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OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY 

 

 
 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 
 

 

KATALOG 
 

V NEDĚLI 5. ČERVNA 2016 OD 11 HODIN 

POŘÁDÁ SPOLEČNOST AAA s.r.o. svou 94. AUKCI V BRNĚ 

 

 

    

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

VÝSTAVNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI 

AAA s.r.o. Jílová 2, Brno 

 

 
PŘEDAUKČNÍ PROHLÍDKA V MÍSTĚ KONÁNÍ AUKCE 

 
ČTVRTEK   15 - 18  hod. 

PÁTEK   10 - 18  hod. 

SOBOTA   10 - 18  hod. 

NEDĚLE   9 - 11  hod. 

 

Popis všech aukčních položek včetně fotografií  

naleznete na webových stránkách společnosti  

www.aukcnidum.cz   

 

 

 

 

 

KONTAKT 

Jílová 2, 639 00 BBRRNNOO, tel. 543 213 482, info@aukcnidum.cz 

Českobratrská 19, 702 00 OOSSTTRRAAVVAA, tel. 596 127 199, ostrava@aukcnidum.cz 

Vinohradská 38, 120 00 PPRRAAHHAA, 224 323 218, 224 322 418 

fax 224 325 307, galerie.aukce@seznam.cz 

OBSAH 
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MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

V PRODEJNÁCH MŮŽETE OBRAZY, ŠPERKY, PORCELÁN, SKLO atd. PŘÍMO ZAKOUPIT  

či ZADAT DRAŽENÍ NA NAŠICH AUKCÍCH I BEZ VAŠÍ PŘÍMÉ ÚČASTI NA AUKCI FORMOU ZADÁNÍ LIMITŮ  

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

TELEFONICKÉ SPOJENÍ BEREME U POLOŽEK S VYVOLÁVACÍ CENOU NAD 5 000 KČ, LIMITY BEZ OMEZENÍ 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

UDĚLEJTE SI RADOST NÁKUPEM NA NAŠICH AUKCÍCH NEBO NAOPAK NABÍDNĚTE DO NAŠICH AUKCÍ 

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

 

 

 

 

AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 

Dražební řád 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

Obrazy ______________________________________________________________  001 - 020 

Jiné _________________________________________________________________  021 - 040 

Obrazy ______________________________________________________________  041 - 060 

Jiné _________________________________________________________________  061 - 080 

Obrazy ______________________________________________________________  081 - 100 
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Thanky ___________________________________________________  181 - 200 

 _________________________________________________________  201 - 220 
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Thanky, škapulíř, škapulířové obrázky ___________________________  241 - 260 
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 _________________________________________________________ 281 - 287 

SAMOSTATNÁ AUKCE 5.6.2016 ____________________________ 288 

SAMOSTATNÁ AUKCE 5.6.2016 ____________________________ 289 

Různé _______________________________________________________________ 290 – 303 

 

CHINA, MONGOLIA, JAPAN 

REGISTERS: Items, Media - Techniques 

Coin _____________________________________________________  101 - 120 

 _________________________________________________________  121 - 140 

 _________________________________________________________  141 - 160 

Coin, Erotic Scroll Painting, Ritual Axe, Knife, Statue, Thangka _______  161 - 180 

Thangka __________________________________________________  181 - 200 

 _________________________________________________________  201 - 220 

 _________________________________________________________  221 - 240 
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 _________________________________________________________ 281 - 287 

INDIVIDUAL AUCTION 5.6.2016 _________________________________ 288 
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TIP: při prohlížení tohoto dokumentu zadejte do vyhledávacího pole slůvko LOT  
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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, 639 00 Brno na žádost vlastníků dražených 

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

(Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, 

která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna 

provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) 

II.  Obecná ustanovení 

1.  Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení 

identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními in-

stitucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Dražitelem může být pouze člen klubu dražitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 

členem klubu. Členem klubu dražitelů může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-

lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník může přijmout pověření 

dražit od třetích osob, které jsou členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost 

dražitelů před předáním dražebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předložením dokladu osvědčují-

cího jeho totožnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu dražitelů AAA. Dra-

žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

3.  Dražit může pouze ten, kdo obdrží dražební číslo. Dražební číslo obdrží dražitel po složení dražební zálohy. 

Dražební záloha se vrací, pokud vydražitel odevzdá v pokladně dražební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-

žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

4.  Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou dražební vyhláš-

kou, ve které dražebník uvede, kdy a za jakých podmínek si může veřejnost věci pro aukci určené prohléd-

nout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vy-

dá katalog věcí určených pro aukci, který bude možno zakoupit v prodejně dražebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu dražitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci 

určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze 

v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či 

jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíž. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařa-

zených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jaké-

koliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-

niknutým na ochranu vystavených či dražených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově 

zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její 

číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána 

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

2.  Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se považuje, zvedne-li 

dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více dražitelů 

má zvednuto svá dražební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu 

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 200,- Kč a méně než 1000,-Kč OBSAH 
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100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 

500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč 

Přesáhne-li okamžitá dražební cena více než 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva dražitelé, volí licitátor 

hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamžité dražební ceny. Rovněž pokud je větší počet dražitelů, může 

licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu 

narůstání příhozu vyvolávána. 

3.  Pokud není přes dvojí vyzvání učiněno podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a pak přiklepne 

věc dražiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydražitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň 

s oznámením dražebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povin-

nost koupit vydraženou věc za vydraženou cenu za podmínek dle IV. na vydražitele. 

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

1. Vydražitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu bezprostředně po ukončení aukce v pokladně aukce, 

jinak ztrácí nárok na vrácení složené dražební jistoty a rovněž mu může být dražebníkem odmítnuto vydání dra-

žebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části dražební ceny v hotovosti, prokáže-

li vydražitel svou totožnost a uzná nedoplatek dražební ceny, jako svůj dluh vůči dražebníkovi se splatností do 10 

kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, že zbytek bude uhrazen v hotovosti v pokladně provozovny AAA, 

s.r.o., Jílová 2, Brno 639 00 v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet 

v bance. Nezaplacení celkové dražební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, že složená záloha propadá 

dražebníkovi a takto vydražené věci se považují za nevydražené. Dražebník se může rozhodnout vymáhat zapla-

cení vydražené ceny po vydražiteli. Dražebník je povinen věc vydat až po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. 

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

2.  K dosažené dražební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíži vydražitele 15% této ceny jako aukč-

ní provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. Při platbě kreditními kartami se 

připočítávají dodatečná 3 %. 

3.  Vydražené věci se vydají vydražiteli ihned po zaplacení celé dražební ceny. Celkovou dražební cenou se pro 

účely dražebního řádu rozumí součet dosažené ceny vydraženého předmětu plus aukční provize. V případě, 

že vydražitel neodebere vydraženou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu 

od zaplacení 2% dražební ceny věci za každý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného dražební cenu, 

propadají vydražené věci ve prospěch dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází 

z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost 

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

4.  Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. 

K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlížet. O námitkách rozhoduje dražebník. Jeho rozhodnutí je 

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

1.  Dražené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draží bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný po-

pis, případné zobrazení v katalogu, slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Dražitel by se měl před draž-

bou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popi-

su. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměst-

nanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydražovaných věcí a neposkytují 

žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpoklá-

dané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autor-

ství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejnižší vyvolávací ceny či od-

hadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o. 

2.  Dražitel souhlasí účastí ve dražbě s tímto řádem včetně smluvních pokut.  

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 

OBSAH 
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Bartko Marek   ...........................................................   72 

Bauch Jan   .................................................................   55 

Bazovský Miloš Alexander   ......................................   85 

Bělka Josef   .................................................................   5 

Beránek Rudolf   ........................................................   38 

Berghauer - Horyna Bohumil   .....................................   3 

Březina Karel   ...........................................................   87 

Coufal Ondřej   ...........................................................   42 

Červinka Zdeněk   ................................................   12, 13 

Dobeš Ludvík   .............................................................   4 

Dobrovolný Viktor   ...................................................   53 

Foltýn František   .......................................................   60 

Forejtová Jitka   ..........................................................   23 

Frantová Helena   .......................................................   36 

Frolka Antoš   ...............................................................   6 

Grabovský Miroslav   .................................................   57 

Hortenský Filip  .........................................................   73 

Hrnčárek Jan  .............................................................   44 

Chittussi Antonín   .....................................................   50 

Ježek Jaroslav   ...........................................................   24 

Jílek Jan   ....................................................................   15 

Klein Viktor - Klen   ..................................................   45 

Kovařík Slavoj   .........................................................   54 

Křížek Václav   .....................................................   56, 92 

Kuhnlenz L.   ..............................................................   21 

Manes Antonín   .........................................................   11 

Masereel Frans   .........................................................   47 

Melvaer Kristine Five   .........................................   27, 28 

Molnár Karol   ......................................................   18, 19 

monogramista B.V.   ...................................................   96 

monogramista JR   .......................................................   52 

Mrkvička Otakar   .............................................   98 - 100 

Myslbek Josef Václav   ...............................................   77 

Načeradský Jiří   ..................................................   93 - 95 

nesignováno   ..................................   1, 8, 41, 51, 89, 301 

neurčeno   ........................................................   14, 46, 97 

Nowak Willi   ..............................................................   83 

Oškrda Josef   ................................................................   2 

Panuška Jaroslav   .......................................................   20 

Podzemná - Suchardová Anna   ..................................   58 

Preissig Vojtěch   ........................................................   82 

Procházka M.   ............................................................   17 

Rupin Ivan   ..................................................................   7 

Řehořek František   .................................................   9, 10 

Sokiransky Bedřich   ...................................................   81 

Strobach-Königová Elly   ............................................   22 

Špála Václav   .............................................................   86 

Šputa  Zdeněk   ...........................................................   59 

Štolovský Josef   .........................................................   16 

Takamura Kóun (?)   .................................................   300 

Václavek Hilar   ....................................................   48, 49 

Vajsejtl Pavel   ....................................................   69 - 71 

Velčovský Josef   ........................................................   43 

Veris (Zamazal) Jaroslav   .....................................   90, 91 

Vízner František   ........................................................   68 

Vohrabal Josef   ..........................................................   88 

Zrzavý Jan   .................................................................   84 
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akvarel ........................................................................   86 

akvarel, kvaš ...............................................................   51 

akvarel, kvaš, pastelky ................................................   20 

akvatinta .....................................................................   82 

barevná litografie............................................   12, 13, 55 

bavlněný provázek, plast ............................................   36 

bronz ................................................   290, 295, 296, 299 

dřevo ....................................................................   63, 80 

dřevoryt ......................................................................   47 

fajáns ..........................................................................   61 

grafika ........................................................................   96 

hlína pálená ................................................................   77 

keramika .........................................................   30, 33, 34 

korálky, kost, měď ....................................................   292 

korálky, kost, zvířecí zuby ........................................   293 

kov, dřevo.............................................................   40, 75 

kov, plech ...................................................................   37 

kresba tuší ................................................   46, 56, 85, 92 

kresba tuší lavírovaná akvarelem................................   14 

kresba uhlem ..............................................................   18 

kresba uhlem, akvarel ...........................................   94, 95 

kvaš .............................................................................   11 

lepenka a překližka ......................................................   64 

litografie ................................................................   83, 84 

malba na kosti ...........................................................   297 

malba na skle .............................................................   301 

monotyp ..................................................................   1, 87 

mosaz ........................................................................   298 

obecný kov ..................................................................   74 

olej a pryskyřice na sololitu ........................................   59 

olej na desce ..............................................   15, 54, 57, 88 

olej na kartonu ..........................   5, 17, 19, 48, 49, 90, 91 

olej na lepence ............................................................   50 

olej na plátně ........................   3, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 41, 44,  

 .............................. 45, 52, 53, 60, 81, 89, 97, 98, 99, 100 

olej na sololitu .............................................................   42 

papírmašé, dřevo, textil, korál, výšivka .....................   289 

papírmašé, dřevo, textil, výšivka ...............................   288 

porcelán ........................................   21, 22, 23, 24, 31, 32,  

 .................................................... 66, 67, 78, 79, 294, 302 

sklo ................................................................   70, 72, 291 

sklo čiré ...........................................................   27, 28, 65 

sklo hutní ......................................   38, 39, 68, 69, 71, 73 
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sklo, kov .....................................................................   35 

sklovina ......................................................................   76 

slonovina ..................................................................   300 

stříbro .....................................................   25, 26, 62, 303 

tempera ....................................................................   2, 58 

textilie .........................................................................   29 

tuš, akvarel ..................................................................   93 

uhel, akvarel, kvaš .........................................................   6 
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džbánek ......................................................................   66 

hodinky ......................................................................   74 

hodiny ........................................................................   80 

kabát ...........................................................................   29 

kachel .........................................................................   30 

kazeta ...................................................................   63, 64 

lampa ..............................................................   36, 37, 40 

mince ...............................................................   101 - 163 

miniatura ..................................................................   297 

mísa ................................................................   70, 71, 78 

miska ..........................................................................   39 

nádoba ......................................................................   302 

náhrdelník .......................................................   291 - 293 

pero ............................................................................   25 

plakát ..........................................................................   96 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
 

LOT 1    

nesignováno   

"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
monotyp, signatura nenalezena, druhá polovina minulého století.  

40 x 39,5 (58 x 63) cm 
       

       

LOT 2    

Oškrda Josef    

"Chalupy a ploty v zimě" ................................................................................................................................................  2 200 Kč  
tempera na kartonu, signováno vpravo dole, druhá polovina minulého století.  

Ve výřezu 30,5 x 40 (40 x 52) cm 
       

       

LOT 3    

Berghauer - Horyna Bohumil   (1910-1972) 

"Osamělé chalupy - Nad Rokytnou" ..........................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, vlevo dole signováno G. BERGHAUER, nad signaturou uveden název místa "Nad Rokytnou", nedatováno, dobový 

rám zlaté barvy. Kvalitní práce galerijní úrovně.  

55 x 67 (72 x 85) cm 
       

Berghauer - Horyna Bohumil  (Berghauer Gottlieb) 

Malíř, ilustrátor, autodidakt, maloval krajiny, figurální obrazy i podobizny. Podepisoval se také Berghauer Gottlieb. 

  (Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 

  (23. 1. 1910 Rosice u Brna - 26. 4. 1972 Bosonohy, okr. Brno-venkov) 

       

LOT 4    

Dobeš Ludvík   (1914-1979) 

"Trojice starých muzikantů ve vánici, Slovácko" ................................................................................................  5 000 Kč  
velký olej na plátně, signováno vlevo dole,  nedatováno, dobový rám zlaté barvy.  

60 x 80 (77 x 97) cm 
       

Dobeš Ludvík  (Dobeš Ludva) 

Brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských figurek, také skla 

a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky 

(http://www.morkuvky.cz/) 

  (Toman, Slovník Chagall) 

  (17. 10. 1914 Mokrůvky, Klobouky u Brna - 25.9.1979) 

       

LOT 5    

Bělka Josef   (1892-?) 

"Vzpomínka legionáře - představa dívky čtoucí jeho dopis" ..........................................................................  6 900 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, první polovina minulého století, zarámováno pod antireflexním sklem.  

45 x 36 (48,5 x 40) cm 
       

Bělka Josef   

Malíř, legionář, po návratu z první světové války studoval na Umělecko průmyslové škole u J. Schussera a na Akademii 

výtvarných umění v Praze u profesora Obrovského, kde v roce 1928 absolvoval, vystavoval zejména na Moravě. 

  (Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 

  (8.11.1892 Prostějov - ?) 

       

LOT 6    

Frolka Antoš   (1877-1935) 

"Vesničan a vesničanka" .................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, skvělá práce galerijní úrovně.  

40 x 30 (45 x 35) cm 
       

Frolka Antoš   

Malíř folklórních témat, žák profesora Seitze na mnichovské akademii, dále studia ve Vídni u profesora Pochwalského, 

ve Francii, šest roků u Joži Uprky, výstavy po celé Evropě, široké zastoupení v Národní galerii, spolu s Uprkou  nejlepší 

český malíř života na Slovácku. 

(Toman, abART, Vollmer 2/169, Thieme-Becker 12/518, Benezit 4/540, Nová encyklopedie českého 

výtvarného umění) 

  (13.6.1877 Kněždub, Hodonín - 8.6.1935 Dúbrava, Strážnice, Hodonín) 
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LOT 7    

Rupin Ivan    

"Žehnající Ježíš Kristus" .................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, počátek dvacátého století, nerámováno, plátno na několika místech viditelně poškozeno.  

75 x 60 cm 

Přiloženo Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 002-22-02-2016-NPÚ42 
       

 

      

LOT 8    

nesignováno    

"Zjevení Panny Marie" .................................................................................................................................................  13 500 Kč  
olej na plátně, první třetina devatenáctého století, v pravém dolním rohu nečitelné fragmenty signatury, nerámováno, odborně 

zrestaurováno. Skvělá nabídka. Výjev je zasazen do interiéru. V levé dolní části obrazu je klečící muž oděný do řeholního šatu, 

protilehle je umístěn symbol svatého kříže vystupujícího z oblak. Diagonálně jsou pak na oblaku stojící Panna Maria s královskou 

korunou na hlavě a dva andělé s rozžatými svícemi. 

82,5 x 63,5 cm 

Přiloženo Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty 001-22-02-2016-NPÚ42 
       

       

LOT 9    

Řehořek František   (1890-1982) 

"Zátiší s kyticí ve váze, soškou muže v turbanu a kameninou s folklórním dekorem" .......................  6 700 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo nahoře, první polovina minulého století. Mistrovská kompozice ve stylu starých mistrů, živočišná 

říše je zastoupena ulitou v pravé dolní části. Zajímavé povídání syna Vladimíra o otci Františkovi Řehořkovi je v článku "Otec 

nikdy nevystavoval, zájemci o dílo jezdili za ním. Kořenec - Syn malíře Františka Řehořka Vladimír přibližuje život a dílo svého 

otce." (Zdroj: http://blanensky.denik.cz/kultura_region/otec-nikdy-nevystavoval-zajemci-o-dilo-jezdili-za-.html) 

75,5 x 60 (81,5 x 67) cm 
       

Řehořek František   

Malíř, rodák z Boskovic, studoval v malířské speciálce profesora H. Schwaigera, zaměřoval se na figurální malbu. 

  (Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 

  (26.11.1890 Boskovice - 21.11.1982 Boskovice) 

       

LOT 10    

Řehořek František   (1890-1982) 

"Na pastvě" .........................................................................................................................................................................  18 000 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, na zadní straně volně nahozená barevná studie děvčátka na pastvě, první polovina minulého 

století, krásná reprezentativní ukázka Řehořkovy tvorby, jeden ze skvostů moravské krajinářské školy. Zajímavé povídání syna 

Vladimíra o otci Františkovi Řehořkovi je v článku "Otec nikdy nevystavoval, zájemci o dílo jezdili za ním. Kořenec - Syn malíře 

Františka Řehořka Vladimír přibližuje život a dílo svého otce." 

(Zdroj: http://blanensky.denik.cz/kultura_region/otec-nikdy-nevystavoval-zajemci-o-dilo-jezdili-za-.html) 

107 x 114 (122,5 x 129) cm 
       

       

LOT 11    

Manes Antonín   (1784-1843) 

"Růže s květem a poupaty" .........................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský kvaš, signováno na zadní straně Ant. MANES, krásná galerijní práce, vyměněna pouze pasparta, k signatuře je snadný 

přístup.  

Ve výřezu 27 x 22,5 (41 x 34) cm 
       

Manes Antonín   

Malíř v Praze, otec Josefa, Quida a Amálie Mánesových, již v roce 1806 zažádal o studia na nově otevřené pražské 

akademii u Karla Postla, studoval krajinomalbu, od roku 1936 pak byl na této škole profesorem, zastoupen v Národní 

Galerii Praha, v Galerii výtvarného umění Ostrava. Zakladatel české krajinářské školy 19. století. 

  (Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 

  (3.11.1784 Praha - 23.7.1843 Praha) 

       

LOT 12    

Červinka Zdeněk   (1928-) 

"Dáma s psíkem a gentleman" ......................................................................................................................................  1 000 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole, druhá polovina minulého století, volný list.  

Tisková plocha 48 x 37,5, celý list 66,5 x 51,5 cm 
       

Červinka Zdeněk   

Malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, 

Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní 

cenu města Uherské Hradiště. 

  (Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 

  (nar. 8.9.1928 Uherské Hradiště) 
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LOT 13    

Červinka Zdeněk   (1928-) 

"Dostaveníčko" .......................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole, značeno E. A. - autorský tisk, druhá polovina minulého století, volný list.  

Tisková plocha 21 x 15 cm, celý list 27,5 x 20 cm 
       

       

LOT 14    

neurčeno    

"Přepadení piráta EL KÁČ aby" ................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika - kresba tuší lavírovaná akvarelem, vpravo dole signováno, datováno 13.6.1963, vlevo dole rukou psaný 

název scenérie, paspartováno. Žertovná kresba profesionálního kreslíře. 

Ve výřezu 32 x 25 (55 x 45) cm 

       

LOT 15    

Jílek Jan   (1905-1982) 

"Gladioly" ...........................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vlevo dole, datováno 1950. Velmi kvalitní práce galerijní úrovně, luxusní rám francouzského 

typu.  

55 x 90,5 (74 x 108) cm 
       

Jílek Jan   

malíř, pedagog, studia na ČVUT u Blažíčka a na akademii ve speciálce u W. Nowaka, člen Spolku východočeských 

výtvarných umělců v Pardubicích, vystavoval s SVU Mánes, na Východočeských salonech a na Zlínském salonu 

  (Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART) 

  (5.12.1905 Batelov, okres Jihlava - 14.3.1982) 

       

LOT 16    

Štolovský Josef   (1879-1936) 

"Z okolí Karlových Varů" ...........................................................................................................................................  13 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na lepence, signováno vlevo dole, špatně čitelně datováno 1920 (1929 ?), výborná práce jednoho 

z představitelů Mařákovy školy, luxusní dobový rám zlaté barvy, rohy vyřezávané.  

42 x 51 (57 x 65) 
       

Štolovský Josef   

Malíř, komerční rada v Praze XII, studia na pražské akademii u prof. Ottenfelda, v Mnichově u prof. C.Marra, představitel 

Mařákovy školy, studijní cesty do Bosny, Hercegoviny, Dalmácie a další, významný umělec, zastoupen v Národní galerii 

Praha. 

  (Toman) 

  (2.8.1879 Rychnov nad Kněžnou - 10.2.1936 Praha) 

       

LOT 17    

Procházka M.    

"Letní krajina".....................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole M. PROCHÁZKA, datováno 1941, kvalitní rám.  

49 x 68,5 (67 x 86) cm 
       

       

LOT 18    

Molnár Karol   (1903-1981) 

"Skupina aktů v krajině" ................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signatura velmi špatně čitelná, vpravo dole tužkou datováno18.12.1932, luxusní adjustace, vzadu rovněž 

kresba dívčího aktu uhlem. Pochází ze zdroje Molnárových prací.  

Ve výřezu 28 x 21 (55 x 48) cm 
       

Molnár Karol   

Slovenský malíř, studia na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze u profesora Kulce a na pražské akademii 

u Obrovského, později stipendista v Paříži u Františka KUPKY, vystavoval se spolky TVORBA a ALEŠ, později s SČVU, 

za války v letech 1939-1945 vstoupil do čs. vojenské jednotky ve Francii a v Anglii 

  (Toman, Slovník Chagall, abART) 

  (5.1.1903 Brezová pod Bradlom - 15.4.1981 Praha) 

       

LOT 19    

Molnár Karol   (1903-1981) 

"Naboso letní cestou" ........................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vlevo dole MOLNÁR K, nedatováno, práce galerijní úrovně.  

54 x 42,5 (63 x 51,5) cm 
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LOT 20    

Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Pohádkový motiv" .........................................................................................................................................................  49 000 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, kvaš, barevné pastelky, signováno vpravo dole PANUŠKA, první polovina minulého století.  

52 x 63 (66 x 77,5) cm 
       

Panuška Jaroslav   

Malíř, kreslíř, ilustrátor, pražská akademie u Pirnera, v letech 1891-1896 žák krajinářské školy J. Mařáka, člen SVU 

Mánes, řada výstav, zastoupen v galeriích: Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie 

výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie Pardubice, Galerie hlavního města Prahy, Oblastní galerie Vysočiny 

v Jihlavě, Galerie Klatovy - Klenová, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Horácká galerie v Novém 

Městě na Moravě, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. 

  (Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků) 

  (3.3.1872 Hořovice - 1.8.1958 Kochánov) 

       

 

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 
 

LOT 21    

Kuhnlenz L.    

"Harmonikář se sedící opičkou" ..................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, na podstavci vtlačené jméno L.KUHNLENZ, vespod značeno zelenou tištěnou značkou 

PIRKENHAMMER Czechoslovakia a vtlačeným číslem 4173, Březová, první polovina minulého století. V minulosti jsme nabízeli 

bílou variantu samotného harmonikáře bez opičky. Vyskytují se i barevné varianty. 

