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Časové rozmezí fondu: 1930-1961 (1962) 

Značka fondu: 88 

Číslo evidenčního listu NAD: 161 

Evidenční číslo inventáře: 125 

Zpracovala: Lucie Večerníková 

Místo: Praha 2017 



JUDr. Ladislav J. Weber (1893-1961) 

 Ladislav J. Weber byl známým českým sběratelem a advokátem. Ke své sbírce umění a 

starožitností si nechal pořídit, respektive si zčásti sám zhotovil kvalitní fotografickou dokumentaci. 

Tyto fotografie, na jejichž rubu mu umělci potvrdili pravost obrazu a případně připojili poznámku, 

zda byl někde vystaven, publikován či reprodukován, měl společně s korespondencí s umělci 

pečlivě uloženy ve svém archivu. Současně  začal  soustavně  shromažďovat  také  reprodukce  z  

časopisů a fotografie, aby načerpal potřebné informace a získal co nejlepší přehled o předmětu 

svého zájmu. Jak výslovně uvádí v jednom z dopisů příteli Michalovi, často procházel výtvarnické 

a umělecké časopisy, aby měl „lepší kontakt s vývojem našeho i cizího, zejména francouzského 

umění“, jemuž věnoval největší pozornost. Kromě toho se podle možnosti snažil soustavně sledovat 

výstavní život v Praze, Ostravě nebo Zlíně, mj. s pomocí výstavních katalogů a kritických referátů  

v  novinách  a  časopisech,  a  podle  vlastních  slov „hodně volného času prodlel [...] před svými 

obrazy, i v Domě umění“ v Moravské Ostravě a v dalších českých a před válkou i evropských 

galeriích. Všechna nashromážděná díla uchovával a vystavoval ve svém vlastním bytě, zařízeném i 

nábytkem z doby, z níž obrazy pocházely, což ilustrují fotografie ve čtyřech albech. 

Literatura a internetové zdroje 

Osudová zalíbení. Sběratelé moderního umění I. 1900-1996, Praha 1996 (výstavní katalog) 

Slavíček Lubomír, „Sobě, umění, přátelům“. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 

1650-1939, Praha 2007 

Slavíček Lubomír, Cesta do hlubin sběratelovy duše, in: Opuscula Historiae Artium 62, Brno 2013, 

s. 44-66 

Vývoj a dějiny archivního fondu 

Fond Ladislava J. Webera byl do Archivu Národní galerie předán v roce 1985 poté, co byly 

vyřízeny všechny náležitosti týkající se závěti Zdenky Weberové, manželky Ladislava Webera. 

Archivní charakteristika fondu 

Soubor archiválií tvoří dokumentace sbírky obrazů a plastik shromážděných Ladislavem 

J. Weberem, která po smrti jeho ženy Zdenky Weberové připadla Národní galerii v Praze. Součástí 

souboru byly i čtyři alba fotografií s jednotlivými uměleckými předměty a doklady k nákupům. 

Záznam o uspořádání fondu a sestavení pomůcky  

Inventář byl vytvořen v souladu se Zásadami pro zpracování osobních archivních fondů a 

pro psaní jejich inventářů, platných ve shodě s prováděcí vyhláškou č. 645 zákona č. 499/2004 Sb. 

O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V rámci vnitřní skartace byly 

vyřazeny pomocné obálky a desky. Fond zpracovala Lucie Večerníková v roce 2016. Je uložen pod 

přírůstkovým číslem AA 2982. 

 

 

 

 

 

 

 



Inv. 
č. 

Obsah Počet 

ks/ll 

Časový 
rozsah 

Př. č. 
AA 

Č. 
kart. 

 Doklady – vlastní     

1 Kvitance za prodej obrazů R. Kremličky 7 ks 1930-1938 2982 1 

2 Účty a kvitance obchodníků s uměním 26 ks 1930-1945 2982 1 

3 Potvrzení o vyrovnání honorářů za díla od Václava 
Špály 

1 kus 1931 2982 1 

4 Dobrozdání Rolfa H. Schlindenbucha týkající se 
pravosti sádrového odlitku sousoší pro palác Riunione 
adriatika di sicurta v Praze od Jana Štursy 

1 kus 1932 2982 1 

5 Kvitance za prodej sochy od Jana Laudy 1 kus 1933 2982 1 

6 Potvrzení o prodeji vlysu od O. Gutfreunda, přiložena 
kvitance 

2 ks 1937 2982 1 

7 Kvitance na 1000 K za kresby a lepty E. Filly 1 kus 1940 2982 1 

8 Potvrzení od Zdenky Mařatkové týkající se původu 
prací jejího manžela J. Mařatky 

1 kus 1940 2982 1 

9 Dobrozdání k sošce Schýlená žena od Antonína 
Matějčka 

1 kus 1941 2982 1 

10 Žádosti o prohlédnutí sbírky L. J. Webera 2 ks 1945, 1947 2982 1 

11 Potvrzení o koupi obrazů od Jana Baucha 4 ks 1946 2982 1 

12 Dokumentace týkající se zápůjček obrazů z Weberovy 
sbírky (žádosti, poděkování) 

4 ks 1946-1949 2982 1 

13 Posudky, dobrozdání a dokumenty týkající se 
památkové ochrany Weberovy sbírky 

11 ks 1946-1961 2982 1 

14 Znalecká ocenění sbírky L. J. Webera 3 ks 1948, 1961 2982 1 

15 Potvrzení o prodeji iluminovaného rukopisu 1 kus 1955 2982 1 

16 Kvitance na přijetí splátky dluhu pro Karla 
Svolinského 

1 kus 1957 2982 1 

17 Doklady týkající se požadavku na prominutí/snížení 
poplatku za nadbytečnou plochu bytu 

2 ks 1957-1958 2982 1 

18 Vyjádření o majetkových dávkách pro odbor rady 
ONV pro Prahu 2 

1 kus 1960 2982 1 

      

 Doklady – rodinné      

19 Potvrzení o volném vstupu na výstavy Národní galerie 
pro Zdenku Weberovou 

1 kus 1962 2982 1 



      

 Korespondence přijatá – jednotlivci     

20 Lada Josef 

b. m., 28. 3. 1941 

1 list 1941 2982 1 

      

 Rukopisy – vlastní      

21 Soupis účtů za obrazy z let 1930-1941 1 kus b. d. 2982 1 

22 Soupis uměleckých děl s poznámkami o způsobu 
nabytí 

1 kus b. d. 2982 1 

      

 Fotografie     

23 Album fotografií uměleckých předmětů ve sbírce L. J. 
Webera, fotografie výtvarných umělců, fotografie 
instalace sbírky v bytě Weberových 

4 ks 1940 2982 27/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiráž 
 

Ladislav J. Weber (*1893 – †1961) soupis osobního fondu 

časový rozsah fondu: 1930-1961 (1962) 

počet evidenčních jednotek: 1 karton + VF 

počet inventárních jednotek: 23 

rozsah v bm: 0,24 bm 

stav ke dni: 10. 11. 2016 

jméno zpracovatele: Lucie Večerníková 

číslo evidenčního listu NAD: 161  

číslo evidenční pomůcky: 125 

počet stran: 5  

schválil dne: 1. 2. 2017 Tomáš Hylmar  

  


