům 
ze semináře Nadace Jedličkova ústavu, 
ale děkuji i za název této mimořádné výstavy.
Roman Blaško

71. Hladový 
po tvém dotyku

Saudek 1971Jan *1935 24×33
cm

48500 18000signovánobromostříbrná 
fotografie
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72. THREEANGELSSejkot 1997Roman *1963 20×30
cm

5000 1000

Sejkot Roman
Vzpomínám na svou vizuální fantazii z doby 
před vstupem na gymnázium, na blaženost 
proudu řetězených představ a schopnost 
vracení se proti proudu obraz za obrazem. 
Pobyt na středních a vysokých školách
je srovnatelný s těžkou autohavárií. Kéž 
ještě jednou moje fantazie dosáhne vrcholu 
dvanáctiletého kluka. Žena je nejkrásnější 
jazyk s mnoha dialekty.
Je mi k dispozici a já jsem za to vděčný. 
Dělám to, co mě baví a lidé mi za to ještě 
dávají peníze. Co víc si mohu přát? 
Miluji své představy a fotografie mi umožňuje 
jejich sdělení. Až neunesu fotoaparát, stanu 
se postnaivním malířem. Až oslepnu, stanu 
se spisovatelem. Až oněmím, budu mrtev.

signovánobromostříbrná 
fotografie
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73.

Sejkot Roman
Vzpomínám na svou vizuální fantazii z doby 
před vstupem na gymnázium, na blaženost 
proudu řetězených představ a schopnost 
vracení se proti proudu obraz za obrazem. 
Pobyt na středních a vysokých školách
je srovnatelný s těžkou autohavárií. Kéž 
ještě jednou moje fantazie dosáhne vrcholu 
dvanáctiletého kluka. Žena je nejkrásnější 
jazyk s mnoha dialekty.
Je mi k dispozici a já jsem za to vděčný. 
Dělám to, co mě baví a lidé mi za to ještě 
dávají peníze. Co víc si mohu přát? 
Miluji své představy a fotografie mi umožňuje 
jejich sdělení. Až neunesu fotoaparát, stanu 
se postnaivním malířem. Až oslepnu, stanu 
se spisovatelem. Až oněmím, budu mrtev.

EYEsLANDSejkot 2005Roman *1963 20×30
cm

5000 1000CGI signováno
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74. Strukturní 
pohled 

na město

Serdyuk 2013Anastasia *1995 32×45
cm

8500 2300

Serdyuk Anastasia
Narodila  jsem se 5. ledna 1995 v ruském 
městě Omsk.
Ráda vyjadřuji svůj vnitřní svět fotografiemi 
architektury, krajiny, aktů a také je to 
pro mě celkové poznání světa, jak volné 
přírody, tak městského prostoru. Ráda 
hledám a nacházím tajemná místa, 
ve kterých existuje nějaký chaos. 
Mám ráda surrealismus, konstruktivismus 
a abstrakci ve fotografii. 
Obvykle fotografuji na analogový film, 
protože jak při fotografování, tak při ručním 
zpracování, je možné dostat náhodné 
a určité efekty, které není možné udělat 
v digitálním fotografování.

signovánodigitální
tisk
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75.

Serdyuk Anastasia
Narodila  jsem se 5. ledna 1995 v ruském 
městě Omsk.
Ráda vyjadřuji svůj vnitřní svět fotografiemi 
architektury, krajiny, aktů a také je to 
pro mě celkové poznání světa, jak volné 
přírody, tak městského prostoru. Ráda 
hledám a nacházím tajemná místa, 
ve kterých existuje nějaký chaos. 
Mám ráda surrealismus, konstruktivismus 
a abstrakci ve fotografii. 
Obvykle fotografuji na analogový film, 
protože jak při fotografování, tak při ručním 
zpracování, je možné dostat náhodné 
a určité efekty, které není možné udělat 
v digitálním fotografování.

Čtvercový 
sníh

Serdyuk 2013Anastasia *1995 8500 230032×45
cm

signovánodigitální
tisk
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Steiger Jiří
“Ženské křivky byly inspirací snad v každé 
epoše lidských dějin... Fotografii miluji také 
pro volnost, co mi dává - a to nejen 
v uměleckém vyjádření, ale i způsobu života.”
Jiří Steiger

76. Akt 01Steiger 2014Jiří *1978 60×40
cm

3000 1000signovánodigitální
tisk
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položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr
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77.

Steiger Jiří
“Ženské křivky byly inspirací snad v každé 
epoše lidských dějin... Fotografii miluji také 
pro volnost, co mi dává - a to nejen 
v uměleckém vyjádření, ale i způsobu života.”
Jiří Steiger

Akt 02Steiger 2014Jiří 60×40
cm

3000*1978 1000signovánodigitální
tisk



Aukční
položka
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78. Těchanov 1Štreit 1965Jindřich *1946 30×45
cm

9500 2700

Štreit Jindřich
Jindřich Štreit je český dokumentární 
fotograf a pedagog. Zaměřuje se 
na dokumentování života na venkově 
a obyvatele českých vesnic. Jeho hlavním 
tématem je vesnice, ale v posledním období 
se věnoval těžké práci v továrnách a mnoha 
sociálním tématům (o drogově závislých, 
handicapovaných, nevidomých, starých 
lidech, cizincích, kuřácích, lidech
bez domova). Hodně se též věnuje sakrálním 
tématům.