Výška 21,5 cm 
       

       

LOT 22    

Strobach-Königová Elly   (1908-2002) 

"Stojící ženský akt s osuškou" ..........................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán barevně glazovaný, signováno na podstavci, vespod vtlačená čísla 708/7, ROYAL DUX, čtyřicátá léta minulého století.  

Výška 24 cm 
       

Strobach-Königová Elly   

Návrhářka duchcovské porcelánky, rozená Kvasničková, absolventka Státní odborné keramické školy v Teplicích. V roce 

1966 se vystěhovala do Německa. Žila a zemřela v Geeretsriedu u Mnichova, její pozůstalost je uchována v tamním 

muzeu. Jméno STROBACH je spojované se stále žádanými artdeko figurkami třicátých a čtyřicátých let. Nenahraditelná 

škoda českému porcelánu vznikla v padesátých letech, když velká část originálních forem tzv. kýčovitého porcelánu, 

včetně originálních forem dle návrhů Elly Strobach - Königové byla zničena. 
(http://www.duchcov.cz/noviny/200802/hist.htm,http://www.royaldux.cz/cs/profil-spolecnosti/vytvarnici/elly-strobach-koenigova) 

  (5. 2. 1908 Ústí nad Labem - 14. 3. 2002 Geeretsried u Mnichova) 

       

LOT 23    

Forejtová Jitka   (1923-1996) 

"Sedící dívka" ..........................................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán bíle glazovaný, signováno vtlačeným monogramem JF na podstavci, vespod tištěná značka a růžový trojúhelníkový 

nálepek z porcelánové hmoty ROYAL DUX a vtlačené číslo modelu 753, šedesátá až sedmdesátá léta minulého století.  

Výška 13,5 cm, délka 20,5 cm 
       

Forejtová Jitka  (Forejtová Pelikánová Jitka) 

Sklářská výtvarnice, designérka, keramička, sochařka, studovala na grafické škole A. Strnadela, pak na VŠUP v Praze 

u profesora K. Štipla, pracovala s lisovaným, hutně zpracovaným sklem, porcelánem, keramikou, řada výstav a zastoupení 

v galeriích - The Corning museum of Glass, USA, UPM v Praze, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 

v Bratislavě, Liberci, Olomouci, ve Zlíně. 

  (Slovník Chagall, abART, Lexikon českých výtvarníků) 

  (25.10.1923 Praha - 24.9.1996 Praha) 

       

LOT 24    

Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

"Sedící kočka" .........................................................................................................................................................................  650 Kč  
porcelán černě glazovaný, návrh Jaroslava Ježka, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX a čísly modelu 680/47, šedesátá 

až sedmdesátá léta minulého století.  

Výška 18,5 cm, délka 11 cm 
       

Ježek Jaroslav   

keramik, designér, synovec hudebního skladatele Jaroslava Ježka, studoval na PedF. UK v Praze u M. Salcmana, C. Boudy 

OBSAH 
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a K. Lidického, jeho práce získaly řadu ocenění, mimo jiné na světové výstavě Expo 58 v Bruselu obdržel Velkou cenu 

za porcelánové plastiky Klisnička a Hřebečkové a na téže výstavě Zlatou medaili za porcelánovou soupravu Elka. 

  (Slovník Chagall, abART, wikipedia, http://www.sypka.cz/souprava-nefertiti-9-ks/a47/d10959/) 

  (26.1.1923 Podlesí u Příbrami - 23.7.2002 Karlovy Vary) 

       

LOT 25    

Plnicí pero CENTROPEN IRIDIUM .........................................................................................................................  1 100 Kč  
stříbrný plášť, komponenty z černého plastu a bílého kovu, plášť zdoben jemným geometrickým gravírováním a vyrytým 

monogramem VČ, značeno platnou československou puncovní značkou S-62 používanou v letech 1941-1949 a monogramem 

klenotníka SP.  

Ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 17,71 g btto, délka 11 cm 
       

       

LOT 26    

Plnicí tužka ................................................................................................................................................................................  650 Kč  
stříbrný plášť, komponenty z obecného kovu, plášť zdoben jemným gravírováním a vyrytým monogramem VČ, značeno platnou 

československou puncovní značkou S-63 používanou v letech 1941-1949.  

Ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 18,26 g btto 
       

       

LOT 27    

Melvaer Kristine Five   (1984-) 

Váza oboustranná z kolekce "Soft Vase" .................................................................................................................  2 800 Kč  
sklo čiré, světle zelené, s výrazným vpichem, krásný jednoduchý nadčasový design. V jedné poloze je vázou pro jeden květ, 

v obrácené poloze pro kytici. V kolekci Soft Vase jsou vázy ve třech velikostech, tato je střední. 

Výška 20 cm 
       

Melvaer Kristine Five   

Studovala na Dánské královské akademii výtvarných umění, dále na Škole architektury a designu v Oslu  průmyslový 

design, na Westerdals School of Communications grafický design a nakonec vizuální komunikaci na Národní akademii 

umění v Oslu. 

  (nar. 1984 Drammen, Norsko) 

       

LOT 28    

Melvaer Kristine Five   (1984-) 

Váza oboustranná z kolekce "Soft Vase" .................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo čiré, temně fialové, s výrazným vpichem, krásný jednoduchý nadčasový design. V jedné poloze je vázou pro jeden květ, 

v obrácené poloze pro kytičku. V kolekci Soft Vase jsou vázy ve třech velikostech, tato je nejmenší z kolekce. 

Výška 10 cm 
       

Melvaer Kristine Five   

Studovala na Dánské královské akademii výtvarných umění, dále na Škole architektury a designu v Oslu  průmyslový 

design, na Westerdals School of Communications grafický design a nakonec vizuální komunikaci na Národní akademii 

umění v Oslu. 

  (nar. 1984 Drammen, Norsko) 

       

LOT 29    

Kabát rakouskouherského policejního důstojníka ..............................................................................................  8 000 Kč  
část uniformy. Majitelem byl velitel policie ve Frýdku. Kabát je opatřen štítkem krejčího M. Wolf, K.u.K. Hoflieferant, Wien,  VI. 

Mariahilferstr. 29. Velikost cca 50, stav dobrý, odpovídající stáří. Sběratelský a muzeální kus. Označení K.u.K. Hoflieferant 

(Kaiserlicher und Königlicher Hoflieferant) spolu se státním znakem orlice směli používat privilegovaní dodavatelé zboží a služeb 

císařskému dvoru v Rakousku - Uhersku. 
       

       

LOT 30    

Kachel dekorativní ..............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
keramika ručně malovaná motivem lovu na medvěda, neznačeno, kolem roku 1880.  

24 x 31 cm 
       

       

LOT 31    

Talíř servírovací ......................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, při okraji zdobený modrým ručně malovaným dekorem, značeno vtlačenou značkou TK, Klášterec 

nad Ohří, dále vtlačená čísla a datace1855, krásný sběratelský kus.  

Průměr 32 cm 
       

       

LOT 32    

Talíř "1803 PIRKENHAMMER 1928" ....................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bílý, glazovaný, zdobeno reliéfem ženy v antickém úboru a s terinou v rukou, po obvodu plastické vavřínové ratolesti  

a nápis, značeno PIRKENHAMMER CZECHOSLOVAKIA KUNST-ABTEILUNG, ke 125. výročí výroby porcelánu v porcelánce 

v Březové zal. 1803.  

Průměr 27,5 cm 
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LOT 33    

Plastika "Hlava Pierota" .................................................................................................................................................  4 900 Kč  
keramika barevně glazovaná, značeno W. GERMANY, dále vtlačené číslo 701, pravděpodobně číslo modelu, sedmdesátá léta 

minulého století. Označení W. /WEST / WESTERN GERMANY se obecně používalo na výrobky (porcelánové, kameninové) 

vyrobené v Západním Německu v letech 1949 - 1991, tedy od ustanovení NDR do opětovného sjednocení Německa. 

Výška 31 cm 
       

       

LOT 34    

Plastika "Hlava s maskou" .............................................................................................................................................  4 900 Kč  
keramika barevně glazovaná, značeno W. GERMANY, dále vtlačené číslo 701, pravděpodobně číslo modelu, sedmdesátá léta 

minulého století. Označení W. /WEST / WESTERN GERMANY se obecně používalo na výrobky (porcelánové, kameninové) 

vyrobené v Západním Německu v letech 1949 - 1991, tedy od ustanovení NDR do opětovného sjednocení Německa. 

Výška 31 cm 
       

       

LOT 35    

Sada šálků s podšálky ........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
skleněné vložky z čirého modrého tenkostěnného skla, obal kov a plast použitý na ouška, první polovina minulého století. Kvalitní 

ART DECO provedení, 5 kusů.  

Výška šálku se skleněnou vložkou 6,5 cm, bez vložky 4 cm, průměr nejširší části vložky 9,5 cm, průměr podšálku 12,5 cm.  
       

       

LOT 36    

Frantová Helena   (1928-) 

Stolní / nástěnná lampička "Číňan" ...........................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinace bavlněného provázku zalitého pryskyřicí použitého na stínidlo a plastu imitujícího dřevo na nohu lampy, návrh Heleny 

Frantové z roku 1953, výrobce na viditelném místě neuveden. Nutná revize elektroinstalace. Zajímavé je provedení stojánku, které 

umožňuje volitelné použití - jako lampička stolní nebo jako závěsná lampička na zeď. 

Výška 40 cm, průměr 35 cm 
       

Frantová Helena   

Šperkařka, sochařka, uměleckoprůmyslová výtvarnice, studovala na VŠVU v Praze u B. Stefana a J. Nušla, věnovala se 

užitému umění a kovu, hlavně šperku, který se hodí k dennímu nošení, některé její návrhy šperků realizovala dílna ÚUŘ, 

kde navrhla také moderní cínové nádobí. 

  (Slovník Chagall) 

  (nar. 28.11.1928 v Praze) 

       

LOT 37    

Lampa stolní ..........................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kombinace chromovaného kovu a červeně a černě lakovaného plechu, sedmdesátá léta minulého století. Nutná revize 

elektroinstalace.  

Výška 34,5 cm, průměr stínítka 26,5 cm 
       

       

LOT 38    

Beránek Rudolf    

Váza "Džbán" .......................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo hutní čiré, bezbarvé a modré, návrh z šedesátých let minulého století, sklárna Škrdlovice, návrh Rudolf Beránek.  

Výška 33 cm 
       

       

LOT 39    

Miska .........................................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
sklo hutní, masivní, čiré, bezbarvé a kouřové, Čechy, druhá polovina minulého století.  

Výška 13,5 cm 
       

       

LOT 40    

Starý divadelní reflektor ..................................................................................................................................................  8 000 Kč  
smaltované tělo připevněno na fotografickém dřevěném skládacím stojanu z masivu, zavěšen papírový štítek ELEKTROSVIT Nové 

Zámky, vzadu na reflektoru výrobní štítek s technickými parametry, rok výroby 1962, funkční, nutná revize elektroinstalace.  

S reflektorem lze otáčet a naklánět ho nahoru i dolů. 

Výška celého reflektoru i se stativem je 147cm, výška těla 27 cm, hloubka 23 cm 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 
 

LOT 41    

nesignováno  

"Ležící kubistický ženský akt" ...................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, druhá polovina minulého století.  

40 x 54,5 (58,5 x 75) cm 
       

       

LOT 42    

Coufal Ondřej   (1979-) 

"Hyna" ..................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, datováno 1996, vzadu papírový štítek s informacemi o obraze. Výborná sugestivní práce 

zpracovaná technikou starých mistrů.  

51 x 60,5 (58,5 x 67,5) cm 
       

Coufal Ondřej   

Mimořádný malířský zjev, zabývá se figurální malbou a kresbou, přes své mládí je již zastoupen v Galery Anya Tish 

Houston a v řadě soukromých sbírek po celém světě, vystavuje od roku 1989, výstavy : 1991 Praha, 1991 Kroměříž, 1992 

Pelhřimov, 1992 Budimír, 1993, 1995, 1997 Vltavín Praha, 1996 Olomouc, 1997 Houston v USA atd. (Slovník Chagall) 

       

LOT 43    

Velčovský Josef   (1945-) 

"Pláž" .......................................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
akryl na plátně, signováno vlevo dole, datováno 1971, vzadu papírový autorský štítek, dále rukou na blind rámu ded ikace: Marii 

Josef & Romana 25.VI.1971. Marie (Ing. Marie Soukupová) - zesnulá manželka současného majitele, získala obraz přímo 

od autora. 

20 x 23,5 (22,5 x 26) cm 
       

Velčovský Josef   

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, sklář, keramik, studoval ateliér monumentální malby u profesora K. Součka na AVU 

v Praze a u S.W. Heytera v Atelieru 13 v Paříži, byl na stáži v Bretagni a Provenci, zastoupen v Národní galerii Praha 

a v dalších sbírkách, řada výstav u nás i v zahraničí, dlouhý výčet výstav v Lexiconu počínaje účastí na výstavách 

ve Francii v roce 1970 a individuální výstavou v Galerii mladých Mánes, Praha 1971, poetický surrealista, navázal 

na tradice české imaginativní malby. 

  (Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků) 

  (nar. 7.10.1945 Václavovice u Frýdku-Místku) 

       

LOT 44    

Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Beskydská krajina" ......................................................................................................................................................  29 000 Kč  
velký reprezentativní galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1954, velmi kvalitní široký rám. Nejen jedna 

z nejlepších prací autora, ale i jedno z nejlepších zpracování horské krajiny v českém malířství minulého století. 

60,5 x 101 (83,5 x 123,5) cm 
       

Hrnčárek Jan  (ak. mal. PhDr. Hrnčárek Jan) 

Malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, studoval soukromě u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, 

od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky 

AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 

1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav 

v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 

se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 

1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.  

 

Po listopadu 1989 byl Janu Hrnčárkovi přiznán titul akademický malíř, v roce 2003 mu byla udělena Cena sv.  Martina 

za umělecké ztvárnění frenštátské krajiny a okolí, za celoživotní práci na poli kulturním a u příležitosti 85. výročí narození. 

Cena sv. Martina je každoročně udělována významným osobnostem za přínos ve vlastivědné práci nebo na poli kulturního 

života města Frenštát pod Radhoštěm. Mimo jiné tuto cenu v roce 2000 získal Pavel Parma, známý bibliofil, z jehož sbírky 

jsme v minulých letech nabízeli na našich aukcích řadu zajímavých bibliofilií a fotografií od Jana Sudka. 

  (Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, webové stránky o městě Frenštát pod Radhoštěm) 

  (15.8.1918 Fryčovice, Frýdek-Místek - 21.10.2009) 

       

LOT 45    

Klein Viktor - Klen   (1870-1939) 

"Život za vesnickými chalupami" ................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole, kolem roku 1935.  

51 x 71 (64 x 83) cm 
       

Klein Viktor - Klen  (Klen Viktor) 

Malíř, sochař, profesor, narozen v Praze, navštěvoval École nationale des Arts decoratifs v Paříži, dále studoval 

OBSAH 
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na Akademii v Praze u Myslbeka a soukromě u Ant. Slavíčka, od roku 1898 byl profesorem kreslení. 

  (Toman) 

  (25.8.1870 Praha - 19.4.1939 Praha) 

       

LOT 46    

neurčeno    

"Stojící mužský akt" ..........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kresba tuší, vpravo dole pod signaturou je uvedeno "v Mnichově" - přípis ukazuje na českého autora, kolem roku 1920, luxusní 

adjustace v koženém rámu od světově proslulého rámaře Jaroslava Olšáka (1914-1995), paspartováno. Samotné rámování bylo 

velmi drahé. 

Ve výřezu 28,5 x 16,5 (46 x 33) cm 

       

LOT 47    

Masereel Frans   (1889-1972) 

"Při modlitbě" ......................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
dřevoryt, signováno v desce monogramem a tužkou celým jménem dole v dedikaci. Špatně čitelný francouzský text "POUR 

JAROSLAV ŠMÍD BIEN CORDIALEMENT FRANS MASEREEL", datování čteno 1969.  

Tisková plocha 27 x 20 (46 x 34) cm 
       

Masereel Frans   

Vlámský malíř a grafik, který pracoval hlavně ve Francii, studoval v Gentu na École des Beaux - Arts u Jeana Delvina, 

v roce 1911 se usadil v Paříži a po čtyřech letech emigroval do Švýcarska, kde pracoval jako grafik pro časopisy, v roce 

1921 se vrátil do Paříže. Světově proslulý autor uváděný pravidelně ve světových katalozích. Proslavil se zejména 

dřevořezy. 

  (wikipedia) 

  (30.7.1889 Blankenberge, Belgie - 3.1.1972 Avignon, Francie) 

       

LOT 48    

Václavek Hilar   (1884-1951) 

"Krajina z Podkarpatské Rusi" ...................................................................................................................................  3 900 Kč  
řídký olej na kartonu, signováno, datováno 1930, vzadu tužkou uveden název místa - částečně nečitelné, vyřezávaný rám.  

26,5 x 33 (37 x 43,5) cm 
       

Václavek Hilar   

Malíř krajinář, ilustrátor, narodil se i zemřel v Prostějově, žák Kalvody v Praze, Mařákovec, bojoval v legiích, v roce 1914 

byl v Karpatech zajat a žil v Rusku, do vlasti se vrátil v roce 1919, řada výstav. 

  (Toman, Slovník Chagall) 

  (22.4.1884 Prostějov - 3.8.1951 Prostějov) 

       

LOT 49    

Václavek Hilar   (1884-1951) 

"Velký Bočkov - Podkarpatská Rus" .........................................................................................................................  3 900 Kč  
řídký olej na kartonu, signováno, třicátá léta minulého století, vzadu tužkou uveden název, vyřezávaný rám.  

26,5 x 32,5 (37 x 43) cm 
       

Václavek Hilar   

Malíř krajinář, ilustrátor, narodil se i zemřel v Prostějově, žák Kalvody v Praze, Mařákovec, bojoval v legiích, v roce 1914 

byl v Karpatech zajat a žil v Rusku, do vlasti se vrátil v roce 1919, řada výstav. 

  (Toman, Slovník Chagall) 

  (22.4.1884 Prostějov - 3.8.1951 Prostějov) 

       

LOT 50    

Chittussi Antonín   (1847-1891) 

"Krajina s jezírkem" ......................................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, na černozlatém rámku je mosazný štítek se jménem autora.  

25 x 32,5 (37,5 x 45) cm 

K obrazu je přiloženo Odborné posouzení PhDr. Mgr. Michaela Zachaře, historika umění 
       

Chittussi Antonín   

Malíř krajinář v Praze, studoval na pražské akademii u Antonína Lhoty a M. Trenkwalda, v letech 1868 a 1869 studoval 

v Mnichově u Anschütze, pak na akademii ve Vídni, v roce 1874 se vrátil do Prahy. 

  (Toman, Malá čs. encyklopedie) 

  (1.12.1847 Ronov nad Doubravou, Chrudim - 1.5.1891 Praha) 

       

LOT 51    

nesignováno    

"Alpské jezero" ....................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
akvarel a kvaš na kartonu, paspartováno, signum nenalezeno, kolem roku 1880.  

Ve výřezu 28,5 x 44,5 (58 x 73) cm 
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LOT 52    

monogramista JR    

"Romantická krajina s tvrzí" .....................................................................................................................................  16 500 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem JR, v horní části plátno poškozeno, sběratelsky velmi dobrá práce vzácného kvalitního 

naivismu 19. století, kvalitní odpovídající lišta.  

47 x 62 (56 x 70,5) cm 
       

       

LOT 53    

Dobrovolný Viktor   (1909-1987) 

"Krajina s Troskami" .......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, vpravo dole signováno monogramem V.D., datováno 1946, soudobá umělecká adjustace.  

31 x 40 (47 x 56) cm 
       

Dobrovolný Viktor   

Malíř, ilustrátor, fotograf, sochař, grafik, žák umělecko-průmyslové školy v Praze. 

  (Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

  (2.3.1909 Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod - 13.12.1987 Praha) 

       

LOT 54    

Kovařík Slavoj   (1923-2003) 

"Periferie" ..............................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na dřevěné desce, vpředu signováno dvakrát, psaná signatura vpravo dole, vyrytá dole uprostřed, datováno 1981, vzadu opět 

jméno a datace a papírový autorský štítek.  

31 x 45 (32 x 46) cm 
       

Kovařík Slavoj   

Malíř, grafik, scénograf, pedagog, studoval u profesora Hrocha na Škole umění ve Zlíně a Emila Filly na VŠUP v Praze, 

člen Skupiny olomouckých výtvarníků, člen SČVU, externí pedagog Katedry výtvarné výchovy FF UP v Olomouci, 

výstavy prakticky po celé Evropě. 

  (Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků) 

  (22.9.1923 Olomouc - 26.6.2003 Praha) 

       

LOT 55    

Bauch Jan   (1898-1995) 

"Zátiší s rybou a karafou" ..............................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno Jan BAUCH, kolem roku 1980, komorní grafika českého významného umělce 20. století, kvalitní 

adjustace.  

17 x 23 (37,5 x 45,5) cm 
       

Bauch Jan   

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 

1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav 

po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National 

Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného 

umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, 

Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem. 

  (Slovník Chagall) 

  (16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha) 
       

LOT 56    

Křížek Václav   (1920-1981) 

"V 5 hodin na zastávce tramvaje č. 7" ......................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská lavírovaná kresba tuší, nesignováno, kolem poloviny minulého století, kresba v horní části přichycena k podloženému 

kartonu, luxusní adjustace, po stranách poškozený papír - způsobeno jeho ohnutím. Výborná práce významného malíře, jehož dílo 

se na trhu objevuje zcela ojediněle. 

20 x 36 (43 x 58) cm 
       

Křížek Václav   

Malíř, grafik, studoval ve večerních kurzech u J. Bendy a F. Tichého na UMPRUM v Praze, Rottrovu školu kreslení 

a soukromě u V. Špály a V. Sychry, zastoupen ve Středočeské galerii, v GHMP v Praze, Galerie Foudul plastic 

v Bukurešti, Galerie Uměleckoprůmyslové školy v Leningradě, Národní galerie v Londýně a jinde. 

  (Slovník Chagall) 

  (27.7.1920 Praha - 17.5.1981) 
       

LOT 57    

Grabovský Miroslav   (1940-) 

"Venezia" ................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole N. GRABOVSKÝ, vzadu papírový autorský štítek, druhá polovina minulého století.  

59,5 x 86 (61 x 87,5) cm 
       

Grabovský Miroslav   

Malíř, grafik, sochař, studoval na ŠUŘ v Brně u J. Zamazala a E. Ranného, dále na SPUŠ v Ostravě u prof. Otipky, věnuje 
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se rovněž realizaci mozaiky v architektuře - ve Slovníku Chagall uvedeny realizace mozaiky ve veřejných budovách, vedle 

výstav v regionu vystavoval v letech 1991-1992 v Miláně, Florencii a Torontu. 

  (Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků) 

  (nar. 13.7.1940 Ostrava) 

       

LOT 58    

Podzemná - Suchardová Anna   (1909-1996) 

"Zpracování lnu" .............................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovská tempera, signováno, datováno 1949, vzadu štítek s názvem "Tírna lnu (?)", mimořádná práce, která patří do fondu 

českého moderního umění minulého století, stylový dubový rám a pasparta, ojedinělá nabídka.  

42 x 62 (69 x 89) cm 
       

Podzemná - Suchardová Anna   

Malířka, grafička, znamenitá figuralistka a portrétistka, studia na Umělecko-průmyslové škole u Hofbauera, na Akademii 

výtvarných umění u Švabinského, v Paříži na slavné Académie Julien, podílela se na výzdobě nejstaršího stálého 

loutkového divadla, které založil a mnoho let vedl její otec Vojtěch Sucharda, je autorkou monumentální mozaiky Selská 

bouře v památníku na hoře Vítkov, dokončena po pětileté práci v roce 1963, v roce 1986 byla v Galerii V. Špály 

uspořádána výstava z výběru malířské a známkové tvorby této autorky, obraz z padesátých let, olej na plátně 70 x 110 

"Odsouzení", byl v roce 2002 přírůstkem v Českém muzeu výtvarných umění v Praze. 

  (Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART, www.artarchiv.cz, www.cmvu.cz) 

  (26.7.1909 Praha - 13.8.1996 Praha) 

       

LOT 59    

Šputa  Zdeněk   (1916-2014) 

"Krajina s vysokým nebem" ..........................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - olej a pryskyřice na sololitu, signováno vpravo dole, vzadu dedikace "K padesátinám srdečně Zdeněk", 

druhá polovina minulého století. Se svolením majitele smíme zveřejnit: Ing. Marie Soukupová - zesnulá manželka současného 

majitele, získala obraz přímo od autora. 

27,5 x 32 (29,5 x 33,5) cm 
       

Šputa  Zdeněk   

Sochař, malíř, šperkař, tvůrce instalací, designér, od roku 2007 čestný občan Prahy 2, studoval soukromě u J. Obrovského, 

pracoval jako průmyslový výtvarník, věnoval se malbě a tvorbě objektů, navrhoval výstavní panely a jiné výstavní 

předměty, člen Lege Artis. 

