
Úspěšná online aukce portálu Artslimit
Velkým zájmem dražitelů během přihazování vyvrcholila v neděli 26. 
března v podvečer již pátá samostatná online aukce výtvarných děl 
pořádaná aukčním portálem Artslimit.

Vyvolávací cena 11,6 milionu Kč byla navýšena na 28,5 milionu Kč. Rozdíl mezi 
celkovou prodejní a vyvolávací cenou je 145 %. Prodalo se 94 % položek. 
Výsledky dokládají nejen neustále se zvyšující zájem o online aukce, ale také 
značný zájem sběratelů a obdivovatelů výtvarného umění o kvalitní díla napříč 
obdobími a styly. 

Nejdráže prodaným této aukce se stalo dílo s názvem La Goulet jednoho z 
nejžádanějšího českých krajinářů Václava Radimského, prokazující autorovo 
zakotvení v tradici francouzského impresionismu. Kupující za ně zaplatil 1 887 
500 Kč (vyvolávací cena byla 1 300 000 Kč). Stavení u řeky stejného autora se 
prodalo za 1 262 500 korun (vyvolávací cena 400 000 Kč). 

Práce Emila Filly Zátiší s loutnou, džbánem a ovocem z roku 1929, která byla 
roku 1932 vystavena na autorově Jubilejní výstavě v Mánesu, se vydražila za 
1 175 000 korun (vyvolávací cena 300 000 Kč).

Hned třikrát byl na aukci zastoupen Josef Lada – dvěma kresbami a kvašem na 
papíře s harmonickým námětem Zimních Hrusic zachycujícím umělcovu rodnou 
ves s ikonickým kostelíčkem sv. Václava, za který kupující zaplatil 1 062 500 
korun (vyvolávací cena 400 000 Kč).

Mimořádná pozornost kupujících se soustředila na sochy Olbrama Zoubka. Jeho 
„Duše (Letící)“ byla vydražena za 850 000 korun (vyvolávací cena byla 100 000 
Kč) a socha Zastavení za 606 550 korun (vyvolávací cena 100 000 Kč). 

Značnému zájmu se těšila i tvorba Vlastimila Beneše, za jeho olej na plátně 
Opuštěná továrna zaplatil zájemce 700 000 korun. Olej na plátně Bez názvu 
Josefa Lieslera dosáhl z vyvolávací částky 150 000 Kč na půl milionu korun. 
Expresivně pojatí pastózní malba Michaela Rittsteina Na vítězné vlně se 
prodala za 306 250 korun (vyvolávací cena 40 000 Kč). Malba Šest dnů na Luně 
1 Teodora Rotrekla, jež posloužila jako ilustrace ke stejnojmenné oblíbené 
dětské sci-fi knize Iva Štuky, se vydražila za 147 500 korun (vyvolávací cena 
30 000 Kč).

Značný cenový procentuální nárůst zaznamenal olej na kartonu Kvetoucí jabloň 
Oldřicha Blažíčka (vyvolávací cena 10 000 Kč, dosažená cena 135 000 Kč) a 
Konvolut dvou děl z Českého Krumlova stejného autora (vyvolávací cena 15 000 
Kč, dosažená cena 197 000 Kč).  



Artslimit online aukce představila vyváženou kolekci děl 19. a 20. století s 
přesahy do současné tvorby, ale i do starého umění za nižší vyvolávací ceny, než 
je obvyklé u sálových aukcí.  Při výběru položek se kurátoři Galerie KODL 
soustředili na díla v hodnotě od 10 000 Kč výše. Zastoupeni byli autoři, jejichž 
jména rezonují nejen v sálových aukcích, ale i celá řada dalších zajímavých 
umělců.
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