„Umění fotografie se podobá hraní na housle. 
Musíte denně cvičit, abyste dosáhli virtuozity, 
a pokud svůj nástroj odložíte a vracíte se 
k němu jen někdy, ztrácí se jiskra. Je to jako 
trénink vrcholového sportovce.“
Jindřich Štreit

signovánodigitální
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79. Těchanov 2Štreit 1965Jindřich *1946 30×45
cm

Štreit Jindřich
Jindřich Štreit je český dokumentární 
fotograf a pedagog. Zaměřuje se 
na dokumentování života na venkově 
a obyvatele českých vesnic. Jeho hlavním 
tématem je vesnice, ale v posledním období 
se věnoval těžké práci v továrnách a mnoha 
sociálním tématům (o drogově závislých, 
handicapovaných, nevidomých, starých 
lidech, cizincích, kuřácích, lidech
bez domova). Hodně se též věnuje sakrálním 
tématům.

„Umění fotografie se podobá hraní na housle. 
Musíte denně cvičit, abyste dosáhli virtuozity, 
a pokud svůj nástroj odložíte a vracíte se 
k němu jen někdy, ztrácí se jiskra. Je to jako 
trénink vrcholového sportovce.“
Jindřich Štreit

9500 2700digitální
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Ulík Tomáš
Fotím od 12 let. První foťák Minoltu F20R 
jsem dostal od dědy. 
Pak jsem na čas focení opustil a vrátil jsem 
se k němu po svém úrazu v roce 2007. 
Teď mám Lumix Panasonic DMC-FZ20. 
Mám rád přírodu, pokouším se fotit makro. 

80. AutaUlík 2011Tomáš *1988 30×40
cm

4500 1000signovánodigitální
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81.

Ulík Tomáš
Fotím od 12 let. První foťák Minoltu F20R 
jsem dostal od dědy. 
Pak jsem na čas focení opustil a vrátil jsem 
se k němu po svém úrazu v roce 2007. 
Teď mám Lumix Panasonic DMC-FZ20. 
Mám rád přírodu, pokouším se fotit makro. 

KvětyUlík 2012Tomáš *1988 30×40
cm

4500 1000signovánodigitální
fotografie
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82. Karlův 
most

Vajt 2012Tilen lomografie*1974 65×60
cm

6500 1500

Vajt Tilen
Absolvent pražské FAMU.
Profesionální fotograf; pracoval 
pro vydavatelství VLP, Astrosat, v současné 
době Mafra. 
Ve volném čase se kromě jiného věnuje 
lomografii . 
Lomo, fotoaparát trpící všemi myslitelnými 
hendikepy, přesto, nebo možná právě proto, 
disponující schopností zachytit atmosféru 
místa naprosto specifickým způsobem. 
Autorské snímky představují nenásilné 
spojení nadčasového kouzla města Prahy 
a úsilí o boření bariér.  Hrdiny snímků jsou 
zaměstnanci společnosti Maturus, o. p. s.
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83. VítkovVajt 2012Tilen lomografie*1974 6500 1500

Vajt Tilen
Absolvent pražské FAMU.
Profesionální fotograf; pracoval 
pro vydavatelství VLP, Astrosat, v současné 
době Mafra. 
Ve volném čase se kromě jiného věnuje 
lomografii . 
Lomo, fotoaparát trpící všemi myslitelnými 
hendikepy, přesto, nebo možná právě proto, 
disponující schopností zachytit atmosféru 
místa naprosto specifickým způsobem. 
Autorské snímky představují nenásilné 
spojení nadčasového kouzla města Prahy 
a úsilí o boření bariér.  Hrdiny snímků jsou 
zaměstnanci společnosti Maturus, o. p. s.

65×60
cm
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84. Mistři 
hokeje

Vano 2014Robert *1948 40×30
cm

18500 9000

Vano Robert
Nikdy jsem lidem, které fotografuji, neříkal, 
jak se mají tvářit. Ale přitom fotky 
s úsměvem mám... Jenom v té kolekci 
nejsou. Někdy lidé před velkým foťákem 
prostě zamrznou. Ale možná je to také tím, 
že to mám už tak rozdělené. Když fotím lidi 
pro firemní účely, tak se většinou musí pořád 
usmívat. Je to také taková „práce“, když těm 
lidem říkám: „usmívejte se“. V podvědomí 
pak zařazuji do Platinum Collection ty, 
kteří jsou prostě takoví, jací jsou.

signovánobromostříbrná 
fotografie
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85. AdršpachVano 1992Robert *1948 30×40
cm