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), Slovník Chagall, 

http://www.praha2.cz/Odesel-malir-skrytych-mist.html) 

  (23.6.1916 Somberek, Maďarsko - 9.6.2014) 

       

LOT 60    

Foltýn František   (1881-1976) 

"Chalupy" ...........................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, vpředu signatura nenalezena, na zadní straně psáno rukou Foltýn / (1959-60) / B. (oř), na blind rámu nečitelné 

razítko.  

67,5 x 85,5 (83,5 x 101) cm 
       

Foltýn František   

Malíř, kreslíř, studium na UPŠ v Praze u Dítěte a Hofbauera, absolvent pražské akademie, Académie Julien a Académie 

Grande - Chaumiére v Paříži, po první světové válce se věnoval krajinomalbě na Východním Slovensku a Podkarpatské 

Rusi, od roku 1924 tvořil převážně v Paříži, kde měl v roce 1930 soubornou výstavu a byl zakladatelem modernistické 

skupiny "Abstraction - Création", po válce žil v Brně, jeho abstraktní kompozice jsou proslulé po celé Evropě, národní 

umělec, špičkový český malíř - modernista. 

  (Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků) 

  (9.6.1891 Hradec Králové - 8.6.1976 Brno) 

       

 

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 
 

LOT 61    

Vázy s baňatými těly a dlouhými hrdly, párové .................................................................................................  45 000 Kč  
fajáns bíle glazovaná, zdobená vertikálním žebrováním a barevným motivem ptáků a rostlin, vše doplněno bohatým stylizovaným 

dekorem, značeno modře delftskou dílnou "DE PORCELEYNE CLAEUW" (U porcelánového drápu), kolem roku 1720, jedna váza 

restaurovaná. Krásné muzeální kusy 

Výška 47 cm 
       

       

OBSAH 



 
KATALOG 94. AUKCE – BRNO – 5. 6. 2016 

 

 

 

_ 17 _    

LOT 62    

Luxusní dvanáctiosobní sada jídelních a servírovacích příborů a misek v původní etui ................  67 000 Kč  
stříbro, část značena puncovní značkou S30, část S48, většina značena značkou zlatníka, na čepelích nožů ROSTFREI, první 

polovina 20. století. U některých nožů uvolněné čepele ze střenek, schází dvě skleněné vložky, etue na jednom rohu drobně 

poškozena. Puncovní značka S30 - DIANA byla na našem území platná od roku 1866 do roku 1921, S48 - TROJVRŠÍ 

S DVOJRAMENNÝM KŘÍŽEM od roku 1927 do roku 1941. Stříbro zdobeno vyrytým monogram LH buď samostatně nebo 

v oválném rámečku formovaném ve tvaru opasku s přezkou.  

V sestavě:  

CELOSTŘÍBRNÉ:  

1x naběračka velká, 1x naběračka malá,  

3x servírovací lžíce,  

1x velká servírovací vidlička čtyřzubá,  

1x velká servírovací vidlička dvojzubá,  

1+1 salátová lžíce a vidlička,  

1x lopatka velká, 1x lopatka malá, 1x lopatka na rybu,  

1x kleště na cukr,  

6x miska na dochucovadla, 4x skleněná vložka, 

12x polévková lžíce, 12x dezertní lžičky, 12x lžičky mocca,  

12x vidlička velká, 12x vidlička malá, 12x vidlička salátová, 12x vidlička dezertní,  

12x nůž na ryby. 
 

NECELOSTŘÍBRNÉ:  

12x nůž velký, 12x nůž malý. 
 

Ryzost stříbra 800/1000,  

hmotnost celostříbrných kusů  6 056,52 g netto, hmotnost velkých nožů 1 075,82 g btto, malých 565,12 g btto,  

hmotnost celkem 7 697,46 g btto. 

Celkem 139 kusů. 
       

       

LOT 63    

Kazeta - šperkovnice ..........................................................................................................................................................  2 700 Kč  
dřevo lakované, horní hrany zaoblené, víko shora zdobené intarzií, okolo otvoru na klíč plastický dekor opakující motiv z víka, 

rondokubistické provedení, období první republiky, klíček přiložen.  

12 x 30,5 x 25 cm 
       

       

LOT 64    

Kazeta - šperkovnice patrová ...........................................................................................................................................  950 Kč  
kombinace tvrzené lepenky a překližky, potaženo červenou tapetou, zdobeno vtlačeným zlatým geometrickým ART DECO 

dekorem, jedno patro vyjímatelné, období první republiky, klíček přiložen.  

11 x 29,5 x 22 cm 
       

       

LOT 65    

Dóza s hraněným úchopem na víku ............................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo uranové, čiré, tělo po obvodu svisle fasetované, fasety na víku jsou kruhové výseče od okraje ke středu víka, zdobeno brusem 

jemného květinového dekoru, Čechy, první polovina minulého století.  

Výška 15 cm, průměr 16 cm 
       

       

LOT 66    

Džbánek ......................................................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, bohaté zlacení rostlinným dekorem, v centrální části švabachem nápis "Caffe mein Leben", značeno 

modrou tištěnou značkou "čárka" nad KPM - KRISTER PORZELLAN-MANUFAKTUR ve Waldenburgu a vtlačeně 6, kolem 

poloviny 19. století.  

Výška 21 cm 
       

       

LOT 67    

Talíř ..............................................................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevnou ruční malbou květinového dekoru a při okraji zlatou linkou, značeno modrými 

zkříženými meči pod polevou - MÍŠEŇ a vtlačenými čísly 1 a 22, první polovina minulého století.  

Průměr 25,5 cm 
       

       

LOT 68    

Vízner František   (1936-2011) 

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo hutní, čiré, bezbarvé a zelené, návrh Františka Víznera z roku 1968, Ústředí uměleckých řemesel Praha, značeno papírovým  

štítkem sklárny Škrdlovice. Uloženo v nepůvodní papírové etui. 

Výška 25 cm 
       

Vízner František   

sklářský výtvarník a akademický sochař, studoval ve Sklářské škole v Železném Brodě u profesorů J. Černého, J. Brichty, 
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A. Háska, O. Žáka a na VŠUP v Praze u profesora K. Štipla, člen Klubu výtvarných umělců Horácka, od roku 1967 

působil ve sklárně ve Škrdlovicích na Žďársku, mnoho jeho známých artefaktů je spojeno s výrobou v této sklárně, od roku 

1977 pracuje ve vlastním ateliéru ve Žďáru nad Sázavou, zastoupen v řadě galerií doma i v zahraničí, mimo jiné 

v Horáckém muzeu v oddělení sklářských výrobků dokumentujících výrobu škrdlovické sklárny, dlouhá řada výstav, 

široký výčet literatury o umělci, světově uznávaném sklářském výtvarníkovi. 

  (Slovník Chagall, abART) 

  (9.3.1936 Praha - 1.7.2011 Brno) 

       

LOT 69    

Vajsejtl Pavel   (1978-) 

Váza - rohatka ......................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
sklo hutní, matované, černé, po obvodě zdobené hutně nalepenými rohy, signováno u okraje, datováno 2013. Luxusní galerijní 

hutní sklo.  

Výška 45 cm 
       

Vajsejtl Pavel   

Výtvarník sklářské firmy AJETO s.r.o. v Lindavě, v letech 2004-2007 pobýval na stážích v Glascentrum Leerdam, 

Holandsko. 

  ((http://www.heureka-glass.cz/)) 

  (nar. 25.2.1978 Česká Lípa) 

       

LOT 70    

Vajsejtl Pavel   (1978-) 

Luxusní hraněná mísa ....................................................................................................................................................  25 000 Kč  
sklo masivní, uranové, foukané, broušené, signováno, datováno 2015, krásná ateliérová práce galerijní hodnoty.  

Výška 16,5 cm, průměr 28 cm 
       

Vajsejtl Pavel   

Výtvarník sklářské firmy AJETO s.r.o. v Lindavě, v letech 2004-2007 pobýval na stážích v Glascentrum Leerdam, 

Holandsko. 

  ((http://www.heureka-glass.cz/)) 

  (nar. 25.2.1978 Česká Lípa) 

       

LOT 71    

Vajsejtl Pavel   (1978-) 

Mísa s  nepravidelným okrajem .................................................................................................................................  30 000 Kč  
sklo hutní, vrstvené bílé, opálové a kouřově šedé, tělo "kulový vrchlík" je z vnější strany zbroušené do plošek nepravidelných n-

úhelníků. Zbroušením vrchních vrstev vzniká efekt barevných čoček uprostřed plošek. Signováno, datováno 2014.  Luxusní 

galerijní práce. 

Výška 16 cm, průměr 29 cm 

       

LOT 72    

Bartko Marek   (1978-) 

Plastika "Torzo" ..................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
sklo vrstvené, zeleno vínové, foukané do formy, nesignováno. Krásná ukázka tvorby tohoto mladého nadějného skláře. 

Výška 53,5 cm 
       

Bartko Marek   

Umělecký sklář, který působil několik let v Glascentrum Leerdam jako lektor. 

Absolvoval střední sklářské učiliště v Květné, obor hutní zpracování skla, střední a vyšší odbornou sklářskou školu 

v Novém Boru, obor hutní a umělecké zpracování skla. Od roku 2009 spolupracuje s designéry a firmami zabývající se 

uměleckým sklem  - s Annou Torfs, Jelenou Popadic, Lars Kemperem, Petrem Olahem, Maximem Velčovským, Barbarou 

Naninng, Arnoutem Visserem, Menno Jonkerem, Bernard Hessenem, Floris Meydamem a s firmami Lasvit, sklárnami 

Květná  a  Ajetem. Pobýval na odborných stážích v Kanadě, Holandskou, Keně a Jihoafrické republice. Společně 

s partnerkou Šárkou Zikmundovou vlastní studio Kontrast. V roce 2008 získal Zvláštní cenu na soutěži Gletcher prize 

ve Frauenau v Německu a v roce 2009 získal na soutěži Umění a řemeslo ve skle v Novém Boru 3. místo. Vystavoval 

doma i v zahraničí, například v Novém Boru, Kutné Hoře, Leerdamu, Amsterodamu a v Rotterdamu v Holandsku 

a v Nairobi v Keni. 

  (http://www.cestyskla.cz/aktivity/uplynule-udalosti/vinuti-perel-nad-kahanem-bartko/) 

   

       

LOT 73    

Hortenský Filip   (1991-) 

Váza "Space" ........................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
sklo hutní, čiré bezbarvé a hnědé, broušené a ručně leštěné, signováno, datováno 2013, autor s touto vázou soutěžil ve 4. ročníku 

Galerie Nova. Jak v popisu sám uvedl, při výrobě vázy se inspiroval vesmírem.  

Výška 22,5 cm 
       

Hortenský Filip   

Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Kamenickém Šenově v dílně tavené plastiky. 
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LOT 74    

Hodinky kapesní dvouplášťové - cibule ....................................................................................................................  1 100 Kč  
obecný kov, ciferník bílý smalt s černými římskými číslicemi, značeno na ciferníku, na plášti i na strojku ROSKOPF PATENT, 

natahování mechanické, první polovina minulého století, funkční, poškozený ciferník. Na fotografiích jsou tyto hodinky zavěšené 

na stojánku, který je nabízen samostatně pod následující položkou 75. STOJÁNEK NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO AUKČNÍ POLOŽKY. 

Fotografie slouží pouze pro demonstraci. 

Průměr 6 cm 
       

       

LOT 75    

Stojánek na kapesní hodinky .........................................................................................................................................  1 900 Kč  
bílý kov ve tvaru kruhu s koulí na vrcholu a háčkem na hodinky, na dřevěném lakovaném podstavci, ART DECO, první polovina 

minulého století. Na fotografiích jsou hodinky zavěšené na TOMTO stojánku, hodinky jsou nabízeny samostatně pod předchozí 

položkou 74. HODINKY NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO AUKČNÍ POLOŽKY. Fotografie slouží pouze pro demonstraci. 

Výška 25,5 cm, průměr 17,5 cm 
       

       

LOT 76    

Vázička MILLEFIORI .....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
bezbarvá sklovina foukaná do formy, zdobená zatavenou vícebarevnou mozaikou skla millefiori s motivy květů, první polovina 

minulého století. Dekorativní.  

Výška 11,5 cm 
       

       

LOT 77    

Myslbek Josef Václav   (1848-1922) 

Plastika "Oddanost" ..........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
hlína pálená, na plintě plasticky uvedeno "J.V. MYSLBEK - ODDANOST", na spodní straně vyražena značka Umělecká plastika 

Nusle, první polovina minulého století. Bronzová monumentální plastika "Oddanost", dokončena 1880, byla objednána 

pro Vídeňský parlament. Na Umělecké výstavě ve Vídni se stala velkou událostí a těšila se nebývalému zájmu. Vídeňští umělci ji 

vyznamenali vavřínovým věncem. 

Výška 53 cm 
       

Myslbek Josef Václav   

Vynikající evropský sochař, autor sochy Svatého Václava na Václavském náměstí v Praze, zastoupen ve všech 

významných evropských galeriích, řada výstav, uznání a realizovaných objektů. 

  (Toman, Lexikon českých výtvarníků) 

  (20.6.1848 Praha - 2.6.1922 Praha) 

       

LOT 78    

Velká  reprezentativní mísa ve tvaru čtyř lastur s figurkou ............................................................................  8 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, bohatá barevná ruční malba květin, v centrální části postavena plastika kapra koi, značeno vtlačeně 

HEREND / 7450, vespod také ručně psané špatně čitelně GOVTIN (?), provedením a vzhledem spíše první polovina minulého 

století.  

42 x 42 cm, výška cca 22 cm 
       

       

LOT 79    

UNIKÁTNÍ LUXUSNÍ čajová šestiosobní souprava .......................................................................................  35 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený ruční malbou ptáčků - každý kus jiný ptáček, vše doplněno bohatým zlacením, ouška, hrdla 

a víčka zdobena plastikami malých okřídlených bájných zvířat, značeno vtlačeným písmenem S - SLAVKOV (Horní), kolem roku 

1850. V kompletní sestavě se prakticky nevyskytuje. Na každém kusu je namalovaný jiný ptáček, na obou konvicích i na cukřence 

jsou vymalovaní vždy dva různí ptáčci. V celém souboru se ani na jednom kusu porcelánu neopakuje stejný motiv. Celkem 

12 mistrovských miniatur ptáků. Naprosto nevídaný stav, nový nemohl být v lepší kondici. 

Muzeální, sběratelský, funkční, vysoce reprezentativní soubor, na trhu zcela ojedinělý. 

V sestavě:  

konvice s víčkem, velká - výška 23 cm, konvice s víčkem, menší - výška 19,5 cm,  

cukřenka s víčkem - výška 12,5 cm,  

6x šálek, výška 7 cm, 6x podšálek, průměr 15 cm. 
       

       

LOT 80    

Hodiny stolní empírové, korpus ve  tvaru orla držícího drapérii ...............................................................  46 000 Kč  
zlatě polychromované dřevo, černý oválný podstavec, ciferník bílý smalt s černými římskými číslicemi, čtvrťové bití, strojek 

neznačen, Evropa, kolem roku 1840, vše původní, drobně poškozený ciferník a polychromie, ve spodní části prasklé dřevo. Jeden 

z nejvyhledávanějších typů empírových hodin. 

VELKÉ, REPREZENTATIVNÍ 

Výška 71,5 cm, průměr ciferníku 15 cm, výška podstavce 4 cm, délka 37 cm 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 
 

LOT 81    

Sokiransky Bedřich   (?-?) 

"Portrét starého rabína" .................................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole svisle podél okraje obrazu, první polovina minulého století.  

16 x 13 (26,5 x 22) cm 
       

Sokiransky Bedřich  (Sokiranski B.) 

Profesor, malíř v Ostravě - Mariánských Horách, majitel malířských ateliérů na malování kopií starých holandských 

mistrů, žánrových scén, zátiší, dekorativní malby, v Tomanovi uváděn v souvislosti s obrazovými dílnami, velký malířský 

ateliér - dílnu měl v Petřvaldě.  Známý ostravský malíř Pavel Raszka vedl dva roky jeho ateliéry v Petřvaldě. 

       

LOT 82    

Preissig Vojtěch   (1873-1944) 

"Slovácko" ..............................................................................................................................................................................  4 100 Kč  
akvatinta, nesignováno, opatřeno razítkem autora, počátek minulého století.  

Tisková plocha 10 x 10 (34,5 x 34) cm 
       

Preissig Vojtěch   

Vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříži pro A. Muchu, velké zásluhy má na grafickém umění 

v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu, v řezbě do linolea byl považován 

v USA za zakladatele, vystavoval v Mánesu, široké zastoupení v Národní galerii Praha, ve Waldesově galerii, v galerii 

v New Yorku a dalších světových galeriích. 

  (Toman) 

       

LOT 83    

Nowak Willi   (1886-1977) 

"Portrét dívky" ....................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
litografie, signováno tužkou vpravo dole, první polovina minulého století.  

29,5 x 20,5 (42 x 33) cm 
       

Nowak Willi  (Nowak Vilém) 

Malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU Mánes, Osmy, 

již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, v roce 1950 

spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, zastoupen 

v řadě evropských galerií, včetně Národní galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden z nejvýraznějších 

představitelů moderního malířství 20. století u nás. 

  (Toman, Slovník Chagall, abART) 

  (3.10.1886 Mníšek pod Brdy - 20.10.1977 Praha) 

       

LOT 84    

Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Ex libris Božena Heritesová" ......................................................................................................................................  2 700 Kč  
litografie, signováno v desce monogramem a tužkou celým jménem, první polovina minulého století, paspartováno.  

Ve výřezu 9,5 x 6,5 (25 x 20) cm 
       

Zrzavý Jan   

malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších 

českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči 

je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci. 

  (Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART) 

  (5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha) 

       

LOT 85    

Bazovský Miloš Alexander   (1899-1968) 

"Krojovaná dívka z Vlčnova" .......................................................................................................................................  3 400 Kč  
kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vlevo dole, pod paspartou skryto "MOR. SLOV. VLČNOV", kolem poloviny 

minulého století, paspartováno, ustřižený levý dolní roh, pod paspartou není vidět. Nově adjustováno v secesním rámu.  

Ve výřezu 14 x 14 (34 x 37) cm 
       

Bazovský Miloš Alexander   

přední slovenský malíř, grafik, studia v Budapešti u profesora Róthy, na AVU v Praze u Bukovace, Pirnera, Obrovského 

a Švabinského, absolvoval studijní pobyt v Paříži, člen Spolku slovenských umělců, člen Skupiny výtvarných umělců 29. 

augusta, nejvýznamnější malířská osobnost generace dvacátých let, množství výstav doma i v zahraničí, od roku 1964 

národní umělec 

  (Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 

       

OBSAH 
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LOT 86    

Špála Václav   (1885-1946) 

"Matka a dcery" ...............................................................................................................................................................  27 000 Kč  
akvarel, v pravém dolním rohu signováno monogramem Š, kolem roku 1917, galerijní práce našeho předního malíře.  

Ve výřezu 40 x 28,5 (63,5 x 50,5) cm 
       

Špála Václav   

Malíř, ilustrátor, grafik, pedagog, soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha 

u Lišky, od roku 1913 studia na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel 

Skupiny výtvarných umělců, jeden z předních českých moderních malířů i jeden z největších umělců 20. století v kontextu 

Evropy, od roku1945 národní umělec, vystavoval již od roku 1908, v roce 1918 vystavoval společně s Tvrdošíjnými – 

s Josefem Čapkem, Janem Zrzavým, Vlastislavem Hofmanem, Rudolfem Kremličkou a Otakarem Marvánkem, široké 

zastoupení v Národní galerii, řada monografií, slavný a velmi ceněný malíř 20. století. 

  (Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART) 

  (24.8.1885 Žlunice, Jičín - 12.5.1946 Praha) 

       

LOT 87    

Březina Karel   (1922-2004) 

"Eva pláž" ..............................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský barevný monotyp, signováno tužkou, datováno 1958, dále uveden název obrazu a  technika, paspartováno, luxusní 

ručně řezaný zlacený rám.  

Ve výřezu 32 x 22 (55,5 x 38) cm 
       

Březina Karel   

malíř, grafik, průmyslový výtvarník, narozen v Plzni, mimořádný posluchač UMPRUM u profesorů J. Bendy a A. Fišárka, 

je známý po celé republice především realizací svých děl v architektuře 

  (Slovník Chagall, abART) 

  (27.12.1922 Plzeň - 14.3.2004 Plzeň) 

       

LOT 88    

Vohrabal Josef   (1908-1994) 

"Sedící ženský akt s rukama za hlavou"................................................................................................................  29 000 Kč  
zajímavý olej na dřevěné desce, signováno na zadní straně, padesátá léta minulého století.  

95 x 73,5 (101 x 77,5) cm 
       

Vohrabal Josef   

Malíř, keramik, narozen v Brně, studoval soukromě u J. Kubíčka a B. Matala, v malbě zachycoval ženské postavy 

u zrcadel, později vytvářel kubizující figurální kompozice hudebníků a sportovců, zabýval se i keramikou a pracemi 

pro architekturu, zastoupen v Národní galerii Praha, v Muzeu města Brna, Městské galerii Brno a jinde.  

V encyklopedii Města Brna je uvedeno "... po mistrově odchodu všecky jeho díla odkoupil švédský galerista neznámého 

jména ..." (http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=6674) 

  (Slovník Chagall) 

  (2.9.1908 Brno - 3.7.1994 Brno) 

       

LOT 89    

nesignováno    

"Koupající se ženy" .........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nesignováno, práce zcela mimořádné kvality z výborného období, kolem roku 1930.  

Ve výřezu 45 x 60 (60 x 70) cm 
       

       

LOT 90    

Veris (Zamazal) Jaroslav   (1900-1983) 

"Ležící dívčí akt s růží ve vlasech a rozevřenou knihou" ..............................................................................  75 000 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, první polovina minulého století. Krásná práce galerijní a umělecké hodnoty s neuvěřitelně 

jemně vykresleným obličejem. Adjustováno ve speciální paspartě a v hluboce profilovaném rámu se štukovou výzdobou v rozích. 

Akty Jaroslava Verise patří mezi nejlepší akty minulého století vůbec. Zároveň ukázka mistrovské portrétní tvorby tohoto autora. 

47 x 67 (79 x 99) cm 
       

Veris (Zamazal) Jaroslav  (Veris Jaroslav) 

malíř, sochař, scénograf, ilustrátor, rodným jménem Zamazal, studium na pražské akademii u Preislera, Nechleby, dále 

studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval v Posázaví, patřil mezi nejlepší 

evropské malíře období ART DECO, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích, během druhé 

světové války byl vězněn v koncentračním táboře. 

  (Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART, web "Valašské Athény") 

  (10.7.1900 Vsetín - 28.10.1983 Praha) 
       

LOT 91    

Veris (Zamazal) Jaroslav   (1900-1983) 

"Ležící tmavovláska s fialovým krajkovým přehozem" .................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, dvacátá léta minulého století, jde o moderní pojetí zpracované 

technikou starých mistrů, luxusní široký ručně řezaný rám francouzského typu ve stříbrné barvě, zaskleno.  

41,5 x 57 (58 x 75) cm 
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LOT 92    

Křížek Václav   (1920-1981) 

"Ležící ženský akt s knihou" ..........................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní štětcová malba tuší, značeno vzadu autorovým štítkem, kolem poloviny minulého století, brilantní kreslířská 

práce.  

20 x 29 (47 x 54) cm 
       

Křížek Václav   

Malíř, grafik, studoval ve večerních kurzech u J. Bendy a F. Tichého na UMPRUM v Praze, Rottrovu školu kreslení 

a soukromě u V. Špály a V. Sychry, zastoupen ve Středočeské galerii, v GHMP v Praze, Galerie Foudul plastic 

v Bukurešti, Galerie Uměleckoprůmyslové školy v Leningradě, Národní galerie v Londýně a jinde. 

  (Slovník Chagall) 

  (27.7.1920 Praha - 17.5.1981) 

       

LOT 93    

Načeradský Jiří   (1939-2014) 

"Sexuální objekty" ..........................................................................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší a akvarel, signováno vlevo dole, datováno 1975.  

Ve výřezu 41 x 29 (62 x 48) cm 
       

Načeradský Jiří   

Malíř, kreslíř, studoval v malířské speciálce u profesora Rady na AVU v Praze, kde později působil jako pedagog, od roku 

1991 profesor monumentální malby, představitel nové generace šedesátých let navazující na tradici moderní české 

grotesky, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Centre GEORGES POMPIDOU v Paříži, ve sbírce Medy 

Mládkové atd., výstavy po celém světě. 

  (Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků) 

  (9.9.1939 Sedlec - 16.4.2014 Praha) 

 

 

       

LOT 94    

Načeradský Jiří   (1939-2014) 

"Kudlanka" ...........................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
kombinovaná technika - kresba uhlem, akvarel, signováno vpravo dole, datováno 2009, vzadu opět signováno a datováno,  

volný list.  

42 x 59 cm 
       

  

      

LOT 95    

Načeradský Jiří   (1939-2014) 

"Ležící muž" ..........................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
kombinovaná technika - kresba uhlem, akvarel, dole uprostřed signováno tužkou, datováno 1994, volný list.  

49,5 x 70,5 cm 
       

 

       

LOT 96    

monogramista B.V.    

Plakát "Moravsky hode - Národní kroje" ...............................................................................................................  6 500 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno monogramem, datováno v plakátu 7. ledna 1922, Národní dům, Těl. jednota Sokol 

Olomouc. Práce s hodnotou dokumentační, uměleckou i historickou, luxusní adjustace.  

55 x 76,5 (69 x 89) cm 
       

  

      

LOT 97    

neurčeno    

"Zátiší s revolverem, dýmkou a vodkou" ..............................................................................................................  16 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, před polovinou minulého století, velmi zajímavá profesionální práce. Vzadu na blind rámu 

tužkou "Výstava Marold 1952" a pravděpodobně evidenční číslo 19.  

48 x 64 (67 x 83) cm 
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LOT 98    

Mrkvička Otakar   (1898-1957) 

„Námořník z lodi Viktoria“ .......................................................................................................................................  950 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno MA, datováno 1929. Jednoduchá a velmi kvalitní umělecká 

adjustace. Vzadu štítek z výstavy „Moderní malířství v kostce“ z května 1948.  

 

DÍLO S MIMOŘÁDNĚ VELKÝM INVESTIČNÍM POTENCIÁLEM. 

Jeden z nejlepších malířových obrazů, patří mezi nejlepší díla české moderny první poloviny minulého století. Obraz byl 

vystavován na "Výstavě z díla Otakara Mrkvičky" na zámku Nelahozeves v červnu a červenci 1970, uveden je pod číslem 10 

a pod názvem „Tropická krajina“, v katalogu výstavy je publikován na straně 9. 

 

Obrazu „Námořník z lodi Viktoria“ byla udělena Cena prezidenta Asociace starožitníků na jarním 37. veletrhu starožitností 

Antique, Novoměstská radnice v Praze, 21. 4. - 24. 4.2016 (http://www.asociace.com/veletrh-starozitnosti/). 

 

Obdobně jako obraz „Melancholie“ byl vystavován na výstavě Devětsilu v roce 1989 v Budapešti, Lodži a Zábřehu a v roce 1990 

(únor – květen) v Oxfordu a v červnu 1990 v Londýně. 

 

K dispozici je dopis ředitele Galerie hlavního města Prahy majiteli obrazu ze dne 21. 12. 1989, ve kterém děkuje za zapůjčení  díla 

pro výstavu skupiny Devětsil a tlumočí dík galerie v Budapešti, Lodži a Zábřehu. Zároveň žádá majitele o prodloužení zápůjčky, 

jelikož výstava bude reprízovaná v únoru – květnu 1990 v Oxfordu a v červenci – srpnu 1990 v Londýně. Zápůjčka byla 

prodloužena a předmětný obraz byl vystavován i v Oxfordu a Londýně. 

 

K nahlédnutí jsou publikace: 

- Devětsil, vydáno v Zábřehu 1989,   

- Devětsil, vydáno maďarsky v Budapešti,  

- publikace vydaná v Lodži. 

 

74 x 99 (85 x 110) cm 
       

Mrkvička Otakar   

Malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, novinář, scénograf, studium na UPŠ Praha u Dítěte a Brunnera, dá le na akademii 

v Praze u Loukoty. 

  (Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)) 

  (19.12.1898 Příbram - 20.11.1957 Praha) 

       

LOT 99    

Mrkvička Otakar   (1898-1957) 

„Autoportrét“ ..................................................................................................................................................................  450 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský olej na plátně, signováno OM, datováno 1939, obraz má nejen galerijní hodnotu, ale i velkou 

hodnotu dokumentační. Vzadu štítek „Vystaveno na výstavě Umělecké besedy v Alšově síni od 21. 1 – 27. 2. 1941, číslo katalogu 

37. Vzadu dále poznámka Vystaveno na výstavě OM (Otakara Mrkvičky), blíže neuvedeno datum ani místo. 

 

Obdobně jako obraz „Melancholie“ a obraz „Námořník“ byl i „Autoportrét“ vystavován v roce 1989 v Budapešti, Lodži a Zábřehu 

a v únoru – květnu 1990 v Oxfordu a v červnu 1990 v Londýně. 

85,5 x 60,5 (101 x 76) cm 
       

       

LOT 100    

Mrkvička Otakar   (1898-1957) 

„Melancholie“ ..................................................................................................................................................................  950 000 Kč  
velký reprezentativní galerijní olej na plátně, signováno MA, datováno 1929, jednoduchá a velmi kvalitní umělecká adjustace, 

v pravé dolní části obraz v délce cca 3 cm proseknut, lehce restaurovatelné.  

 

DÍLO S MIMOŘÁDNĚ VELKÝM INVESTIČNÍM POTENCIÁLEM. 

Jeden z nejlepších malířových obrazů, patří i mezi nejlepší díla české moderny první poloviny minulého století. Tento skvělý obraz 

byl vícenásobně publikován a vystavován.  

Pod číslem 11 byl obraz vystavován na Výstavě z díla Otakara Mrkvičky na zámku Nelahozeves v červnu a červenci 1970. 

 

Obrazu Melancholie“ byla udělena Cena prezidenta Asociace starožitníků na jarním 37. veletrhu starožitností Antique, 

Novoměstská radnice v Praze, 21. 4. - 24. 4.2016 (http://www.asociace.com/veletrh-starozitnosti/). 

 

K dispozici je dopis ředitele Galerie hlavního města Prahy majiteli obrazu „Melancholie“ ze dne 21. 12. 1989, ve kterém děkuje 

za zapůjčení díla pro výstavu skupiny Devětsil a tlumočí dík galerie v Budapešti, Lodži a Zábřehu, mezi nimiž je i obraz 

„Melancholie“. Zároveň žádá majitele o prodloužení zápůjčky, jelikož výstava bude reprízovaná v únoru – květnu 1990 v Oxfordu 

a v červenci – srpnu 1990 v Londýně. Zápůjčka byla prodloužena a předmětný obraz byl vystavován i v Oxfordu a Londýně. 

 

K nahlédnutí jsou publikace: 

- Devětsil, vydáno v Zábřehu 1989, kde je obraz publikován na straně 24,  

- Devětsil, vydáno maďarsky v Budapešti, zde je obraz rovněž publikován, 

- publikace vydaná v Lodži, kde je obraz publikován na straně 42. 

 

74 x 99 (85 x 110) cm 
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MINCE  položky 101 - 120 

 
 

LOT 101    

Mince "Guo Bao Jin Gui" ..........................................................................................................................................  190 000 Kč  
Čína, Dynastie Chan (206 př. n.l. – 220 n.l.), usurpátor Wang Mang (vláda v letech 9 – 23 n.l.). Z kategorie extrémně vzácných 

mincí, v angličtině označení "extremely rare", cena těchto mincí není v katalozích uváděna, je individuální a výrazně nad hodnotou 

10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide).  

Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. 

Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr horní části 2,8 cm, celková délka 5,6 cm, 22,42 g 
       

       

LOT 102    

Mince "Tian De Tong Bao" .......................................................................................................................................  150 000 Kč  
Období Pěti dynastií a Deseti království (907 – 960), království Min (909 - 946). Z kategorie extrémně vzácných mincí, 

v angličtině označení "extremely rare", cena těchto mincí není v katalozích uváděna, je individuální a výrazně nad hodnotou 10.000 

USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé 

soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky 

tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 3,5 cm, 15,65 g 
       

       

LOT 103    

Mince "Zhen You Tong Bao" ...................................................................................................................................  120 000 Kč  
Dynastie Ťin (1115 – 1234), císař Wei Chao Wang (1209 – 1213). Z kategorie extrémně vzácných mincí, v angličtině označení 

"extremely rare", cena těchto mincí není v katalozích uváděna, je individuální a výrazně nad hodnotou 10.000 USD (rozdělení 

a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, 

která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu 

klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,4 cm, 5,69 g 
       

       

LOT 104    

Mince "Xian Feng Yuan Bao" .................................................................................................................................  100 000 Kč  
Dynastie Čching (1644 – 1911), epocha Sien-feng (Xian Feng) - Všeobecná hojnost císaře Wen-cunga (1851 – 1861), hodnota 300, 

zkušební ražba. Z kategorie extrémně vzácných mincí, v angličtině označení "extremely rare", cena těchto mincí není v katalozích 

uváděna, je individuální a výrazně nad hodnotou 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - 

Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 

-1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány.  

Průměr 4,78 cm, 34,59 g 
       

       

LOT 105    

Mince "Xia Zhuan - Three-hole spade“ ...............................................................................................................  150 000 Kč  
Dynastie Čou - Období Válčících států (475 – 221 př. n. l.), někdy též nazývána "mince - kalhoty". Z kategorie velmi vzácných 

mincí, v angličtině označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle 

katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Délka cca 5,1 cm, 9,67 g 
       

       

LOT 106    

Mince "Xia Zhuan -Three-hole spade (velká)" ................................................................................................  150 000 Kč  
Dynastie Čou - Období Válčících států (475 – 221 př. n. l.), někdy též nazývána "mince - kalhoty". Z kategorie velmi vzácných 

mincí, v angličtině označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle 

katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Délka 6,6 cm, 24,30 g 
       

       

LOT 107    

Mince "Qian Feng Quan Bao" .................................................................................................................................  100 000 Kč  
Období Pěti dynastií a Deseti království (907 – 960), revers nápis: Tien Fu. Z kategorie velmi vzácných mincí, v angličtině 

označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida 

Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována 

převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince 

poměrně dobře zachovány. 

Průměr 3,7 cm, 12,54 g 

OBSAH 
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LOT 108    

Mince "Qian Feng Quan Bao" .................................................................................................................................  100 000 Kč  
Období Pěti dynastií a Deseti království (907 – 960), revers nápis (varianta): Tien Fu. Z kategorie velmi vzácných mincí, 

v angličtině označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu 

od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně 

pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré 

mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 3,6 cm, 17,87 g 
       

       

LOT 109    

Mince "Qian Tong Yuan Bao" ..................................................................................................................................  90 000 Kč  
Dynastie Liao (916 – 1125), vládce Tian Zuo Di (1101 – 1125), velká verze. Z kategorie velmi vzácných mincí, v angličtině 

označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida 

Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována 

převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince 

poměrně dobře zachovány. 

Průměr 4,2 cm, 23,30 g 
       

       

LOT 110    

Mince "Da Liao Tian Qing - mohylový amulet" ................................................................................................  90 000 Kč  
Dynastie Liao (916 – 1125). Z kategorie velmi vzácných mincí, v angličtině označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích 

uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price 

Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území 

Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 4,1 cm, 17,61 g 
       

       

LOT 111    

Mince "Chong Qing Tong Bao" ................................................................................................................................  90 000 Kč  
Dynastie Ťin (1115 – 1234), císař Wei Chao Wang (1209 – 1213), rozměr menší než uvádí katalog. Z kategorie velmi vzácných 

mincí, v angličtině označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle 

katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,3 cm, 3,24 g 
       

       

LOT 112    

Mince "Tian Lu Tong Bao" ........................................................................................................................................  90 000 Kč  
Dynastie Liao (916-1125), vládce Shi Zong (947-951), je známa existence pouze 20 ks (pozn. - podle typu zachování by mohlo jít 

i o kopii z pozdějších období). Z kategorie velmi vzácných mincí, v angličtině označení "very rare", cena těchto mincí je 

v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: 

Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 

od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,3 cm, 3,44 g 
       

       

LOT 113    

Mince "Shao Xi Yuan Bao" ........................................................................................................................................  90 000 Kč  
Dynastie Sung (960 – 1279), Jižní Sung (1127 – 1279), hodnota 5, revers 4 (zkušební ražba). Z kategorie velmi vzácných mincí, 

v angličtině označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu 

od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně 

pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré 

mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 3,5 cm, 14,73 g 
       

       

LOT 114    

Mince "Yuan De Zhong Bao" ....................................................................................................................................  80 000 Kč  
Dynastie Si Sia (1002 – 1227), císař Čung-cung (1087 – 1139). Z kategorie velmi vzácných mincí, v angličtině označení "very 

rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 

- Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně 

v letech 1978 - 1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně 

dobře zachovány. 

Průměr 4,3 cm, 18,29 g 
       

       

LOT 115    

Mince "Zhong Tong Yuan Bao" ...............................................................................................................................  80 000 Kč  
Dynastie Jüan (1279 – 1368), vládce Chubilaj-chán (1215 - 1294) – odlito kolem roku 1260-1264, velká verze. Z kategorie velmi 
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vzácných mincí, v angličtině označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění 

podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 3,4 cm, 17,34 g 
       

       

LOT 116    

Mince "Xi Wang Shang Gong" .................................................................................................................................  80 000 Kč  
Emise mincí rebelů na konci Dynastie Ming (1368-1644) (1644 – 1683). Z kategorie velmi vzácných mincí, v angličtině označení 

"very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 

2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně 

v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně 

dobře zachovány. 

Průměr 4,2 cm, 17,36 g 
       

       

LOT 117    

Mince "Xian Feng Yuan Bao" ...................................................................................................................................  80 000 Kč  
Dynastie Čching (1644 – 1911), mince epochy Sien-feng - Všeobecné Hojnosti císaře Wen-cunga (1851-1861), hodnota 200 

(zkušební ražba). Z kategorie velmi vzácných mincí, v angličtině označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna 

jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. 

Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 4,3 cm, 27,76 g 
       

       

LOT 118    

Mince "Tong Zhi Tong Bao" ......................................................................................................................................  80 000 Kč  
Dynastie Čching (1644 – 1911), císař Mu-cung (1861 - 1875), hodnota 500. Z kategorie velmi vzácných mincí, v angličtině 

označení "very rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida  

Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována 

převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince 

poměrně dobře zachovány. 

Průměr 5,2 cm, 35,83 g 
       

       

LOT 119    

Mince "Tai Ping Tong Bao" ........................................................................................................................................  80 000 Kč  
Dynastie Čching (1644 – 1911), emise mincí povstalců Tchaj-pching - Největší Mír (1851 – 1864), hodnota 10, revers: mincovna 

Bao Wu, mateřská neboli vzorová mince (čínsky: mu qian). Z kategorie velmi vzácných mincí, v angličtině označení "very rare", 

cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - 

Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 

-1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány.  

Průměr 3,8 cm, 20,14 g 
       

       

LOT 120    

Mince "Da Liao Tian Qing - mohylový amulet" ................................................................................................  80 000 Kč  
mince-amulety sloužily výhradně k magickým účelům. Z kategorie velmi vzácných mincí, v angličtině označení "very rare", cena 

těchto mincí je v katalozích uváděna jako 10.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese 

Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 

od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 4,3 cm, 31,95 g 
       

       

 

 

 

 

MINCE  položky 121 - 140 

 
 

LOT 121    

Mince "Da Quan Wu Qian (5000)" .........................................................................................................................  60 000 Kč  
Období Tří království (220 – 265 n.l.), království Wu (222 – 280 n.l.). Z kategorie vzácných mincí, v angličtině označení "rare", 

cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 5.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - 

Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 

-1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 3,7 cm, 9,17 g 
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LOT 122    

Mince "Suen-Tian Yuan Bao" ...................................................................................................................................  60 000 Kč  
Dynastie Tchang (618 – 907), velká mince, revers: půlměsíc (podle pověsti ze zvědavosti při prohlídce voskového modelu mince 

vyrýpla nehtem císařovna) a hodnota 1000. Z kategorie vzácných mincí, v angličtině označení "rare", cena těchto mincí je 

v katalozích uváděna jako 5.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: 

Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 

od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 5,7 cm, 55,93 g 
       

       

LOT 123    

Mince "Tian Chao Wan Shun s khitánským písmem" ...................................................................................  60 000 Kč  
Dynastie Liao (916 – 1125). Z kategorie vzácných mincí, v angličtině označení "rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna 

jako 5.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. 

Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 3,7 cm, 13,44 g 
       

       

LOT 124    

Mince "Xian Tong Xuan Bao" ...................................................................................................................................  60 000 Kč  
Dynastie Tchang (618 – 907 n.l.). Z kategorie vzácných mincí, v angličtině označení "rare", cena těchto mincí je v katalozích 

uváděna jako 5.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price 

Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území 

Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,1 cm, 3,07 g 
       

       

LOT 125    

Mince "Shao Sheng Yuan Bao".................................................................................................................................  60 000 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), císař Če-cung (1086-1101), "běžící písmo" (semi-kurzívová forma čínské 

kaligrafie, která vznikla v 1. stol. n. l., je snazší pro čtení), mateřská neboli vzorová mince (čínsky: mu qian). Z kategorie vzácných 

mincí, v angličtině označení "rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 5.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu 

od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně 

pořizována převážně v letech 

1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře 

zachovány. 

Průměr 2,4 cm, 4,20 g 
       

       

LOT 126    

Mince "Jing Kang Tong Bao, písmo Li" ...............................................................................................................  60 000 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), císař Čchin-cung (1126-1127), mateřská neboli vzorová mince (čínsky: mu 

qian). Z kategorie vzácných mincí, v angličtině označení "rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 5.000 USD 

(rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé 

soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky 

tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,1 cm, 3,75 g 
       

       

LOT 127    

Mince "Tian Qi Tong Bao, hodnota 10" ...............................................................................................................  40 000 Kč  
Dynastie Ming (1368-1644), vladař Si-cung (1621-1628), avers i revers jsou totožné. Z kategorie vzácných mincí, v angličtině 

označení "rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 5.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena 

z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně 

v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně 

dobře zachovány. 

Průměr 4,6 cm, 23,12 g 
       

       

LOT 128    

Mince "Yong Zheng Tong Bao" ................................................................................................................................  40 000 Kč  
Dynastie Čching (1644 – 1911), císař Š-cung -Yong Zheng (1723-1736), revers: mincovna Bao Quan. Z kategorie vzácných mincí, 

v angličtině označení "rare", cena těchto mincí je v katalozích uváděna jako 5.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu 

od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně 

pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré 

mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,6 cm, 4,52 g 
       

       

LOT 129    

Mince "Xian Feng Tong Bao" ....................................................................................................................................  40 000 Kč  
Dynastie Čching (1644 – 1911), epocha Sien-feng (Xian Feng) - Všeobecná hojnost císaře Wen-cunga (1851 – 1861), revers: 
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hodnota 10 a ministerstvo financí, vyrývaná vzorová mince. Z kategorie vzácných mincí, v angličtině označení "rare", cena těchto 

mincí je v katalozích uváděna jako 5.000 USD (rozdělení a ocenění podle katalogu od Davida Jena z roku 2000 - Chinese Cash: 

Identification and Price Guide). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 

od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 3,8 cm, 13,74 g 
       

       

LOT 130    

Mince "Zhi Dao Yuan Bao" .................................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), vladař Tchaj-cung (976 – 998), "běžící písmo" (semi-kurzívová forma čínské 

kaligrafie, která vznikla v 1. stol. n. l., je snazší pro čtení). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně 

v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně 

dobře zachovány. 

Průměr 2,5 cm, 3,55 g 
       

       

LOT 131    

Mince "Zhi Dao Yuan Bao (písmo Li)" ..........................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), vladař Tchaj-cung (976 – 998). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,5 cm, 4,22 g 
       

       

LOT 132    

Mince "Ji De Yuan Bao (1004 – 1007)" ..........................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), vladař Čen-cung (988 – 1023), hodnota 1. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která 

byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu 

jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,4 cm, 4,08 g 
       

       

LOT 133    

Mince "Xian Ping Yuan Bao" .............................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), vladař Čen-cung (988 – 1023). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,5 cm, 3,89 g 
       

       

LOT 134    

Mince "Xiang Fu Yuan Bao (1008 – 1016)" .................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), vladař Čen-cung (988 – 1023). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,5 cm, 4,01 g 
       

       

LOT 135    

Mince "Huang Song Tong Bao" ...................................................................................................................................  1 450 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), císař Žen-cung (1023 – 1064). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,5 cm, 4,04 g 
       

  

      

LOT 136    

Mince "Tian Sheng Yuan Bao" ..........................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), císař Žen-cung (1023 – 1064). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,5 cm, 3,94 g 
       

 

       

LOT 137    

Mince "Tian Xi Tong Bao"...................................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), císař Žen-cung (1023 – 1064). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,5 cm, 4,03 g 
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LOT 138    

Mince " Xi Ning Yuan Bao (standardní písmo)"........................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), císař Šen-cung (1068 – 1086). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,5 cm, 3,69 g 
       

       

LOT 139    

Mince "Yuan You Tong Bao (1086 – 1093), seal script" ........................................................................................  50 Kč  
Dynastie Sung (960-1279), Severní Sung (960-1127), císař Če-cung (1086 – 1101). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,4 cm, 3,61 g 
       

       

LOT 140    

Mince "Tai He Zhong Bao"............................................................................................................................................  2 400 Kč  
Dynastie Ťin (1115 - 1234), císař Čang-cung (1190 – 1209). Pozn.: Podle PrimalTrek.com nápis znamená "mír a harmonie" nebo 

"prosperita a harmonie". Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 

od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 4,4 cm, 21,64 g 
       

       

 

 

 

 

MINCE  položky 141 - 160 

 
 

 

LOT 141    

Mince "Li An Fu Xin Yong, hodnota 500" ..........................................................................................................  29 000 Kč  
Dynastie Jižní Sung (1127 – 1279), císař Li-cung - éra vlády Ťing-ting (1260 – 1265). Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Délka 6,6 cm, šířka 1,8 cm, 21,01 g 
       

       

LOT 142    

Mince "Shu Zhi Tong Bao" ...............................................................................................................................................  300 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Š´Cu-čang (1644 – 1662), revers: Fu na vrchní části. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,5 cm, 5,19 g 
       

       

LOT 143    

Mince "Kiang Xi Tong Bao" ............................................................................................................................................  400 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Šeng-cu (1662 – 1723), revers: ministerstvo financí. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,7 cm, 5,43 g 
       

       

LOT 144    

Mince "You Ming Tong Bao" ....................................................................................................................................  19 000 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), Yu Ming Fantasy Issue (pamětní nebo prezentační mince), avers: You Ming Tong Bao, San Fan 

Rebelion (1676), revers: Kung Yi Liang (ministerstvo prací), 1 Liang Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována 

převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince 

poměrně dobře zachovány. 

Průměr 5,8 cm, 36,40 g 
       

       

LOT 145    

Mince "Qian Long Tong Bao" ............................................................................................................................................  50 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Kao-cung (1736 – 1796), revers: ministerstvo financí, typ A2. Z rozsáhlé soukromé sbírky, 

která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu 

klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,3 cm, 3,80 g 
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LOT 146    

Mince "Qian Long Tong Bao" ............................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Kao-cung (1736 – 1796), typ A1. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována 

převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince 

poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,3 cm, 4,07 g 
       

       

LOT 147    

Mince "Qian Long Tong Bao" ............................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Kao-cung (1736 – 1796), revers: ministerstvo prací. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,3 cm, 3,76 g 
       

       

LOT 148    

Mince "Jia Qing Tong Bao" .................................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Žen-cung (1796 – 1821), revers: ministerstvo financí. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,3 cm, 3,98 g 
       

       

LOT 149    

Mince "Jia Qing Tong Bao" .................................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Žen-cung (1796 – 1821), revers: ministerstvo veřejných prací. Z rozsáhlé soukromé sbírky, 

která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu 

klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,4 cm, 3,66 g 
       

       

LOT 150    

Mince "Dao Guang Tong Bao" ...........................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Süan-cung (1821 – 1851), revers: ministerstvo financí. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,3 cm, 4,35 g 
       

       

LOT 151    

Mince "Dao Guang Tong Bao" ...........................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Süan-cung (1821 – 1851), revers: ministerstvo prací. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,4 cm, 3,60 g 
       

       

LOT 152    

Mince "Palácová mince"..................................................................................................................................................  1 400 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Süan-cung (1821 – 1851), palácová edice mincí (palácová mince), revers: hodnota 1000, 

mincovna Henan. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků 

na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 5,2 cm, 36,19 g 
       

       

LOT 153    

Mince "Palácová mince"..................................................................................................................................................  1 400 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Wen-cung (1851 – 1861) epocha Sien-feng, palácová edice mincí (palácová mince), avers: 

mincovna Prince Qing Hui, revers: 1000. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -

1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 5,3 cm, 37,03 g 
       

       

LOT 154    

Mince "Palace Issue" .........................................................................................................................................................  1 400 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Süan-cung (1821 – 1851), palácová edice mincí (palácová mince), revers: ministerstvo financí. 

Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. 

Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 6 cm, 46,18 g 
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LOT 155    

Mince "Xian Feng Tong Bao" ..........................................................................................................................................  250 Kč  
Dynastie Čching (1644 – 1911), císař Wen-cung (1851 – 1861) epocha Sien-feng, Xian Feng Yuan Bao, revers: hodnota 10, 

mincovna Fujian. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků 

na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 3,8 cm, 13,92 g 
       

       

LOT 156    

Mince "Xian Feng Yuan Bao" ......................................................................................................................................  6 700 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Wen-cung (1851 – 1861) epocha Sien-feng, revers: hodnota 50. Z rozsáhlé soukromé sbírky, 

která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu 

klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 5,1 cm, 49,44 g 
       

       

LOT 157    

Mince "Guang Xu Tong Bao" .............................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Te-cung (1875 – 1908), revers: ministerstvo prací. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,1 cm, 3,33 g 
       

       

LOT 158    

Mince "Guang Xu Tong Bao" .............................................................................................................................................  25 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Te-cung (1875 – 1908), revers: ministerstvo financí. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla 

postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou 

i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 2,3 cm, 4,02 g 
       

       

LOT 159    

Mince "Guang Xu Zhong Bao" ..........................................................................................................................................  50 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Te-cung (1875 – 1908), revers: hodnota 10, ministerstvo financí. Z rozsáhlé soukromé sbírky, 

která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu 

klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 3,1 cm, 9,20 g 
       

       

LOT 160    

Mince "Xuan Tong Tong Bao" .....................................................................................................................................  1 000 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), Xuan Tong (1908 – 1911), palácová edice mincí (palácová mince), revers nápis: mír celé zemi. 

Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. 

Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 4,2 cm, 24,54 g 
       

       

 

 

 

 

 

MINCE, EROTICKÉ OBRAZOVÉ SVITKY, PLASTIKY, THANKY položky 161 - 180 

 
 

LOT 161    

Mince "Xuan Tong Tong Bao" .....................................................................................................................................  1 400 Kč  
Dynastie Čching (1644-1911), císař Pu I (1908 – 1911), palácová edice mincí (palácová mince), revers: hodnota 1000, mincovna 

Quan. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území 

Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 5,2 cm, 37,48 g 
       

       

LOT 162    

Obřadní mince „Poklad přivolávající bohatství“ .................................................................................................  9 500 Kč  
Čína, 19. století, obřadní mince, vzácné. Nápis: Čao chaj ťin pao ("poklad přivolávající bohatství" nebo taky "Přivolávat bohatství 

a lákat poklady"), mezi znaky symboly nesmrtelných, druhá strana symboly bohatství a dlouhého věku. Z rozsáhlé soukromé 

sbírky, která byla postupně pořizována převážně v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu 

aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně dobře zachovány. 

Průměr 16,5 cm, 346,43 g 
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LOT 163    

Obřadní mince „Poklad střežící dům“ .......................................................................................................................  9 500 Kč  
Čína, 19. století, obřadní mince, která souvisí se stavbou či zásadní opravou domu, vzácné. Na jedné straně nápis: "poklad střežící 

dům", doplněno 4 atributy nesmrtelných - vějíř, tykev, flétna, kastaněty. Na druhé straně symboly světových stran: fénix - jih, drak 

- východ, želva - sever, místo západ (tygr), dva meče. Z rozsáhlé soukromé sbírky, která byla postupně pořizována převážně 

v letech 1978 -1990 od numismatiků na území Mongolska. Díky tamnímu aridnímu klimatu jsou i velmi staré mince poměrně 

dobře zachovány. 

Průměr 20,5 cm, 474,64 g 
       

       

LOT 164    

Svitkový erotický obraz .................................................................................................................................................  25 000 Kč  
barevná reprodukční technika, adjustováno v brokátu, kvalitní provedení, 20. století, Čína.  

21 x 177 (31 x 218) cm 
       

       

LOT 165    

Svitkový erotický obraz .................................................................................................................................................  25 000 Kč  
barevná reprodukční technika, adjustováno v brokátu, kvalitní provedení, 20. století, Čína.  

21 x 176 (31 x 215) cm 
       

       

LOT 166    

Svitkový erotický obraz šunga (Shunga) ...............................................................................................................  25 000 Kč  
Šunga (Shunga) znamená v překladu “jarní obrázky”, jaro bylo v japonštině metaforou sexu, barevná reprodukční technika, 

adjustováno v brokátu, kvalitní provedení, 20. století, Japonsko.  

17 x 206 (27 x 248) cm 
       

       

LOT 167    

Congkhapa/Tsong-kha-pa a modrá darovací stuha "Chadak/Khatag" ...............................................  120 000 Kč  
zlacený bronz, 17. - 18. století, soška je zespodu uzavřená - je tzv. "živá", Mongolsko. Do sošek byly po dokončení vkládány 

papírové svitky s modlitbami a obětiny, soška pak byla uzavřena a zapečetěna a následným obřadem "živena" lamou vyššího stupně 

zasvěcení. Conghapa též Dže Congkhapa či Dže Rinpočhe (1357-1419), byl jeden z nejvýznamnějších učitelů tibetského 

buddhismu - reformátor. Nespokojen s nedodržováním mnišských pravidel později založil vlastní klášter s přísnou sebekázní 

mnichů (celibát, vymýcení bonských představ, jež pronikly do mnoha buddhistických klášterů, oživení zvyklostí z dob historického 

Buddhy – Gautamy atd.). On sám sebe chápal spíše jako reformátora, než jako zakladatele nového buddhistického směru. Jeho 

učení se dokonce říkalo „Nová kadampa“. Až po jeho smrti jeho následovníci založili samostatnou školu, která je dnes známa jako 

gelugpa „škola žlutých čepic“, známou především díky instituci dalajlámů. Conghapa měl blízký vztah k ochránci učenců 

Mandžušrímu – díky své učenosti byl považován za jeho vtělení. 

 

Chadak – khatag /tibetsky: kha btags/, doslova „to, co se klade před obličej“, pruh látky, obřadní stuha, šála, zpravidla hedvábná, 

darovaná (či vyměňovaná) na znak úcty, přinášená do chrámů, poutních míst či osobám atp. jako projev díků. Nejskvostnější 

chadaky bývají vyšívané či zdobené aplikacemi. Někdy byly používány jako platidlo. 

Výška sošky 11 cm, délka stuhy cca 180 cm 
       

       

LOT 168    

Ušníšavidžája - Matka všech Buddhů, strážkyně buddhovské moudrosti .............................................  90 000 Kč  
zlacený bronz, 18.- 19. století, soška je zespodu uzavřená - je tzv. "živá", Mongolsko. Do sošek byly po dokončení vkládány 

papírové svitky s modlitbami a obětiny, soška pak byla uzavřena a zapečetěna a následným obřadem "živena" lamou vyššího stupně 

zasvěcení. Ušníšavídžaja je bohyní moudrosti. Má tři obličeje a osm rukou, v nichž obvykle drží lotos se soškou Amitábhy, 

dvojitou vadžru, vázu s nektarem nesmrtelnosti, luk a šíp (není dochováno), bývá ztotožňována s Bílou Tárou. 

Výška 10 cm 
       

       

LOT 169    

Bódhisattva Lokéšvara (?) ...........................................................................................................................................  90 000 Kč  
zlacený tepaný měděný plech, 17. - 18. století, Mongolsko. Bódhisattva - ten, kdo dosáhl stavu předcházejícího stavu Buddhy 

a dále usiluje o probuzení. Bódhisattva Lokéšvara (taky Avalokiteshvara) - "Pán světa". 

Výška 21,5 cm 
       

       

LOT 170    

Congkhapa/Tsong-kha-pa ............................................................................................................................................  15 000 Kč  
bronz, 19. století, soška je zespodu uzavřená - je tzv. "živá", Mongolsko. Do sošek byly po dokončení vkládány papírové svitky 

s modlitbami a obětiny, soška pak byla uzavřena a zapečetěna a následným obřadem "živena" lamou vyššího stupně zasvěcení. 

Conghapa též Dže Congkhapa či Dže Rinpočhe (1357-1419), byl jeden z nejvýznamnějších učitelů tibetského buddhismu - 

reformátor. Nespokojen s nedodržováním mnišských pravidel později založil vlastní klášter s přísnou sebekázní mnichů (celibát , 

vymýcení bonských představ, jež pronikly do mnoha buddhistických klášterů, oživení zvyklostí z dob historického Buddhy – 

Gautamy atd.). On sám sebe chápal spíše jako reformátora, než jako zakladatele nového buddhistického směru. Jeho učení se 

dokonce říkalo „Nová kadampa“. Až po jeho smrti jeho následovníci založili samostatnou školu, která je dnes známa jako gelugpa 

„škola žlutých čepic“, známou především díky instituci dalajlámů. Conghapa měl blízký vztah k ochránci učenců Mandžušrímu – 
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díky své učenosti byl považován za jeho vtělení. 

Výška 25 cm 
       

       

LOT 171    

Kubéra (Vaišravana, Džambhala, Namsraj)  

- strážce Severu a strážce pokladů, bůh bohatství ...............................................................................................  8 000 Kč  
bronz, přelom 19./20. století, soška je zespodu uzavřená - je tzv. "živá", Čína. Do sošek byly po dokončení vkládány papírové 

svitky s modlitbami a obětiny, soška pak byla uzavřena a zapečetěna a následným obřadem "živena" lamou vyššího stupně 

zasvěcení. Kubéra – je jediným ze čtveřice ochránců světa, který je uctíván nejenom jako strážce Severu, ale i samostatně jako bůh 

bohatství a pokladů. 

Výška 17 cm 
       

       

LOT 172    

„Buddha jako mistr léčitel - Bhaišadžjaguru“ ....................................................................................................  12 000 Kč  
bronz, 19. st., soška je zespodu uzavřená - je tzv. "živá", Mongolsko. Do sošek byly po dokončení vkládány papírové svitky 

s modlitbami a obětiny, soška pak byla uzavřena a zapečetěna a následným obřadem "živena" lamou vyššího stupně zasvěcení. 

Kromě Gautamy je individualizovaný pouze Bhaišadžjaguru, „mistr léčitel“, jemuž pravděpodobně jako předobraz posloužila 

historická postava mistra tibetské medicíny z 8. století. 

Výška 14 cm 
       

       

LOT 173    

Arhat (světec) vykládající nauku ..............................................................................................................................  15 000 Kč  
bronz, 19. st., soška je zespodu uzavřená - je tzv. "živá", Mongolsko. Do sošek byly po dokončení vkládány papírové svitky 

s modlitbami a obětiny, soška pak byla uzavřena a zapečetěna a následným obřadem "živena" lamou vyššího stupně zasvěcení. 

Arhat je světec, který svými zásluhami dosáhl nirvány. 

Výška 6 cm 
       

       

LOT 174    

Kartrí s Hajagrívou .........................................................................................................................................................  10 000 Kč  
rituální vadžra sekáček, stříbřený bronz, místy známky oxidace, 20. století, Mongolsko. Rituální vadžra sekáček - rozsekání všeho 

negativního a materiálního ostrou čepelí moudrosti. Odstraňuje 6 základních pochybení: nevědomost, nenávist, pýchu, žádostivost, 

zoufalství a špatný náhled. Dharmapála Hajagríva - „jenž má na šíji koně“ – rozpoznatelný podle koňské hlavy ve vlasech. Pochází 

z hinduismu, kde splynul s bohem Višnuem. V mahájánovém buddhismu strážcem posvátných písem, jenž zaplašuje zlé duchy 

koňským řehtáním. Mnozí vyznavači Marjány v něm spatřují vtělení transcendentálního bódhisattvy Avalókitéšvary. 

Délka 39 cm 
       

       

LOT 175    

Kartrí s Hajagrívou ............................................................................................................................................................  5 000 Kč  
rituální vadžra sekáček, bronz, místy zlaceno, 20. století. Rituální vadžra sekáček - rozsekání všeho negativního a materiálního 

ostrou čepelí moudrosti. Odstraňuje 6 základních pochybení: nevědomost, nenávist, pýchu, žádostivost, zoufalství a špatný náhled. 

Dharmapála Hajagríva - „jenž má na šíji koně“ – rozpoznatelný podle koňské hlavy ve vlasech. Pochází z hinduismu, kde splynul 

s bohem Višnuem. V mahájánovém buddhismu strážcem posvátných písem, jenž zaplašuje zlé duchy koňským řehtáním. Mnozí 

vyznavači Marjány v něm spatřují vtělení transcendentálního bódhisattvy Avalókitéšvary. 

Délka 20 cm 
       

       

LOT 176    

Phurbu se sekerou parašu ...............................................................................................................................................  5 000 Kč  
rituální dýka, stříbřený bronz, místy známky oxidace, 20. st., Mongolsko. Phurbu (Vajrakíla) – kouzelná neboli duchovní dýka. 

Bývá používána při rituálním usmrcení figurky, ztělesňující démona – vlastní ego člověka. Parašu – tantrická sekera – pomocí této 

sekery jsou roztínána pouta, která spojují bytosti se Samsárou, neustálým koloběhem smrti a znovuzrození. 

Délka 30 cm 
       

       

LOT 177    

Thanka "Zelená Tára" ..................................................................................................................................................  60 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v hedvábném rouchu, podšito plátnem, 18. 

století. Tára podle legendy povstala ze slzy bódhisattvy Avalókitéšvary, kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. Doslova 

její jméno znamená „Vysvoboditelka“. Zelená Tára představuje aktivní, energetickou stránku soucítění a je národní ochránkyní 

Tibetu. Vystupuje jako „zachránkyně“ a „vysvoboditelka“. 

33 x25,5 (68 x 43) cm 
       

       

LOT 178    

Thanka "Mahápandita Butön" .................................................................................................................................  80 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na hedvábí, zašito v brokátovém rouchu,18.-19. století. Mahapandita Butön 

(1290 – 1364) působil v klášteře Žalu nedaleko Tašilhumpa. Je ctěn především jako sestavovatel a uspořadatel kanonické sbírky 

Tandžur. Proslulost získal též jako autor rozsáhlé historie buddhismu Čhödžung. 

48 x 31,5 (95 x 46) cm 
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LOT 179    

Thanka "Buddha Amitájus" .......................................................................................................................................  50 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v brokátovém rouchu, na zadní straně text, 19. 

století. Amitájus "Buddha Neomezeného života" je buddha dlouhého života, zásluh a moudrosti. Podle buddhistického učení je 

možné v nás tyto kvality, díky meditaci na Amitájuse, rozvinout. Cílem praxe Buddhy Neomezeného života je dosažení 

nesmrtelného stavu osvícení. V buddhismu je tento buddha používán také k odstranění překážek, které by mohly dostávat životy 

ostatních do nebezpečí. 

36 x 29 (64 x 45) cm 
       

       

LOT 180    

Thanka "Jamántaka" .....................................................................................................................................................  50 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v plátěném rouchu, podšito červeným 

hedvábím, 17. století. Dharmapála Jamántaka, bojovník se smrtí. Ten kdo skoncoval s Jamou (bohem smrti). 

42 x 30,5 (83 x 39) cm 
       

       

 

 

 

 

 

 THANKY položky 181 - 200 

 
 

LOT 181    

Thanka "Avalókitéšvara" ............................................................................................................................................  40 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v brokátovém rouchu, kryto třemi pruhy 

hedvábné látky, po stranách dvě hedvábné stuhy, 17. století. Látka zakrývající malbu - rouška sloužící k ochraně thanky 

před vnějšími vlivy (např. dýmem) a také před pohledem nezasvěceného člověka. Avalókitéšvara (Čanrasig, Velký Slitovník) 

bódhisattva nekonečného soucitu, v němž je ztělesněno milosrdenství všech Buddhů. Co do významu se s Avalókitéšvarou nemůže 

měřit žádný jiný bódhisattva a pro mnohé vyznavače mahájány dokonce představuje nejdůležitější postavu buddhistického 

panteonu vůbec. Na všechny dalajlámy je pohlíženo jako na inkarnace Avalókitéšvary. Soucit (sanskrt: karuná) - jedna ze dvou 

nejvýznamnějších složek buddhovství, druhou je moudrost (sanskrt: pradžňá), kterou symbolizuje Maňdžušrí. 

53 x 34 (101 x 48) cm 
       

       

LOT 182    

Thanka "Bohyně Lhamo (Déví)" ..............................................................................................................................  20 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, našito na režném plátně, 19. století. Bohyně Lhamo 

je mezi dharmapály jedinou ženskou postavou. Představuje buddhistickou obdobu krvežíznivé hinduistické bohyně Kálí, manželky 

boha Šivy. V buddhismu je pokládána nejenom za strážkyni nauky, ale i za ochrannou bohyni Lhasy a obou nejvyšších 

představitelů Tibetu, dalajlamy a pančhenlamy. 

39 x 37 (81 x 31,5) cm 
       

       

LOT 183    

Thanka "Kubéra (?)" ...................................................................................................................................................  100 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, barevná a zlatá výšivka na hedvábí, zašito v brokátovém rouchu, 18. -19. století. 

Kubéra – je jediným ze čtveřice ochránců světa, který je uctíván nejenom jako strážce Severu, ale i samostatně jako bůh bohatství 

a pokladů. 

34,5 x 17 (57 x 38) cm 
       

       

LOT 184    

Thanka "Avalókitéšvara" ............................................................................................................................................  60 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v brokátovém rouchu, kryto hedvábnou 

látkou, 17. – 18. století. Látka zakrývající malbu - rouška sloužící k ochraně thanky před vnějšími vlivy (např. dýmem) a také 

před pohledem nezasvěceného člověka. Avalókitéšvara (Čanrasig, Velký Slitovník) bódhisattva nekonečného soucitu, v němž je 

ztělesněno milosrdenství všech Buddhů. Co do významu se s Avalókitéšvarou nemůže měřit žádný jiný bódhisattva a pro mnohé 

vyznavače mahájány dokonce představuje nejdůležitější postavu buddhistického panteonu vůbec. Na všechny dalajlámy je 

pohlíženo jako na inkarnace Avalókitéšvary. Soucit (sanskrt: karuná) - jedna ze dvou nejvýznamnějších složek buddhovství, druhou 

je moudrost (sanskrt: pradžňá), kterou symbolizuje Maňdžušrí. 

41,5 x 31 (73,5 x 46) cm 
       

       

LOT 185    

Thanka "Mahákála" .......................................................................................................................................................  40 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v brokátovém rouchu, kryto hedvábnou 

látkou, 18. – 19. století. Látka zakrývající malbu - rouška sloužící k ochraně thanky před vnějšími vlivy (např. dýmem) a také 

před pohledem nezasvěceného člověka.  

OBSAH 
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Mahákála (sanskrt: doslova „ochránce Dharmy“) je jméno tzv. dharmapály (ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském 

vadžrajánovém buddhismu. V japonském buddhismu je Mahákála známý pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy 

buddhovských aspektů (tenbu) a je řazen mezi tzv. sedm bohů štěstí. V théravádě („Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) 

přijímají buddhisté útočiště ve Třech klenotech - jsou jimi Buddha, dharma a sangha. Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají 

praktikující buddhisté útočiště ještě navíc ve Třech kořenech - těmi jsou Láma, jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce 

na cestě k osvícení, respektive ochránce Buddhova učení - dharmy (v sanskrtu Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, 

jsou zobrazováni v tzv. hněvivé podobě. Mahákála představuje většinou hněvivý projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. 

Celkem se projevuje v 75 formách, které symbolizují nejrůznější emoce. Často je zobrazován společně se svou družkou Palden 

Lhamo. Šest rukou znamená úspěšné završení šesti vysvobozujících činů, parámit, které jsou praktikovány a přiváděny 

k dokonalosti bódhisattvy během jejich postupného duchovního tréninku. Mahákála je ochranným božstvem Mongolska a obyvatel 

vyznávajících buddhismus. Mahákála jako ochránce moudrosti. 

35 x 23,5 (53,5 x 37) cm 
       

       

LOT 186    

Thanka "Stúpa" - tibetsky "Čorten" ......................................................................................................................  50 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v brokátovém rouchu, kryto hedvábnou 

látkou, 18. – 19. století. Látka zakrývající malbu - rouška sloužící k ochraně thanky před vnějšími vlivy (např. dýmem) a také před 

pohledem nezasvěceného člověka. Stúpa je buddhistická stavba, která je symbolem klidu a míru – platí za znázornění makrokosmu 

v jeho kosmickém rozčlenění a za vyjádření kosmických protějšků vlastního já. 

32 x 25,5 (61 x 38) cm 
       

       

LOT 187    

Thanka "Buddha" ...........................................................................................................................................................  40 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v plátěném rouchu, na zadní straně krátký text 

pravděpodobně v azbuce, 18. – 19. století.  

35 x 28 (66,5 x 41) cm 
       

       

LOT 188    

Thanka dlouhá, zašitá v červeném rouchu "Osm pokojných božstev" ...................................................  40 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně doplněna plastickým zlacením, zašito v červeném 

rouchu, 19. století.  

VÝJIMEČNÝ ROZMĚR - DÉLKA VÍCE NEŽ 3 METRY 

47 x 313 (69,5 x 335) cm 
       

       

LOT 189    

Thanka zašitá v červeném rouchu "Mandaly" .................................................................................................  150 000 Kč  
vyjímečně dlouhá thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v červeném rouchu, 

na zadní straně osm otisků dlaní tvůrce této thanky – svým způsobem jde o určitou formu signatury, 18. – 19. století. Mandala 

(tibetsky: Kjilkhor) – doslova „kruh, sféra“ – symbolicky zobrazují vesmír podle buddhistických představ o jeho uspořádání 

a zabydlení jej ovládajícími božskými bytostmi. Vykazují množství různých symbolických vyjádření kosmických sil a energií. 

Slouží jako meditační pomůcka a předloha pro určitou vizualizaci, jíž mohou být energie pomocí obrazů uchopeny. Ve všech 

mandalách jsou kosmické symboly uspořádány kolem středu, jehož centrem je sídlo božstva nebo božstvo samo. Osvobozena 

od všech pozemských poskvrnění je mandala dokonale očištěnou oblastí. 

VÝJIMEČNÝ ROZMĚR - DÉLKA VÍCE NEŽ 4 METRY. 

59 x 405 (81 x 427) cm 
       

       

LOT 190    

Thanka zašitá v červeném rouchu "Mandaly" .................................................................................................  250 000 Kč  
výjimečně dlouhá thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba zlatou barvou na černém podkladu místy doplněná 

zelenou, modrou a červenou barvou, na šepsovaném plátně, na zadní straně šestnáct otisků dlaní tvůrce této thanky, 19. století. 

Mandala (tibetsky: Kjilkhor) – doslova „kruh, sféra“ – symbolicky zobrazují vesmír podle buddhistických představ o jeho 

uspořádání a zabydlení jej ovládajícími božskými bytostmi. Vykazují množství různých symbolických vyjádření kosmických sil 

a energií. Slouží jako meditační pomůcka a předloha pro určitou vizualizaci, jíž mohou být energie pomocí obrazů uchopeny. 

Ve všech mandalách jsou kosmické symboly uspořádány kolem středu, jehož centrem je sídlo božstva nebo božstvo samo. 

Osvobozena od všech pozemských poskvrnění je mandala dokonale očištěnou oblastí. 

VÝJIMEČNÝ ROZMĚR - DÉLKA VÍCE NEŽ 8 METRŮ. 

55 x 800 (77 x 823) cm 
       

       

LOT 191    

Thanka "Amitájus" .........................................................................................................................................................  20 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně text a čtyři otisky dlaní tvůrce této 

thanky - svým způsobem jde o určitou formu signatury, 19. století. Amitájus "Buddha Neomezeného života" je buddha dlouhého 

života, zásluh a moudrosti. Podle buddhistického učení je možné v nás tyto kvality, díky meditaci na Amitájuse, rozvinout. Cílem 

praxe Buddhy Neomezeného života je dosažení nesmrtelného stavu osvícení. V buddhismu je tento buddha používán také 

k odstranění překážek, které by mohly dostávat životy ostatních do nebezpečí. 

145 x 115 cm 
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LOT 192    

Thanka "Sinhavaktradákiní" .....................................................................................................................................  30 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 18. – 19. století Sinhavaktradákiní - dákině se lví 

hlavou – Kačuma. Mezi dákiní se zvířecími obličeji vystupuje "ta, jež má lví tvář" jako velitelka. Dákiní se lvím obličejem přichází 

obzvláště ku pomoci, když jógin hledá texty, jež vysvobozený guru ukryl pro příští pokolení. 

Wikipedia: Dákyně [tib. khando; skt. dákiní] je v buddhismu vadžrajány ženský energetický princip spojený s vědomostmi,  

inteligencí a moudrostí. 

 

V tibetštině se dákyně překládá jako khandro, nebo khandroma, což znamená "ta, která kráčí nebem" nebo "ta, která se pohybuje  

v prostoru". Někdy je také tento termín poeticky překládaný jako "tanečnice na nebi" nebo "chodkyně po nebi". 