22000 10000

Vano Robert
Nikdy jsem lidem, které fotografuji, neříkal, 
jak se mají tvářit. Ale přitom fotky 
s úsměvem mám... Jenom v té kolekci 
nejsou. Někdy lidé před velkým foťákem 
prostě zamrznou. Ale možná je to také tím, 
že to mám už tak rozdělené. Když fotím lidi 
pro firemní účely, tak se většinou musí pořád 
usmívat. Je to také taková „práce“, když těm 
lidem říkám: „usmívejte se“. V podvědomí 
pak zařazuji do Platinum Collection ty, 
kteří jsou prostě takoví, jací jsou.

signovánobromostříbrná 
fotografie
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Vojtěchovský Miroslav /
Beneš Marian
Z fotografického souboru Depozitář Škoda 
Auto Muzea, z roku 2011, který vznikl jako 
pocta tradici, obdivu k důvtipu inženýrů, 
imaginaci konstruktérů a řemeslné zručnosti 
našich předků.
Obrazový soubor, za pomoci studentů 
ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie FUD 
UJEP v Ústí nad Labem a „Orange Factory“ 
v Praze, vytvořili prof. Miroslav Vojtěchovský, 
QEP a MgA. Marian Beneš, QEP.

86. DepozitářVojtěchovský 
Beneš

2011Miroslav
Marian

barevná 
fotografie

*1947
*1975

30×56
cm

15000 4500signováno
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Všetečka Jiří
člen Asociace profesionálních fotografů ČR. 
V letech 1969 až 1990 byl pedagogem 
na katedře fotografie FAMU, kde v roce 1977 
habilitoval. Tvorba je zaměřena 
na fotografování Prahy, výstava Pražský 
chodec byla v Tereziánském křídle 
Královského paláce na Pražském Hradě 
v roce 2002 a 2009 a putovala po Evropě, 
Asii, Americe i Africe. 
Vydal přes 20 výtvarných knižních publikací, 
nejznámější je Všenáprava obrazem 
na motivy J.A. Komenského Obecná porada 
o nápravě věcí lidských. Na ČVUT byl 
režisérem a kameramanem výukových 
programu pro fakulty ČVUT. 

87. Vítr na Karlově 
mostě

Všetečka 1973Jiří *1937 40×30
cm

10000 3500signovánodigitální
fotografie



Aukční
položka

Číslo
Název
DílaPříjmení

Datum
vzniku

dílaJméno Technika Signatura
Datace
autora Rozměr

Hodnota
díla
(Kč)

Vyvolávací
cena
(Kč)

92

88. Praha 
od Hanavského 

pavilonu

Všetečka 1996Jiří *1937 28×30
cm

10000 3500

Všetečka Jiří
člen Asociace profesionálních fotografů ČR. 
V letech 1969 až 1990 byl pedagogem 
na katedře fotografie FAMU, kde v roce 1977 
habilitoval. Tvorba je zaměřena 
na fotografování Prahy, výstava Pražský 
chodec byla v Tereziánském křídle 
Královského paláce na Pražském Hradě 
v roce 2002 a 2009 a putovala po Evropě, 
Asii, Americe i Africe. 
Vydal přes 20 výtvarných knižních publikací, 
nejznámější je Všenáprava obrazem 
na motivy J.A. Komenského Obecná porada 
o nápravě věcí lidských. Na ČVUT byl 
režisérem a kameramanem výukových 
programu pro fakulty ČVUT. 

signovánodigitální
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Zikmund Jiří
Narozen 13. června 1971 v Praze. 
Vedoucí grafického studia. 
Fotografování je koníček, který se díky 
povaze mého zaměstnání prolnul 
s profesním životem.
Fotografuji pro deník Haló noviny zejména 
foto agenturního nebo dokumentárního 
rázu. Pro tematické stránky o přírodě, 
památkách apod. pořizuji ucelené soubory 
tematických fotek. V roce 2014 výstava 
fotografií – Putování domovinou.

89. Vlčí mákZikmund 2014Jiří digitální
fotografie

*1971 30×40
cm

4500 1000signováno



Naší sezónní specialitou jsou přání a kalendáře, 
které pro Maturus nakreslili děti a studenti  
z Jedličkova ústavu a škol – vánoční pozdravy  
s přidanou hodnotou. A hned 2x   :)

Grafickou úpravu a sazbu katalogu 
zpracovalo grafické studio

MATURUS, o. p. s.
Maturus se věnuje veřejně prospěšnému 
podnikání v oblasti grafiky.

www.maturus.cz

V našem grafickém studiu dokazujeme sobě i ostat-
ním, že grafika nabízí nekonečný prostor pro tvo-
řivost, neomezuje, nemá bariéry. A o tom, že naše 
práce je stejně kvalitní jako práce grafiků „zdravých“, 
se můžete  přesvědčit na našich stránkách:

Účastníky našeho TRANZITNÍHO PROGRAMU 
se snažíme formou zpracovávání reálných zakázek 
pod vedením odborných asistentů co nejlépe při-
pravit pro otevřený trh práce.



Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1a, 140 00  Praha 4

tel. 241 083 554, e-mail: info@nadaceju.cz
www.nadaceju.cz