 

Bývá zobrazovaná jako mladá, nahá postava v taneční pozici, často drží v jedné ruce misku z lebky (kapala), naplněnou nektarem 

moudrosti a v druhé ruce zakřivený nůž (kartika), kterým odsekává všechny překážky na cestě meditujících. Některé její formy 

mají kolem krku náhrdelník z uřezaných hlav jako symbol odstranění všech neuróz a do slunečního disku pod sebou zašlapávají 

různé slabosti a rušivé emoce. Její výraz představuje kompletní překonání ega a nevědomosti 

145 x 115,5 cm 
       

       

LOT 193    

Thanka "Hrozivé ochranné božstvo (zelený Mahákála?)" ...........................................................................  20 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně doplněna plastickým zlacením, 19. století. Mahákála 

(sanskrt, doslova „ochránce Dharmy“) je jméno tzv. dharmapály (ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském 

vadžrajánovém buddhismu. V japonském buddhismu je Mahákála známý pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy 

buddhovských aspektů (tenbu) a je řazen mezi tzv. sedm bohů štěstí. V théravádě („Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) 

přijímají buddhisté útočiště ve Třech klenotech - jsou jimi Buddha, dharma a sangha. Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají 

praktikující buddhisté útočiště ještě navíc ve Třech kořenech - těmi jsou Láma, jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce 

na cestě k osvícení, respektive ochránce Buddhova učení - dharmy (v sanskrtu Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, 

jsou zobrazováni v tzv. hněvivé podobě. Mahákála představuje většinou hněvivý projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. 

Celkem se projevuje v 75 formách, které symbolizují nejrůznější emoce. Často je zobrazován společně se svou družkou Palden 

Lhamo. Šest rukou znamená úspěšné završení šesti vysvobozujících činů, parámit, které jsou praktikovány a přiváděny 

k dokonalosti bódhisattvy během jejich postupného duchovního tréninku. Mahákála je ochranným božstvem Mongolska a obyvatel 

vyznávajících buddhismus. Mahákála jako ochránce moudrosti. 

154 x 102 cm 
       

       

LOT 194    

Thanka "bódhisattva Avalókitéšvara (4-ruký)" ................................................................................................  20 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. století. Avalókitéšvara (Čanrasig, Velký 

Slitovník) bódhisattva nekonečného soucitu, v němž je ztělesněno milosrdenství všech Buddhů. Co do významu se 

s Avalókitéšvarou nemůže měřit žádný jiný bódhisattva a pro mnohé vyznavače mahájány dokonce představuje nejdůležitější 

postavu buddhistického panteonu vůbec. Na všechny dalajlámy je pohlíženo jako na inkarnace Avalókitéšvary. Soucit (sanskrt: 

karuná) - jedna ze dvou nejvýznamnějších složek buddhovství, druhou je moudrost (sanskrt: pradžňá), kterou symbolizuje 

Maňdžušrí. 

158 x 115 cm 
       

       

LOT 195    

Thanka "Mahákála - modrý" .....................................................................................................................................  20 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. století. Mahákála (sanskrt, doslova „ochránce 

Dharmy“) je jméno tzv. dharmapály (ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském vadžrajánovém buddhismu. V japonském 

buddhismu je Mahákála známý pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy buddhovských aspektů (tenbu) a je řazen mezi tzv. 

sedm bohů štěstí. V théravádě („Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) přijímají buddhisté útočiště ve Třech klenotech - jsou jimi 

Buddha, dharma a sangha. Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají praktikující buddhisté útočiště ještě navíc ve Třech 

kořenech - těmi jsou Láma, jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce na cestě k osvícení, respektive ochránce Buddhova 

učení - dharmy (v sanskrtu Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, jsou zobrazováni v tzv. hněvivé podobě. Mahákála 

představuje většinou hněvivý projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. Celkem se projevuje v 75 formách, které symbolizují 

nejrůznější emoce. Často je zobrazován společně se svou družkou Palden Lhamo. Šest rukou znamená úspěšné završení šesti 

vysvobozujících činů, parámit, které jsou praktikovány a přiváděny k dokonalosti bódhisattvy během jejich postupného 

duchovního tréninku. Mahákála je ochranným božstvem Mongolska a obyvatel vyznávajících buddhismus. Mahákála  jako 

ochránce moudrosti. 

159 x 122 cm 
       

       

LOT 196    

Thanka "Mahákála – červený" .................................................................................................................................  20 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. století. Mahákála (sanskrt, doslova „ochránce 

Dharmy“) je jméno tzv. dharmapály (ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském vadžrajánovém buddhismu. V japonském 

buddhismu je Mahákála známý pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy buddhovských aspektů (tenbu) a je řazen mezi tzv. 

sedm bohů štěstí. V théravádě („Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) přijímají buddhisté útočiště ve Třech klenotech - jsou jimi 

Buddha, dharma a sangha. Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají praktikující buddhisté útočiště ještě navíc ve Třech 

kořenech - těmi jsou Láma, jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce na cestě k osvícení, respektive ochránce Buddhova 

učení - dharmy (v sanskrtu Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, jsou zobrazováni v tzv. hněvivé podobě. Mahákála 
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představuje většinou hněvivý projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. Celkem se projevuje v 75 formách, které symbolizují 

nejrůznější emoce. Často je zobrazován společně se svou družkou Palden Lhamo. Šest rukou znamená úspěšné završení šesti 

vysvobozujících činů, parámit, které jsou praktikovány a přiváděny k dokonalosti bódhisattvy během jejich postupného 

duchovního tréninku. Mahákála je ochranným božstvem Mongolska a obyvatel vyznávajících buddhismus. Mahákála jako 

ochránce moudrosti. 

157,5 x 123 cm 
       

       

LOT 197    

Thanka "Mandala (ve žlutém rouchu)" ................................................................................................................  25 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito ve žlutém rouchu, na zadní straně text, 19. 

století. Mandala (tibetsky: Kjilkhor) – doslova „kruh, sféra“ – symbolicky zobrazují vesmír podle buddhistických představ o jeho 

uspořádání a zabydlení jej ovládajícími božskými bytostmi. Vykazují množství různých symbolických vyjádření kosmických sil 

a energií. Slouží jako meditační pomůcka a předloha pro určitou vizualizaci, jíž mohou být energie pomocí obrazů uchopeny. 

Ve všech mandalách jsou kosmické symboly uspořádány kolem středu, jehož centrem je sídlo božstva nebo božstvo samo. 

Osvobozena od všech pozemských poskvrnění je mandala dokonale očištěnou oblastí. 

155 x 126 (165 x 138) cm 
       

       

LOT 198    

Thanka "Mandala (ve žlutém rouchu)" ................................................................................................................  25 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito ve žlutém rouchu, na zadní straně text, 19. 

století. Mandala (tibetsky: Kjilkhor) – doslova „kruh, sféra“ – symbolicky zobrazují vesmír podle buddhistických představ o jeho 

uspořádání a zabydlení jej ovládajícími božskými bytostmi. Vykazují množství různých symbolických vyjádření kosmických sil 

a energií. Slouží jako meditační pomůcka a předloha pro určitou vizualizaci, jíž mohou být energie pomocí obrazů uchopeny. 

Ve všech mandalách jsou kosmické symboly uspořádány kolem středu, jehož centrem je sídlo božstva nebo božstvo samo. 

Osvobozena od všech pozemských poskvrnění je mandala dokonale očištěnou oblastí. 

152,5 x 127,5 (163 x 138,5) cm 
       

       

LOT 199    

Thanka "Jakša Jangleber" .............................................................................................................................................  5 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v brokátovém rouchu, kryto hedvábnou 

látkou, 18. století, poškozeno. Látka zakrývající malbu - rouška sloužící k ochraně thanky před vnějšími vlivy (např. dýmem) a také 

před pohledem nezasvěceného člověka. 

Nejvýznačnějším bojovníkem ve vojsku jakšů, jemuž velí Vaišravana, je hrozivý Jangleber, předbuddhistický tibetský bůh hor, 

který byl po vítězství buddhismu v Tibetu začleněn do buddhistického panteonu jako veliký jakša (mahájakša). 

19 x 14 (63 x 25,5) cm 
       

       

LOT 200    

Thanka "Avalókitéšvara" ............................................................................................................................................  20 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v tmavě zelené textilii, 18. – 19. století, 

poškozeno v okrajové tkanině. Avalókitéšvara (Čanrasig, Velký Slitovník) bódhisattva nekonečného soucitu, v němž je ztělesněno 

milosrdenství všech Buddhů. Co do významu se s Avalókitéšvarou nemůže měřit žádný jiný bódhisattva a pro mnohé vyznavače 

mahájány dokonce představuje nejdůležitější postavu buddhistického panteonu vůbec. Na všechny dalajlámy je pohlíženo jako na 

inkarnace Avalókitéšvary. Soucit (sanskrt: karuná) - jedna ze dvou nejvýznamnějších složek buddhovství, druhou je moudrost 

(sanskrt: pradžňá), kterou symbolizuje Maňdžušrí. 

29 x 21,5 (54 x 38) cm 
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LOT 201    

Thanka "Mahákála" .......................................................................................................................................................  25 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v brokátovém rouchu, kryto hedvábnou 

látkou, 18. – 19. století. Látka zakrývající malbu - rouška sloužící k ochraně thanky před vnějšími vlivy (např. dýmem) a také před 

pohledem nezasvěceného člověka. 

Mahákála (sanskrt, doslova „ochránce Dharmy“) je jméno tzv. dharmapály (ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském 

vadžrajánovém buddhismu. V japonském buddhismu je Mahákála známý pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy 

buddhovských aspektů (tenbu) a je řazen mezi tzv. sedm bohů štěstí. V théravádě („Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) 

přijímají buddhisté útočiště ve Třech klenotech - jsou jimi Buddha, dharma a sangha. Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají 

praktikující buddhisté útočiště ještě navíc ve Třech kořenech - těmi jsou Láma, jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce 

na cestě k osvícení, respektive ochránce Buddhova učení - dharmy (v sanskrtu Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, 

jsou zobrazováni v tzv. hněvivé podobě. Mahákála představuje většinou hněvivý projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. 

Celkem se projevuje v 75 formách, které symbolizují nejrůznější emoce. Často je zobrazován společně se svou družkou Palden 

Lhamo. Šest rukou znamená úspěšné završení šesti vysvobozujících činů, parámit, které jsou praktikovány a přiváděny 
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k dokonalosti bódhisattvy během jejich postupného duchovního tréninku. Mahákála je ochranným božstvem Mongolska a obyvatel 

vyznávajících buddhismus. Mahákála jako ochránce moudrosti. 

30 x 22,5 (56 x 39,5) cm 
       

       

LOT 202    

Thanka "Mandala s Buddhou" .................................................................................................................................  20 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v hnědočerveném brokátovém rouchu, 19. 

století. Mandala (tibetsky: Kjilkhor) – doslova „kruh, sféra“ – symbolicky zobrazují vesmír podle buddhistických představ o jeho 

uspořádání a zabydlení jej ovládajícími božskými bytostmi. Vykazují množství různých symbolických vyjádření kosmických sil 

a energií. Slouží jako meditační pomůcka a předloha pro určitou vizualizaci, jíž mohou být energie pomocí obrazů uchopeny. 

Ve všech mandalách jsou kosmické symboly uspořádány kolem středu, jehož centrem je sídlo božstva nebo božstvo samo. 

Osvobozena od všech pozemských poskvrnění je mandala dokonale očištěnou oblastí. 

32 x 24,5 (77 x 50) cm 
       

       

LOT 203    

Thanka "Vadžradhara" ................................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v rouchu, 19. – 20. století. Ádibuddha 

Vadžradhara "nositel vadžry" - křížové gesto a posuněk naznačuje blaho zakoušené při sloučení protikladů, mystickém spojení, jež 

odstraňuje utrpení. 

60 x 41 (90 x 68,5) cm 
       

       

LOT 204    

Thanka "Avalókitéšvara" ............................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně doplněna zlacením, na zadní straně oživovací mantry 

a otisk dvou dlaní tvůrce této thanky – svým způsobem jde o určitou formu signatury, 19. – 20. století. Avalókitéšvara (Čanrasig, 

Velký Slitovník) bódhisattva nekonečného soucitu, v němž je ztělesněno milosrdenství všech Buddhů. Co do významu se 

s Avalókitéšvarou nemůže měřit žádný jiný bódhisattva a pro mnohé vyznavače mahájány dokonce představuje nejdůležitější 

postavu buddhistického panteonu vůbec. Na všechny dalajlámy je pohlíženo jako na inkarnace Avalókitéšvary. Soucit (sanskrt: 

karuná) - jedna ze dvou nejvýznamnějších složek buddhovství, druhou je moudrost (sanskrt: pradžňá), kterou symbolizuje 

Maňdžušrí. 

72 x 48 cm 
       

       

LOT 205    

Thanka "Bílá Tára" ........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně doplněna zlacením, na zadní straně oživovací mantry 

a otisk dvou dlaní tvůrce této thanky – svým způsobem jde o určitou formu signatury, 19. – 20. století. Bílá Tára ztělesňuje plodný, 

mateřský aspekt soucítění – je ztělesněním mateřské lásky. Bílá Tára je ženským bódhisattvou se schopností své ctitele zachránit 

před utrpením, nebezpečím a strachem. Je nejuctívanějším ochranným božstvem. Bílá i Zelená Tara vznikly ze slz Avalókitéšvary 

a jsou proto považovány za jeho průvodkyně. Bílá Tára ztělesňuje aspekt jeho moudrosti, Zelená Tára pak pomocné jednání 

ze soucitu se vším živoucím. 

68,5 x 49 cm 
       

       

LOT 206    

Thanka "Jamántaka" .....................................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně doplněna zlacením, na zadní straně razítka, 19. – 20. 

století. Dharmapála Jamántaka, přemožitel smrti. Ten kdo skoncoval s Jamou (bohem smrti). Patří mezi nejhrůzostrašnější 

Dharmapály, členy skupiny hněvivých božstev. Odpovídá diamantové moudrosti nejvyšší skutečnosti v souvislosti s vítězstvím 

nad strastmi, utrpením a smrtí. Je hněvivou formou bódhisattvy Mandžušrího a ochranným božstvem školy Gelugpa. 

70 x 51,5 cm 
       

       

LOT 207    

Thanka "Jamántaka" .....................................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně doplněna zlacením, 19. – 20. století. Dharmapála 

Jamántaka, přemožitel smrti. Ten kdo skoncoval s Jamou (bohem smrti). Patří mezi nejhrůzostrašnější Dharmapály, členy skupiny 

hněvivých božstev. Odpovídá diamantové moudrosti nejvyšší skutečnosti v souvislosti s vítězstvím nad strastmi, utrpením a smrtí. 

Je hněvivou formou bódhisattvy Mandžušrího a ochranným božstvem školy Gelugpa. 

70 x 50,5 cm 
       

       

LOT 208    

Thanka "Buddha" ...........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry a otisk dvou dlaní 

tvůrce této thanky – svým způsobem jde o určitou formu signatury, 19. – 20. století. Buddha, vlastním jménem Siddhártha 

Gautama, zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. 

68,5 x 48 cm 
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LOT 209    

Thanka "Mandzušrí" .....................................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně doplněna zlacením, 19. – 20. století. Bódhisattva 

Mandžušrí ztělesňuje aktivní, činnou moudrost a transcendentní, oduševnělé poznání. Je vládcem moudrosti a poskytuje těm, kdo 

se snaží ve světě šířit Buddhovo učení, inspiraci a výmluvnost. Pravá „mužská“ ruka mává mečem, s nímž ničí nevědomost, 

zároveň je to pochodeň přinášející světlo do temnot. Levá „ženská“ ruka drží ve výši prsou knihu transcendentální moudrosti 

(pradžňápáramita), která pojednává o prázdnotě (šúnjata), která tvoří podstatu všech věcí a bytostí. 

70 x 52 cm 
       

       

LOT 210    

Thanka "Kubéra" ............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Kubéra – je jediným ze čtveřice 

ochránců světa, který je uctíván nejenom jako strážce Severu, ale i samostatně jako bůh bohatství a pokladů. 

70,5 x 52,5 cm 
       

       

LOT 211    

Thanka "Amitájus" .........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Amitájus "Buddha Neomezeného 

života" je buddha dlouhého života, zásluh a moudrosti. Podle buddhistického učení je možné v nás tyto kvality, díky meditaci 

na Amitájuse, rozvinout. Cílem praxe Buddhy Neomezeného života je dosažení nesmrtelného stavu osvícení. V buddhismu je tento 

buddha používán také k odstranění překážek, které by mohly dostávat životy ostatních do nebezpečí. 

68,5 x 49 cm 
       

       

LOT 212    

Thanka "Vairóčana s Vadžradhátvíšvarí" ..........................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně doplněna plastickým zlacením, 19. – 20. století. 

Tantrické vyobrazení znázorňující mystické spojení protikladů. 

72,5 x 52 cm 
       

       

LOT 213    

Thanka "Hajagríva s jóginí" ......................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry a otisk dvou dlaní 

tvůrce této thanky – svým způsobem jde o určitou formu signatury, 19. – 20. století. Dharmapála Hajagríva - „jenž má na šíji koně“ 

– rozpoznatelný podle koňské hlavy ve vlasech. Pochází z hinduismu, kde splynul s bohem Višnuem. V mahájánovém buddhismu 

strážcem posvátných písem, jenž zaplašuje zlé duchy koňským řehtáním. Mnozí vyznavači Marjány v něm spatřují vtělení 

transcendentálního bódhisattvy Avalókitéšvary. 

76 x 58 cm 
       

       

LOT 214    

Thanka "Mahákála (4-ruký)" ....................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně špatně viditelný text i otisk dvou 

dlaní tvůrce této thanky – svým způsobem jde o určitou formu signatury, 19. – 20. století. Mahákála (sanskrt, doslova „ochránce 

Dharmy“) je jméno tzv. dharmapály (ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském vadžrajánovém buddhismu. V japonském 

buddhismu je Mahákála známý pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy buddhovských aspektů (tenbu) a je řazen mezi tzv. 

sedm bohů štěstí. V théravádě („Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) přijímají buddhisté útočiště ve Třech klenotech - jsou jimi 

Buddha, dharma a sangha. Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají praktikující buddhisté útočiště ještě navíc ve Třech 

kořenech - těmi jsou Láma, jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce na cestě k osvícení, respektive ochránce Buddhova 

učení - dharmy (v sanskrtu Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, jsou zobrazováni v tzv. hněvivé podobě. Mahákála 

představuje většinou hněvivý projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. Celkem se projevuje v 75 formách, které symbolizují 

nejrůznější emoce. Často je zobrazován společně se svou družkou Palden Lhamo. Čtyři ruce této manifestace Mahákály symbolizují 

čtyři pozitivní karmy nebo činy, které jsou hlavní aktivitou tohoto buddhovského aspektu: 1. Rozpouští nemoci, překážky 

a nepokoje, 2. Posiluje život, dobré vlastnosti a moudrost, 3. Přitahuje vše, co potřebují praktikující Dharmy a naklání bytost i 

k Dharmě, 4. Rozbijí zmatek, pochyby a nevědomost. Mahákála je ochranným božstvem Mongolska a obyvatel vyznávajících 

buddhismus. Mahákála jako ochránce moudrosti. 

77 x 51,5 cm 
       

       

LOT 215    

Thanka "Mahákála (4-ruký)" ....................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně špatně viditelný text i otisk dvou 

dlaní tvůrce této thanky – svým způsobem jde o určitou formu signatury, 19. – 20. století. Mahákála (sanskrt, doslova „ochránce 

Dharmy“) je jméno tzv. dharmapály (ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském vadžrajánovém buddhismu. V japonském 

buddhismu je Mahákála známý pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy buddhovských aspektů (tenbu) a je řazen mezi tzv. 

sedm bohů štěstí. V théravádě („Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) přijímají buddhisté útočiště ve Třech klenotech - jsou jimi 

Buddha, dharma a sangha. Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají praktikující buddhisté útočiště ještě navíc ve Třech 

kořenech - těmi jsou Láma, jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce na cestě k osvícení, respektive ochránce Buddhova 

učení - dharmy (v sanskrtu Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, jsou zobrazováni v tzv. hněvivé podobě. Mahákála 

představuje většinou hněvivý projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. Celkem se projevuje v 75 formách, které symbolizují 
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nejrůznější emoce. Často je zobrazován společně se svou družkou Palden Lhamo. Čtyři ruce této manifestace Mahákály symbolizují 

čtyři pozitivní karmy nebo činy, které jsou hlavní aktivitou tohoto buddhovského aspektu: 1. Rozpouští nemoci, překážky 

a nepokoje, 2. Posiluje život, dobré vlastnosti a moudrost, 3. Přitahuje vše, co potřebují praktikující Dharmy a naklání bytosti 

k Dharmě, 4. Rozbijí zmatek, pochyby a nevědomost. Mahákála je ochranným božstvem Mongolska a obyvatel vyznávajících 

buddhismus. Mahákála jako ochránce moudrosti. 

78,5 x 52 cm 
       

       

LOT 216    

Thanka "Hněvivé božstvo" ..........................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně text a nezřetelný otisk dvou dlaní 

tvůrce této thanky – svým způsobem jde o určitou formu signatury, 19. – 20. století.  

79 x 50,5 cm 
       

       

LOT 217    

Thanka "Kubéra" ............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně text, 19. – 20. století. Kubéra – je 

jediným ze čtveřice ochránců světa, který je uctíván nejenom jako strážce Severu, ale i samostatně jako bůh bohatství a pokladů . 

V levé ruce drží promyku, která plive perly. 

80 x 62 cm 
       

       

LOT 218    

Thanka "Amitájus" ............................................................................................................................................................  8 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. 

Amitájus "Buddha Neomezeného života" je buddha dlouhého života, zásluh a moudrosti. Podle buddhistického učení je možné 

v nás tyto kvality, díky meditaci na Amitájuse, rozvinout. Cílem praxe Buddhy Neomezeného života je dosažení nesmrtelného 

stavu osvícení. V buddhismu je tento buddha používán také k odstranění překážek, které by mohly dostávat životy ostatních 

do nebezpečí. 

71 x 48 cm 
       

       

LOT 219    

Thanka "Buddha - Siddhártha Gautama" ..............................................................................................................  5 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. Buddha, 

vlastním jménem Siddhártha Gautama, zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. 

23 x 17,2 cm 
       

       

LOT 220    

Thanka "Buddha" ..............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Buddha, vlastním jménem Siddhártha 

Gautama, zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. 

16 x 12,5 cm 
       

       

 

 

 

 

 

THANKY, ŠKAPULÍŘ, ŠKAPULÍŘOVÉ OBRÁZKY položky 221 - 240 

 
 

 

LOT 221    

Thanka "Buddha - Siddhártha Gautama" ..............................................................................................................  5 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, částečně setřená barva zejména ve spodní části, 19. – 20. 

století. Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený.  

23 x 17 cm 
       

       

LOT 222    

Thanka "Jamántaka" ........................................................................................................................................................  4 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Dharmapála Jamántaka, přemožitel 

smrti. Ten kdo skoncoval s Jamou (bohem smrti). Patří mezi nejhrůzostrašnější Dharmapály, členy skupiny hněvivých božstev. 

Odpovídá diamantové moudrosti nejvyšší skutečnosti v souvislosti s vítězstvím nad strastmi, utrpením a smrtí. Je hněvivou formou 

bódhisattvy Mandžušrího a ochranným božstvem školy Gelugpa. 

20,5 x 15 cm 
       

       

LOT 223    

OBSAH 
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Thanka "Buddha" ..............................................................................................................................................................  6 000 Kč  
thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na několika místech plátno prosvítá, 19. – 20. 

století. Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený.  

22,7 x 16,7 cm 
       

       

LOT 224    

Thanka "Dharmapála Kubéra" ...................................................................................................................................  3 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně text, 19. – 20. století. Kubéra – je jediným 

ze čtveřice ochránců světa, který je uctíván nejenom jako strážce Severu, ale i samostatně jako bůh bohatství a pokladů. 

19 x 14 cm 
       

       

LOT 225    

Thanka "Amitájus" ............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, na několika místech plátno 

prosvítá, 19. – 20. století. Amitájus "Buddha Neomezeného života" je buddha dlouhého života, zásluh a moudrosti. Podle 

buddhistického učení je možné v nás tyto kvality, díky meditaci na Amitájuse, rozvinout. Cílem praxe Buddhy Neomezeného 

života je dosažení nesmrtelného stavu osvícení. V buddhismu je tento buddha používán také k odstranění překážek, které by mohly 

dostávat životy ostatních do nebezpečí. 

14,5 x 10,5 cm 
       

       

LOT 226    

Thanka "Amitájus" ............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Amitájus "Buddha Neomezeného života" je 

buddha dlouhého života, zásluh a moudrosti. Podle buddhistického učení je možné v nás tyto kvality, díky meditaci na Amitájuse, 

rozvinout. Cílem praxe Buddhy Neomezeného života je dosažení nesmrtelného stavu osvícení. V buddhismu je tento buddha 

používán také k odstranění překážek, které by mohly dostávat životy ostatních do nebezpečí. 

19,5 x 14,5 cm 
       

       

LOT 227    

Thanka "Ádibuddha Vadžrasattva" ..........................................................................................................................  1 500 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. 

Vadžrasattva („jehož je vadžra“ – absolutno) je sjednocenou očistnou silou všech Buddhů. Ádibuddha nevládne žádnému nebi, 

ztělesňuje totiž všepronikající absolutno. Vadžrasattva je hojně uctíván v Nepálu, protože jako ádibuddha neboli prabuddha 

pobýval především zde. Jeho svatyní je Svajambhúnáthova stúpa ležící na kopci v západním okraji nepálského hlavního města 

Káthmándú. 

13,5 x 10 cm 
       

       

LOT 228    

Thanka "Buddha - mandala" ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně rukou psané číslo 39, 19. – 20. století. Mandala 

(tibetsky: Kjilkhor) – doslova „kruh, sféra“ – symbolicky zobrazují vesmír podle buddhistických představ o jeho uspořádání 

a zabydlení jej ovládajícími božskými bytostmi. Vykazují množství různých symbolických vyjádření kosmických sil a energií. 

Slouží jako meditační pomůcka a předloha pro určitou vizualizaci, jíž mohou být energie pomocí obrazů uchopeny. Ve všech 

mandalách jsou kosmické symboly uspořádány kolem středu, jehož centrem je sídlo božstva nebo božstvo samo. Osvobozena 

od všech pozemských poskvrnění je mandala dokonale očištěnou oblastí. 

16,5 x 16 cm 
       

       

LOT 229    

Thanka "Buddha Amitábha" ........................................................................................................................................  4 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století.  

22,5 x 16 cm 
       

       

LOT 230    

Thanka "Bílá Tára jako Ušníšavidžája" ..................................................................................................................  3 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. Bílá Tára 

ztělesňuje plodný, mateřský aspekt soucítění – je ztělesněním mateřské lásky. Bílá Tára je ženským bódhisattvou se schopností své 

ctitele zachránit před utrpením, nebezpečím a strachem. Je nejuctívanějším ochranným božstvem. Bílá i Zelená Tára vznikly ze slz 

Avalókitéšvary a jsou proto považovány za jeho průvodkyně. Bílá Tára ztělesňuje aspekt jeho moudrosti, Zelená Tára pak pomocné 

jednání ze soucitu se vším živoucím. 

20 x 17 cm 
       

       

LOT 231    

Thanka "Bílá Tára" ...........................................................................................................................................................  4 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Bílá Tára ztělesňuje plodný, mateřský aspekt 

soucítění – je ztělesněním mateřské lásky. Bílá Tára je ženským bódhisattvou se schopností své ctitele zachránit před utrpením, 

nebezpečím a strachem. Je nejuctívanějším ochranným božstvem. Bílá i Zelená Tára vznikly ze slz Avalókitéšvary a jsou proto 
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považovány za jeho průvodkyně. Bílá Tára ztělesňuje aspekt jeho moudrosti, Zelená Tára pak pomocné jednání ze soucitu se vším 

živoucím. 

23 x 17 cm 
       

       

LOT 232    

Thanka "Zelená Tára" .....................................................................................................................................................  3 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Tára podle legendy povstala ze slzy 

bódhisattvy Avalókitéšvary, kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. Doslova její jméno znamená „Vysvoboditelka“. Zelená 

Tára představuje aktivní, energetickou stránku soucítění a je národní ochránkyní Tibetu. Vystupuje jako „zachránkyně“ 

a „vysvoboditelka“. 

20 x 16 cm 
       

       

LOT 233    

Thanka "Zelená Tára" .....................................................................................................................................................  3 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Tára podle legendy povstala ze slzy 

bódhisattvy Avalókitéšvary, kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. Doslova její jméno znamená „Vysvoboditelka“. Zelená 

Tára představuje aktivní, energetickou stránku soucítění a je národní ochránkyní Tibetu. Vystupuje jako „zachránkyně“ 

a „vysvoboditelka“. 

16,2 x 12,6 cm 
       

       

LOT 234    

Thanka "Zelená Tára" .....................................................................................................................................................  3 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. Tára podle 

legendy povstala ze slzy bódhisattvy Avalókitéšvary, kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. Doslova její jméno znamená 

„Vysvoboditelka“. Zelená Tára představuje aktivní, energetickou stránku soucítění a je národní ochránkyní Tibetu. Vystupuje jako 

„zachránkyně“ a „vysvoboditelka“. 

20,7 x 15,7 cm 
       

       

LOT 235    

Thanka "Avalókitéšvara - jedenáctihlavý" ..........................................................................................................  25 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. 

Avalókitéšvara (Čanrasig, Velký Slitovník) bódhisattva nekonečného soucitu, v němž je ztělesněno milosrdenství všech Buddhů. 

Co do významu se s Avalókitéšvarou nemůže měřit žádný jiný bódhisattva a pro mnohé vyznavače mahájány dokonce představuje 

nejdůležitější postavu buddhistického panteonu vůbec. Na všechny dalajlámy je pohlíženo jako na inkarnace Avalókitéšvary. 

Soucit (sanskrt: karuná) - jedna ze dvou nejvýznamnějších složek buddhovství, druhou je moudrost (sanskrt: pradžňá), kterou 

symbolizuje Maňdžušrí. 

18 x 13,5 cm 
       

       

LOT 236    

Thanka "Budoucí buddha - Maitréja" .....................................................................................................................  2 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Maitréja je postava buddhistické eschatologie, 

kde představuje nástupce Buddhy Šákjamuniho a buddhu příštího věku. Nyní je bódhisattvou, který dlí v „radostných nebesích“ 

Tušita pod pálijským jménem Nathadéva. 

18,5 x 13 cm 
       

       

LOT 237    

Thanka "Avalókitéšvara - jedenáctihlavý" .............................................................................................................  3 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Avalókitéšvara (Čanrasig, Velký Slitovník) 

bódhisattva nekonečného soucitu, v němž je ztělesněno milosrdenství všech Buddhů. Co do významu se s Avalókitéšvarou nemůže 

měřit žádný jiný bódhisattva a pro mnohé vyznavače mahájány dokonce představuje nejdůležitější postavu buddhistického 

panteonu vůbec. Na všechny dalajlámy je pohlíženo jako na inkarnace Avalókitéšvary. Soucit (sanskrt: karuná) - jedna ze dvou 

nejvýznamnějších složek buddhovství, druhou je moudrost (sanskrt: pradžňá), kterou symbolizuje Maňdžušrí. 

22,7 x 16,5 cm 
       

       

LOT 238    

Thanka "Avalókitéšvara" ...............................................................................................................................................  2 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Avalókitéšvara (Čanrasig, Velký Slitovník) 

bódhisattva nekonečného soucitu, v němž je ztělesněno milosrdenství všech Buddhů. Co do významu se s Avalókitéšvarou nemůže 

měřit žádný jiný bódhisattva a pro mnohé vyznavače mahájány dokonce představuje nejdůležitější postavu buddhistického 

panteonu vůbec. Na všechny dalajlámy je pohlíženo jako na inkarnace Avalókitéšvary. Soucit (sanskrt: karuná) - jedna ze dvou 

nejvýznamnějších složek buddhovství, druhou je moudrost (sanskrt: pradžňá), kterou symbolizuje Maňdžušrí. 

18 x 12,5 cm 
       

       

LOT 239    

Thanka "Mandžušrí" ........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Bódhisattva Mandžušrí ztělesňuje aktivní, 
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činnou moudrost a transcendentní, oduševnělé poznání. Je vládcem moudrosti a poskytuje těm, kdo se snaží ve světě šířit 

Buddhovo učení, inspiraci a výmluvnost. Pravá „mužská“ ruka mává mečem, s nímž ničí nevědomost, zároveň je to pochodeň 

přinášející světlo do temnot. Levá „ženská“ ruka drží ve výši prsou knihu transcendentální moudrosti (pradžňápáramita), která  

pojednává o prázdnotě (šúnjata), která tvoří podstatu všech věcí a bytostí. 

21 x 15 cm 
       

       

LOT 240    

Thanka "Conghapa" .........................................................................................................................................................  4 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Conghapa též Dže Congkhapa či Dže 

Rinpočhe (1357-1419), byl jeden z nejvýznamnějších učitelů tibetského buddhismu - reformátor. Nespokojen s nedodržováním 

mnišských pravidel později založil vlastní klášter s přísnou sebekázní mnichů (celibát, vymýcení bonských představ, jež pronikly 

do mnoha buddhistických klášterů, oživení zvyklostí z dob historického Buddhy – Gautamy atd.). On sám sebe chápal spíše jako 

reformátora, než jako zakladatele nového buddhistického směru. Jeho učení se dokonce říkalo „Nová kadampa“. Až po jeho smrti 

jeho následovníci založili samostatnou školu, která je dnes známa jako gelugpa „škola žlutých čepic“, známou především díky 

instituci dalajlámů. Conghapa měl blízký vztah k ochránci učenců Mandžušrímu – díky své učenosti byl považován za jeho vtělení. 

19,5 x 15,5 cm 
       

       

 

 

 

 

ŠKAPULÍŘOVÉ OBRÁZKY položky 241 - 260 

 
 

LOT 241    

Thanka "Conghapa" .........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. století. Conghapa též Dže Congkhapa či Dže Rinpočhe 

(1357-1419), byl jeden z nejvýznamnějších učitelů tibetského buddhismu - reformátor. Nespokojen s nedodržováním mnišských 

pravidel později založil vlastní klášter s přísnou sebekázní mnichů (celibát, vymýcení bonských představ, jež pronikly do mnoha 

buddhistických klášterů, oživení zvyklostí z dob historického Buddhy – Gautamy atd.). On sám sebe chápal spíše jako reformátora, 

než jako zakladatele nového buddhistického směru. Jeho učení se dokonce říkalo „Nová kadampa“. Až po jeho smrti jeho 

následovníci založili samostatnou školu, která je dnes známa jako gelugpa „škola žlutých čepic“, známou především díky instituci 

dalajlámů. Conghapa měl blízký vztah k ochránci učenců Mandžušrímu – díky své učenosti byl považován za jeho vtělení. 

22,7 x 16,6 cm 
       

       

LOT 242    

Thanka "Conghapa - ráj" ...............................................................................................................................................  4 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. století. Conghapa též Dže Congkhapa či Dže Rinpočhe 

(1357-1419), byl jeden z nejvýznamnějších učitelů tibetského buddhismu - reformátor. Nespokojen s nedodržováním mnišských 

pravidel později založil vlastní klášter s přísnou sebekázní mnichů (celibát, vymýcení bonských představ, jež pronikly do mnoha 

buddhistických klášterů, oživení zvyklostí z dob historického Buddhy – Gautamy atd.). On sám sebe chápal spíše jako reformátora, 

než jako zakladatele nového buddhistického směru. Jeho učení se dokonce říkalo „Nová kadampa“. Až po jeho smrti jeho 

následovníci založili samostatnou školu, která je dnes známa jako gelugpa „škola žlutých čepic“, známou především díky instituci 

dalajlámů. Conghapa měl blízký vztah k ochránci učenců Mandžušrímu – díky své učenosti byl považován za jeho vtělení. 

23 x 16,6 cm 
       

       

LOT 243    

Thanka "Conghapa v ráji" .............................................................................................................................................  5 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. století. Conghapa též Dže Congkhapa či Dže Rinpočhe 

(1357-1419), byl jeden z nejvýznamnějších učitelů tibetského buddhismu - reformátor. Nespokojen s nedodržováním mnišských 

pravidel později založil vlastní klášter s přísnou sebekázní mnichů (celibát, vymýcení bonských představ, jež pronikly do mnoha 

buddhistických klášterů, oživení zvyklostí z dob historického Buddhy – Gautamy atd.). On sám sebe chápal spíše jako reformátora, 

než jako zakladatele nového buddhistického směru. Jeho učení se dokonce říkalo „Nová kadampa“. Až po jeho smrti jeho 

následovníci založili samostatnou školu, která je dnes známa jako gelugpa „škola žlutých čepic“, známou především díky instituci 

dalajlámů. Conghapa měl blízký vztah k ochránci učenců Mandžušrímu – díky své učenosti byl považován za jeho vtělení. 

23,2 x 17 cm 
       

       

LOT 244    

Thanka "Conghapa v ráji" .............................................................................................................................................  4 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. století. Conghapa též Dže Congkhapa či Dže Rinpočhe 

(1357-1419), byl jeden z nejvýznamnějších učitelů tibetského buddhismu - reformátor. Nespokojen s nedodržováním mnišských 

pravidel později založil vlastní klášter s přísnou sebekázní mnichů (celibát, vymýcení bonských představ, jež pronikly do mnoha 

buddhistických klášterů, oživení zvyklostí z dob historického Buddhy – Gautamy atd.). On sám sebe chápal spíše jako reformátora, 

než jako zakladatele nového buddhistického směru. Jeho učení se dokonce říkalo „Nová kadampa“. Až po jeho smrti jeho 

následovníci založili samostatnou školu, která je dnes známa jako gelugpa „škola žlutých čepic“, známou především díky instituci 

dalajlámů. Conghapa měl blízký vztah k ochránci učenců Mandžušrímu – díky své učenosti byl považován za jeho vtělení. 

23,7 x 18 cm 
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LOT 245    

Thanka "Víla Sumukhí" ..................................................................................................................................................  3 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně text, 19. – 20. století. Bohyně Sumukhí - 

„přátelského vzezření", cválá nad mraky na divokém oslu. Jedna z 5 blahovolných sester, jež jsou popisovány jako víly obývající 

vrcholky tibetského masívu Gauríšankar a jako ochranné bohyně, které bdí nad světci rozjímajícími v horských jeskyních. 

22,7 x 16 cm 
       

       

LOT 246    

Thanka "Víla Sumukhí" ..................................................................................................................................................  2 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Bohyně Sumukhí - „přátelského vzezření", 

cválá nad mraky na divokém oslu. Jedna z 5 blahovolných sester, jež jsou popisovány jako víly obývající vrcholky tibetského 

masívu Gauríšankar a jako ochranné bohyně, které bdí nad světci rozjímajícími v horských jeskyních 

19,5 x 13,5 cm 
       

       

LOT 247    

Thanka "Víla Sumukhí" ..................................................................................................................................................  3 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Bohyně Sumukhí - „přátelského vzezření", 

cválá nad mraky na divokém oslu. Jedna z 5 blahovolných sester, jež jsou popisovány jako víly obývající vrcholky tibetského 

masívu Gauríšankar a jako ochranné bohyně, které bdí nad světci rozjímajícími v horských jeskyních 

17 x 12,5 cm 
       

       

LOT 248    

Thanka "Dharmapála Jama - soudce zemřelých" ...............................................................................................  5 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. století. Než byl Jama vtělen do buddhistického panteonu, 

byl to bůh smrti, smrtonoš. Po proměně v dharampálu je chápán jako soudce zemřelých, jenž pečuje o to, aby každý při opětovném 

zrodu získal takovou existenci, jakou si svými činy zasloužil. 

18,5 x 15 cm 
       

       

LOT 249    

Thanka "Jakša Jangleber" ..........................................................................................................................................  20 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 19. století. Nejvýznačnějším bojovníkem ve vojsku jakšů, 

jemuž velí Vaišravana, je hrozivý Jangleber, předbuddhistický tibetský bůh hor, který byl po vítězství buddhismu v Tibetu začleněn 

do buddhistického panteonu jako veliký jakša (mahájakša). 

31,5 x 25 (celková plocha 33 x 27) cm 
       

       

LOT 250    

Thanka "Triáda hrozivých božstev - Mahákála, Jamántaka a Begce" ..................................................  10 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 18. – 19. století.  

35 x 13,5 cm 
       

       

LOT 251    

Thanka "Buddhův ráj" .................................................................................................................................................  10 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 18. – 19. století.  

37 x 30 cm 
       

       

LOT 252    

Thanka "Buddhův ráj - Buddha s učedníky (?)" .................................................................................................  8 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, 18. – 19. století.  

24,5 x 35,5 cm 
       

       

LOT 253    

Thanka "Ráj Sukhávatí" ..............................................................................................................................................  15 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně text, ve spodní části poškozeno plátno, malba 

částečně setřená, přeloženo, 18. – 19. století, Mongolsko. Amitábha je pánem jedné z rajských sfér, a sice Čisté země Sukhávatí, 

ležící na západě, a dokáže tam každému, kdo se mu odevzdá, umožnit znovuzrození. Jedině milost Amitábhy vede do Sukhávatí, 

karmickými skutky tento buddhovský ráj není k dosažení. Adept vysvobození nachází v Sukhávatí příznivé vnější podmínky, které 

potřebuje, aby v sobě zničil chtivost, zášť a nevědomost - vlivy jež ho poutají ke koloběhu znovuzrození - a aby rozvíjel 

osvobozující moudrost. Jakmile toho dosáhne, přechází ze Sukhávatí do nirvány. 

32,5 x 27 cm 
       

       

LOT 254    

Thanka "Zelená Tára" ..................................................................................................................................................  10 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, na zadní straně text, 19. století. Tára podle legendy povstala ze 
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slzy bódhisattvy Avalókitéšvary, kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. Doslova její jméno znamená „Vysvoboditelka“. 

Zelená Tára představuje aktivní, energetickou stránku soucítění a je národní ochránkyní Tibetu. Vystupuje jako „zachránkyně“ 

a „vysvoboditelka“. 

30,7 x 22,5 cm 
       

       

LOT 255    

Thanka "Zelená Tára" ..................................................................................................................................................  10 000 Kč  
thanka - buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, poškozeno, 18. století. Tára podle legendy povstala ze slzy 

bódhisattvy Avalókitéšvary, kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. Doslova její jméno znamená „Vysvoboditelka“. Zelená 

Tára představuje aktivní, energetickou stránku soucítění a je národní ochránkyní Tibetu. Vystupuje jako „zachránkyně“ 

a „vysvoboditelka“. 

34 x 27 cm 
       

       

LOT 256    

Škapulíř s obrázkem "Buddha Gautama a jeho učedníci: Šáriputra a Maudgaljájana"...............  20 000 Kč  
škapulíř měď, uvnitř škapulíře umístěn škapulířový obrázek - miniaturní malba na textilii, vzadu oživovací mantry, 18. – 19. století, 

Mongolsko.  

Rozměr škapulíře 8 x 7 cm, rozměr obrázku 7,3 x 6 cm 
       

       

LOT 257    

Škapulířový obrázek "Buddha" ......................................................................................................................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 18. – 19. století. Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, zakladatel buddhismu. Jméno 

Buddha znamená probuzený, osvícený. 

12,5 x 10,5 cm 
       

       

LOT 258    

Škapulířový obrázek "Bílá Tára - v sanskrtu Sitatárá" ......................................................................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně text, 18. – 19. století. Bílá Tára ztělesňuje plodný, mateřský aspekt soucítění – je 

ztělesněním mateřské lásky. Bílá Tára je ženským bódhisattvou se schopností své ctitele zachránit před utrpením, nebezpečím 

a strachem. Je nejuctívanějším ochranným božstvem. Bílá i Zelená Tara vznikly ze slz Avalókitéšvary a jsou proto považovány 

za jeho průvodkyně. Bílá Tára ztělesňuje aspekt jeho moudrosti, Zelená Tára pak pomocné jednání ze soucitu se vším živoucím. 

11 x 14,5 cm 
       

       

LOT 259    

Škapulířový obrázek "Avalókitéšvara jako Šadakšarí Lokéšvara - pán 6 slabik" ..................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 18. – 19. století. Jedna z nejpopulárnějších podob bódhisattvy 

Avalókitéšvary jako pána mantry „Óm, mani padmé húm“. 

9,5 x 7,5 cm 
       

       

LOT 260    

Škapulířový obrázek "Geser" ..........................................................................................................................................  600 Kč  
tisk fixovaný na plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století.  

9,3 x 7,3 cm 
       

       

 

 

 

 

 

ŠKAPULÍŘOVÉ OBRÁZKY položky 261 - 280 

 
 

LOT 261    

Škapulířový obrázek "Bílá Tára - v sanskrtu Sitatárá" ......................................................................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 18. – 19. století. Bílá Tára ztělesňuje plodný, mateřský aspekt 

soucítění – je ztělesněním mateřské lásky. Bílá Tára je ženským bódhisattvou se schopností své ctitele zachránit před utrpením, 

nebezpečím a strachem. Je nejuctívanějším ochranným božstvem. Bílá i Zelená Tara vznikly ze slz Avalókitéšvary a jsou proto 

považovány za jeho průvodkyně. Bílá Tára ztělesňuje aspekt jeho moudrosti, Zelená Tára pak pomocné jednání ze soucitu se vším 

živoucím. 

12,4 x 10 cm 
       

       

LOT 262    

Škapulířový obrázek "Ádibuddha Vadžrasattva" ..................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. Vadžrasattva („jehož je vadžra“ – absolutno) je 

OBSAH 
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sjednocenou očistnou silou všech Buddhů. Ádibuddha nevládne žádnému nebi, ztělesňuje totiž všepronikající absolutno. 

Vadžrasattva je hojně uctíván v Nepálu, protože jako ádibuddha neboli prabuddha pobýval především zde. Jeho svatyní je 

Svajambhúnáthova stúpa ležící na kopci v západním okraji nepálského hlavního města Káthmándú. 

11,5 x 8,7 cm 
       

       

LOT 263    

Škapulířový obrázek "Vadžrapáni - Bůh deště" .....................................................................................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 18. – 19. století, dolní růžek utržen. "Vadžrapáni - Bůh deště" v pravé ruce drží vadžru - ochránce 

a průvodce Buddhy a symbolizuje sílu realizace všech Buddhů, zároveň je považován za strážce tajných tantrických nauk.  

11,5 x 9,7 cm 
       

       

LOT 264    

Škapulířový obrázek "Conghapa" .................................................................................................................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 18. – 19. století. Conghapa též Dže Congkhapa či Dže Rinpočhe (1357-1419), byl jeden 

z nejvýznamnějších učitelů tibetského buddhismu - reformátor. Nespokojen s nedodržováním mnišských pravidel později založil 

vlastní klášter s přísnou sebekázní mnichů (celibát, vymýcení bonských představ, jež pronikly do mnoha buddhistických klášterů, 

oživení zvyklostí z dob historického Buddhy – Gautamy atd.). On sám sebe chápal spíše jako reformátora, než jako zakladatele 

nového buddhistického směru. Jeho učení se dokonce říkalo „Nová kadampa“. Až po jeho smrti jeho následovníci založili 

samostatnou školu, která je dnes známa jako gelugpa „škola žlutých čepic“, známou především díky instituci dalajlámů. Conghapa 

měl blízký vztah k ochránci učenců Mandžušrímu – díky své učenosti byl považován za jeho vtělení. 

9,5 x 7,8 cm 
       

       

LOT 265    

Škapulířový obrázek "Vadžrapáni - Bůh deště" .....................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. "Vadžrapáni - Bůh deště" v pravé ruce drží vadžru 

- ochránce a průvodce Buddhy a symbolizuje sílu realizace všech Buddhů, zároveň je považován za strážce tajných tantrických 

nauk. 

12,4 x 8,5 cm 
       

       

LOT 266    

Škapulířový obrázek "Buddha Amitájus"..................................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. Amitájus "Buddha Neomezeného života" je 

buddha dlouhého života, zásluh a moudrosti. Podle buddhistického učení je možné v nás tyto kvality, díky meditaci na Amitájuse, 

rozvinout. Cílem praxe Buddhy Neomezeného života je dosažení nesmrtelného stavu osvícení. V buddhismu je tento buddha 

používán také k odstranění překážek, které by mohly dostávat životy ostatních do nebezpečí. 

6,3 x 5,2 cm 
       

       

LOT 267    

Škapulířový obrázek "Avalókitéšvara - Šadakšarí Lokéšvara" .......................................................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 18. – 19. století. Avalókitéšvara (Čanrasig, Velký Slitovník) 

bódhisattva nekonečného soucitu, v němž je ztělesněno milosrdenství všech Buddhů. Co do významu se s Avalókitéšvarou nemůže 

měřit žádný jiný bódhisattva a pro mnohé vyznavače mahájány dokonce představuje nejdůležitější postavu buddhistického 

panteonu vůbec. Na všechny dalajlámy je pohlíženo jako na inkarnace Avalókitéšvary. Soucit (sanskrt: karuná) - jedna ze dvou 

nejvýznamnějších složek buddhovství, druhou je moudrost (sanskrt: pradžňá), kterou symbolizuje Maňdžušrí. 

7,6 x 6,8 cm 
       

       

LOT 268    

Škapulířový obrázek "Bílá Tára jako Sitátapatra" ...............................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně text psaný propiskou, 19. – 20. století. Bílá Tára ztělesňuje plodný, mateřský aspekt 

soucítění – je ztělesněním mateřské lásky. Bílá Tára je ženským bódhisattvou se schopností své ctitele zachránit před utrpením, 

nebezpečím a strachem. Je nejuctívanějším ochranným božstvem. Bílá i Zelená Tara vznikly ze slz Avalókitéšvary a jsou proto 

považovány za jeho průvodkyně. Bílá Tára ztělesňuje aspekt jeho moudrosti, Zelená Tára pak pomocné jednání ze soucitu se vším 

živoucím. "Bílá Tára jako Sitátapatra" - "neporazitelná nositelka bílého slunečníku" 

7,7 x 6,2 cm 
       

       

LOT 269    

Škapulířový obrázek "Dharmapála Mahákála" ......................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 20. století. Mahákála (sanskrt, doslova „ochránce Dharmy“) je 

jméno tzv. dharmapály (ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském vadžrajánovém buddhismu. V japonském buddhismu je 

Mahákála známý pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy buddhovských aspektů (tenbu) a je řazen mezi tzv. sedm bohů štěstí.  

V théravádě („Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) přijímají buddhisté útočiště ve Třech klenotech - jsou jimi Buddha, dharma 

a sangha. Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají praktikující buddhisté útočiště ještě navíc ve Třech kořenech - těmi jsou 

Láma, jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce na cestě k osvícení, respektive ochránce Buddhova učení - dharmy 

(v sanskrtu Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, jsou zobrazováni v tzv. hněvivé podobě. Mahákála představuje 

většinou hněvivý projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. Celkem se projevuje v 75 formách, které symbolizují nejrůznější 

emoce. Často je zobrazován společně se svou družkou Palden Lhamo. Šest rukou znamená úspěšné završení šesti vysvobozujících 

činů, parámit, které jsou praktikovány a přiváděny k dokonalosti bódhisattvy během jejich postupného duchovního tréninku. 
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Mahákála je ochranným božstvem Mongolska a obyvatel vyznávajících buddhismus. Mahákála jako ochránce moudrosti. 

12,7 x 9,5 cm 
       

       

LOT 270    

Škapulířový obrázek "Dharmapála Lhamo" ............................................................................................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 18. – 19. století. Bohyně Lhamo je mezi dharmapály jedinou ženskou postavou. Představuje 

buddhistickou obdobu krvežíznivé hinduistické bohyně Kálí, manželky boha Šivy. V buddhismu je pokládána nejenom za strážkyni 

nauky, ale i za ochrannou bohyni Lhasy a obou nejvyšších představitelů Tibetu, dalajlamy a pančhenlamy. 

7,9 x 6,1 cm 
       

       

LOT 271    

Škapulířový obrázek "Bódhisattva Mandžušrí" .....................................................................................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, dále pak rukou psané poznámky a razítko v upravené cyrilici, 18. – 

19. století. Bódhisattva Mandžušrí ztělesňuje aktivní, činnou moudrost a transcendentní, oduševnělé poznání. Je vládcem moudrosti 

a poskytuje těm, kdo se snaží ve světě šířit Buddhovo učení, inspiraci a výmluvnost. Pravá „mužská“ ruka mává mečem, s nímž 

ničí nevědomost, zároveň je to pochodeň přinášející světlo do temnot. Levá „ženská“ ruka drží ve výši prsou knihu transcendentální 

moudrosti (pradžňápáramita), která pojednává o prázdnotě (šúnjata), která tvoří podstatu všech věcí a bytostí. 

7,6 x 6,3 cm 
       

       

LOT 272    

Škapulířový obrázek - "Buddha léčitel - Bhaišadžjaguru" ................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Kromě Gautamy je individualizovaný pouze Bhaišadžjaguru, „mistr léčitel“, jemuž 

pravděpodobně jako předobraz posloužila historická postava mistra tibetské medicíny z 8. století. 

8 x 6,4 cm 
       

       

LOT 273    

Škapulířový obrázek "Zelená Tára a 21 bódhisattvů" .........................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Tára podle legendy povstala ze slzy bódhisattvy Avalókitéšvary, kterou uronil, když 

viděl všechno utrpení světa. Doslova její jméno znamená „Vysvoboditelka“. Zelená Tára představuje aktivní, energetickou stránku 

soucítění a je národní ochránkyní Tibetu. Vystupuje jako „zachránkyně“ a „vysvoboditelka“. 

8 x 6,2 cm 
       

       

LOT 274    

Škapulířový obrázek "Conghapa" .................................................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Conghapa též Dže Congkhapa či Dže Rinpočhe (1357-1419), byl jeden 

z nejvýznamnějších učitelů tibetského buddhismu - reformátor. Nespokojen s nedodržováním mnišských pravidel později založil 

vlastní klášter s přísnou sebekázní mnichů (celibát, vymýcení bonských představ, jež pronikly do mnoha buddhistických klášterů, 

oživení zvyklostí z dob historického Buddhy – Gautamy atd.). On sám sebe chápal spíše jako reformátora, než jako zakladatele 

nového buddhistického směru. Jeho učení se dokonce říkalo „Nová kadampa“. Až po jeho smrti jeho následovníci založili 

samostatnou školu, která je dnes známa jako gelugpa „škola žlutých čepic“, známou především díky instituci dalajlámů. Conghapa 

měl blízký vztah k ochránci učenců Mandžušrímu – díky své učenosti byl považován za jeho vtělení. 6 x 4,5 cm 
       

       

LOT 275    

Škapulířový obrázek "Avalókitéšvara - bódhisattva soucitu" ..........................................................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 18. – 19. století. Avalókitéšvara (Čanrasig, Velký Slitovník) 

bódhisattva nekonečného soucitu, v němž je ztělesněno milosrdenství všech Buddhů. Co do významu se s Avalókitéšvarou nemůže 

měřit žádný jiný bódhisattva a pro mnohé vyznavače mahájány dokonce představuje nejdůležitější postavu buddhistického 

panteonu vůbec. Na všechny dalajlámy je pohlíženo jako na inkarnace Avalókitéšvary. Soucit (sanskrt: karuná) - jedna ze dvou 

nejvýznamnějších složek buddhovství, druhou je moudrost (sanskrt: pradžňá), kterou symbolizuje Maňdžušrí. 

8,8 x 7,4 cm 
       

       

LOT 276    

Škapulířový obrázek "Zelená Tára - Šjámatara" ...................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století Tára podle legendy povstala ze slzy bódhisattvy 

Avalókitéšvary, kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. Doslova její jméno znamená „Vysvoboditelka“. Zelená Tára 

představuje aktivní, energetickou stránku soucítění a je národní ochránkyní Tibetu. Vystupuje jako „zachránkyně“ 

a „vysvoboditelka“. 

4,5 x 4 cm 
       

       

LOT 277    

Škapulířový obrázek "Mahákála" .................................................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Mahákála (sanskrt, doslova „ochránce Dharmy“) je jméno tzv. dharmapály 

(ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském vadžrajánovém buddhismu. V japonském buddhismu je Mahákála známý 

pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy buddhovských aspektů (tenbu) a je řazen mezi tzv. sedm bohů štěstí. V théravádě 

(„Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) přijímají buddhisté útočiště ve Třech klenotech - jsou jimi Buddha, dharma a sangha. 

Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají praktikující buddhisté útočiště ještě navíc ve Třech kořenech - těmi jsou Láma, 
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jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce na cestě k osvícení, respektive ochránce Buddhova učení - dharmy (v sanskrtu 

Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, jsou zobrazováni v tzv. hněvivé podobě. Mahákála představuje většinou hněvivý 

projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. Celkem se projevuje v 75 formách, které symbolizují nejrůznější emoce. Často je 

zobrazován společně se svou družkou Palden Lhamo. Šest rukou znamená úspěšné završení šesti vysvobozujících činů, parámit, 

které jsou praktikovány a přiváděny k dokonalosti bódhisattvy během jejich postupného duchovního tréninku. Mahákála je 

ochranným božstvem Mongolska a obyvatel vyznávajících buddhismus. Mahákála jako ochránce moudrosti. 

7,5 x 6,2 cm 
       

       

LOT 278    

Škapulířový obrázek "Mahákála s Šaktí" ..................................................................................................................  800 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 18. – 19. století. Mahákála (sanskrt, doslova „ochránce Dharmy“) je jméno tzv. dharmapály 

(ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském vadžrajánovém buddhismu. V japonském buddhismu je Mahákála známý 

pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy buddhovských aspektů (tenbu) a je řazen mezi tzv. sedm bohů štěstí. V théravádě 

(„Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) přijímají buddhisté útočiště ve Třech klenotech - jsou jimi Buddha, dharma a sangha. 

Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají praktikující buddhisté útočiště ještě navíc ve Třech kořenech - těmi jsou Láma, 

jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce na cestě k osvícení, respektive ochránce Buddhova učení - dharmy (v sanskrtu 

Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, jsou zobrazováni v tzv. hněvivé podobě. Mahákála představuje většinou hněvivý 

projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. Celkem se projevuje v 75 formách, které symbolizují nejrůznější emoce. Často je 

zobrazován společně se svou družkou Palden Lhamo. Šest rukou znamená úspěšné završení šesti vysvobozujících činů, parámit, 

které jsou praktikovány a přiváděny k dokonalosti bódhisattvy během jejich postupného duchovního tréninku. Mahákála je 

ochranným božstvem Mongolska a obyvatel vyznávajících buddhismus. Mahákála jako ochránce moudrosti. 

8 x 6,3 cm 
       

       

LOT 279    

Škapulířový obrázek "Mandžušrí" ................................................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Bódhisattva Mandžušrí ztělesňuje aktivní, činnou moudrost a transcendentní, 

oduševnělé poznání. Je vládcem moudrosti a poskytuje těm, kdo se snaží ve světě šířit Buddhovo učení, inspiraci a výmluvnost.  

Pravá „mužská“ ruka mává mečem, s nímž ničí nevědomost, zároveň je to pochodeň přinášející světlo do temnot. Levá „ženská“ 

ruka drží ve výši prsou knihu transcendentální moudrosti (pradžňápáramita), která pojednává o prázdnotě (šúnjata), která tvoří 

podstatu všech věcí a bytostí. 

9,4 x 7,9 cm 
       

       

LOT 280    

Škapulířový obrázek "Víla Sumukhí" ..........................................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně,19. – 20. století. Bohyně Sumukhí - „přátelského vzezření", cválá nad mraky na divokém oslu. Jedna 

z 5 blahovolných sester, jež jsou popisovány jako víly obývající vrcholky tibetského masívu Gauríšankar a jako ochranné bohyně, 

které bdí nad světci rozjímajícími v horských jeskyních. 

7,6 x 6,2 cm 
       

       

 

 

 

 

 

ŠKAPULÍŘOVÉ OBRÁZKY, THANKA položky 281 - 287 

 

 

LOT 281    

Škapulířový obrázek "Buddha Gautama" .................................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry a rukou psaný text v cyrilici, 19. – 20. století. Buddha, vlastním 

jménem Siddhártha Gautama, zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. 

8 x 7,2 cm 
       

       

LOT 282    

Škapulířový obrázek "Buddha Gautama" .................................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, 

zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. 

8,4 x 7,1 cm 
       

       

LOT 283    

Škapulířový obrázek "Buddha Šákjamuni - Gautama" ......................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století.  

19,5 x 16 cm 
       

       

LOT 284    

Škapulířový obrázek "Buddha Gautama a jeho učedníci: Šáriputra a Maudgaljájana" ....................  800 Kč  

OBSAH 
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malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 18. – 19. století. Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, 

zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. 

15,9 x 12 cm 
       

       

LOT 285    

Škapulířový obrázek "Mandala" ....................................................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, 19. – 20. století. Mandala (tibetsky: Kjilkhor) – doslova „kruh, sféra“ – symbolicky zobrazují vesmír 

podle buddhistických představ o jeho uspořádání a zabydlení jej ovládajícími božskými bytostmi. Vykazují množství různých 

symbolických vyjádření kosmických sil a energií. Slouží jako meditační pomůcka a předloha pro určitou vizualizaci, jíž mohou být 

energie pomocí obrazů uchopeny. Ve všech mandalách jsou kosmické symboly uspořádány kolem středu, jehož centrem je sídlo 

božstva nebo božstvo samo. Osvobozena od všech pozemských poskvrnění je mandala dokonale očištěnou oblastí. 

17 x 14,5 cm 
       

       

LOT 286    

Škapulířový obrázek "Buddha Amitájus"..................................................................................................................  600 Kč  
malba na šepsovaném plátně, na zadní straně oživovací mantry, 19. – 20. století. "Buddha Amitájus" - pod ním vlevo "Bílá Tára", 

vpravo "Bílá Tára jako matka všech Buddhů". 

13 x 9,2 cm 
       

       

LOT 287    

Thanka zašitá v červeném rouchu "Tři Mahákálové" ....................................................................................  60 000 Kč  
vyjímečně dlouhá thanka - svinovací buddhistický posvátný obraz, malba na šepsovaném plátně, zašito v červeném rouchu, 

na zadní straně osm otisků dlaní tvůrce této thanky – svým způsobem jde o určitou formu signatury, 19. století. Mahákála (sanskrt, 

doslova „ochránce Dharmy“) je jméno tzv. dharmapály (ochránce) objevujícího se v tibetském a japonském vadžrajánovém 

buddhismu. V japonském buddhismu je Mahákála známý pod jménem Daikoku, náleží do čtvrté třídy buddhovských aspektů 

(tenbu) a je řazen mezi tzv. sedm bohů štěstí. V théravádě („Malá cesta“) a mahájáně („Velká cesta“) přijímají buddhisté útočiště 

ve Třech klenotech - jsou jimi Buddha, dharma a sangha. Ve vadžrajáně („Diamantová cesta“) přijímají praktikující buddhisté 

útočiště ještě navíc ve Třech kořenech - těmi jsou Láma, jidamy a ochránci. Mahákála patří mezi ochránce na cestě k osvícení, 

respektive ochránce Buddhova učení - dharmy (v sanskrtu Dharmapála). Jak je pro ochránce dharmy typické, jsou zobrazováni 

v tzv. hněvivé podobě. Mahákála představuje většinou hněvivý projev soucitu bódhisattvy Avalókitéšvary. Celkem se projevuje 

v 75 formách, které symbolizují nejrůznější emoce. Často je zobrazován společně se svou družkou Palden Lhamo. Šest rukou 

znamená úspěšné završení šesti vysvobozujících činů, parámit, které jsou praktikovány a přiváděny k dokonalosti bódhisattvy 

během jejich postupného duchovního tréninku. Mahákála je ochranným božstvem Mongolska a obyvatel vyznávajících 

buddhismus. Mahákála jako ochránce moudrosti.  

VÝJIMEČNÝ ROZMĚR - DÉLKA VÍCE NEŽ 3 METRY. 

98,5 x 289 (130,5 x 311) cm 
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LOT 288    

Rituální maska "CITIPATI/SITIPATI" a rituální oblek ........................................................................  2 000 000 Kč  
Sitipati - mongolsky Durdendagva - „Vládce pohřebních polí" (emanace pána smrti Jamy) a bohatě ručně vyšívaný rituální oblek 

pro tanec Čham (mongolsky cam), počátek 19. století, Mongolsko. Čham (mong. Cam) - je religiózní tantrický rituální tanec 

s předbuddhistickými (šamanskými) kořeny. Vznikl podle tradice v tibetském klášteře Samya z iniciativy Guru Rimpoče, indického 

mystika Padmasambhavy, který asi v roce 786 obdržel pozvání od tibetského krále Thisong Decana, aby se odebral do Země sněhu 

potírat démony bonského náboženství. Velký tantrik výzvě vyhověl a během krátké doby si dokázal démony podmanit. 

Neodolatelnou kouzelnou mocí (siddhi) je získal do služeb buddhismu, do jehož panteonu byli začleněni jako ochránci nauky 

(dharmapálové a vedlejší božstva). Tak se mu podařilo asimilovat předbuddhistickou víru v duchy a démony a ulehčit jejím 

stoupencům přijetí buddhistického učení. Čham je rituální tanec mnichů, který se v tibetských a mongolských klášterech koná na 

otevřeném prostranství jednou nebo dvakrát ročně v souvislosti s významnými svátky – nejčastěji v souvislosti s nadcházejícím 

Lunárním novým rokem nebo ve čtvrtém lunárním měsíci, kdy se připomíná narození, osvícení a vstup do Nirvány Buddhy 

Šákjamuniho. Tanec připomíná významné okamžiky buddhistických dějin, diváci se zde setkávají s důležitými božstvy, včetně těch 

s nimiž se budou muset setkat po své smrti. Smyslem čhamu jako rituálu je potlačení nebo zničení negativních démonských sil 

a obnovení stavu dobra, harmonie a rovnováhy ve vesmíru. Obřadnímu tanci předchází duchovní příprava mnichů - tanečníků, 

podrobují se očistným praktikám, půstu a meditacím, aby se vnitřně ztotožnili s božstvem, které při tanci představují. Nedílnou 

součástí chrámových kostýmů jsou velké hlavové masky božstev a dalších postav ze dřeva, papíroviny apod. Tanec sestává 

z předepsaných variací kroků, poskoků a otáčivých pohybů, které spolu s atributy v rukou tanečníků vyjadřují ikonografické detaily 

postav, jež tanec zpřítomňuje, např. vadžra (dordže) je symbolem (stejně jako diamant) nezničitelnosti, pevnosti a jasu – 

symbolizuje nezničitelnou pravdu absolutní skutečnosti, což je osvícení, probuzení, dosažení buddhovství. Rituální sekáček se 

používá proti negativním silám, meč moudrosti v rukou ochranných a hrozivých božstev ničí démony a nepřátele. Zároveň s dějem 

předváděným tanečníky provádí v zákulisí lama mystickou část čhamu – rituál na meditační úrovni. Vyvrcholením tance je rituál 

OBSAH 



 
KATALOG 94. AUKCE – BRNO – 5. 6. 2016 

 

 

 

_ 50 _    

zabíjení velkého „vnitřního nepřítele“, jímž je lidské ego – do z těsta vyrobené figurky muže o velikosti asi 1 m se tancem, zpěvem 

a zaříkáváním zaženou negativní síly, a pak se rituálně rozseká na kusy. V Mongolsku byl čham zcela jistě předveden v roce 1811 

v klášteře Erdene-Dzú (někteří badatelé se domnívají, že to bylo již v roce 1687 nebo dokonce 1711). 

 

Výroba masek byla složitým a dlouhým procesem – nejdříve byla vyrobena budoucí maska ze dřeva nebo z kaolínu smíchaného 

s papírem, potom následovalo olepení formy mnoha vrstvami tenkého mokrého papíru. Po vysušení následovalo pracné oddělení 

a broušení budoucí masky, nakonec byly hotové masky barveny a pozlacovány. Každý klášter měl jiné masky a ozdoby. 
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LOT 289    

Rituální korálová maska "Dharmapála Begze" a rituální oblek .........................................................  3 000 000 Kč  
Dharmapála Begze – Červený bůh války, ochránce Mongolů Džamsran a bohatě ručně vyšívaný rituální oblek pro tanec Čham, 

Mongolsko, počátek 19. století. Čham (mong. Cam) - je religiózní tantrický rituální tanec s předbuddhistickými (šamanskými) 

kořeny. Vznikl podle tradice v tibetském klášteře Samya z iniciativy Guru Rimpoče, indického mystika Padmasambhavy, který asi 

v roce 786 obdržel pozvání od tibetského krále Thisong Decana, aby se odebral do Země sněhu potírat démony bonského 

náboženství. Velký tantrik výzvě vyhověl a během krátké doby si dokázal démony podmanit. Neodolatelnou kouzelnou mocí 

(siddhi) je získal do služeb buddhismu, do jehož panteonu byli začleněni jako ochránci nauky (dharmapálové a vedlejší božstva). 

Tak se mu podařilo asimilovat předbuddhistickou víru v duchy a démony a ulehčit jejím stoupencům přijetí buddhistického učení . 

Čham je rituální tanec mnichů, který se v tibetských a mongolských klášterech koná na otevřeném prostranství jednou nebo dvakrát 

ročně v souvislosti s významnými svátky – nejčastěji v souvislosti s nadcházejícím Lunárním novým rokem nebo ve čtvrtém 

lunárním měsíci, kdy se připomíná narození, osvícení a vstup do Nirvány Buddhy Šákjamuniho. Tanec připomíná významné 

okamžiky buddhistických dějin, diváci se zde setkávají s důležitými božstvy, včetně těch s nimiž se budou muset setkat po své 

smrti. Smyslem čhamu jako rituálu je potlačení nebo zničení negativních démonských sil a obnovení stavu dobra, harmonie 

a rovnováhy ve vesmíru. Obřadnímu tanci předchází duchovní příprava mnichů-tanečníků, podrobují se očistným praktikám, půstu 

a meditacím, aby se vnitřně ztotožnili s božstvem, které při tanci představují. Nedílnou součástí chrámových kostýmů jsou velké 

hlavové masky božstev a dalších postav ze dřeva, papíroviny apod. Tanec sestává z předepsaných variací kroků, poskoků 

a otáčivých pohybů, které spolu s atributy v rukou tanečníků vyjadřují ikonografické detaily postav, jež tanec zpřítomňuje, např. 

vadžra (dordže) je symbolem (stejně jako diamant) nezničitelnosti, pevnosti a jasu – symbolizuje nezničitelnou pravdu absolutní 

skutečnosti, což je osvícení, probuzení, dosažení buddhovství. Rituální sekáček se používá proti negativním silám, meč moudrosti 

v rukou ochranných a hrozivých božstev ničí démony a nepřátele. Zároveň s dějem předváděným tanečníky provádí v zákulisí lama 

mystickou část čhamu – rituál na meditační úrovni. Vyvrcholením tance je rituál zabíjení velkého „vnitřního nepřítele“, jímž je 

lidské ego – do z těsta vyrobené figurky muže o velikosti asi 1 m se tancem, zpěvem a zaříkáváním zaženou negativní síly, a pak se 

rituálně rozseká na kusy. V Mongolsku byl čham zcela jistě předveden v roce 1811 v klášteře Erdene-Dzú (někteří badatelé se 

domnívají, že to bylo již v roce 1687 nebo dokonce 1711). 

 

Výroba masek byla složitým a dlouhým procesem – nejdříve byla vyrobena budoucí maska ze dřeva nebo z kaolínu smíchaného 

s papírem, potom následovalo olepení formy mnoha vrstvami tenkého mokrého papíru. Po vysušení následovalo pracné oddělení 

a broušení budoucí masky, nakonec byly hotové masky barveny a pozlacovány. Každý klášter měl jiné masky a ozdoby. Unikátní 

typicky mongolskou čamovou maskou je Džamsran (červený bůh války, ochránce Mongolů, Čingischána a mongolské státnosti), 

který vystupuje vždy s mečem, čelenku má z 5 lebek, které symbolizují 5 jedů lidského ega a pomíjivost této existence. Jeho maska 

byla vyráběna metodou papier-mâché na povrchu zdobenou inkrustací z přírodních červených korálů různé velikosti a tvaru, 

plameny, jazyky a obočí pak z pozlaceného měděného nebo mosazného plechu. 
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RŮZNÉ   položky 290 - 303 

 

 

 

LOT 290    

Plastika "Strom života"...............................................................................................................................................  490 000 Kč  
luxusní bronz, Indie - oblast Orissa, VELKÁ reprezentativní práce, první polovina minulého století. Naprosto ojedinělá nabídka. 

Dle současného majitele byl "Strom života" dovezen v roce 1949 do Prahy jako dar od státu Rádžasthán za záchranu koně 

Převalského. Informace nepotvrzená. 

Výška cca 225 cm 
       

       

LOT 291    

Náhrdelník - korále.............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
sklo imitující červený korál, na uzávěru letopočet 1962, Indie. Působivý artefakt.  

Délka 67 cm 
       

       

LOT 292    

Velký náhrdelník .................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kombinace různobarevných korálků, kostí a měděných přívěsků, Nepál, kolem poloviny minulého století.  

Délka cca 100 cm, výška korálkových pásů cca 20 cm 
       

       

LOT 293    

Náhrdelník ..............................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
kombinace velbloudích zubů, korálků a kostěné destičky, do které jsou vypáleny motivy obličejů s vyceněnými zuby, Nepál, kolem 

poloviny minulého století.  

Délka cca 130 cm, šířka cca 50 cm 
       

       

LOT 294    

Čajový servis šestiosobní s litofaniemi .......................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán tenkostěnný zdobený malbou figurálního motivu, zlacením a plastickými emaily, ve dnech šálků jsou litofanie s motivem 

ženské hlavy, značeno malovanou červenou značkou, Východní Asie, první polovina minulého století, jeden šálek výrazně lepený.  

 

V sestavě: konvice větší výška 15 cm, 

konvice menší výška 9 cm, 

cukřenka výška 10 cm, 

6x šálek výška 4 cm, 

6x podšálek průměr 11 cm. 
       

 

       

LOT 295    

Plastika "Muž a žena sedící na posteli" ....................................................................................................................  6 000 Kč  
bronz, Nepál, první polovina minulého století. Krásný sbírkový kus.  

Celková výška 8,5 cm, základna postele 4,5 x 10 x 13,5 cm 
       

       

LOT 296    

Plastika "Budhistické božstvo" .....................................................................................................................................  6 000 Kč  
bronz, Orissa - Indie, počátek minulého století.  

Výška 18 cm 
       

       

LOT 297    

Miniatura "Erotická scéna" ...........................................................................................................................................  6 000 Kč  
malba na velbloudí kosti, Indie, kolem poloviny minulého století, oválný  tvar.  

8 x 13 cm 
       

 

       

LOT 298    

Plastika "Žena" ...............................................................................................................................................................  250 000 Kč  
odlito z mosazi, neznačeno, Západní Indie - Gudžaray nebo Rádžasthán, kolem roku 1800. V posudku Náprstkova muzea se mimo 

jiné uvádí: Vzhledem ke všem výše uvedeným kvalitám této plastiky, by se mohlo jednat i o starší práci, existuje ale málo 

dostupného srovnávacího materiálu, který by danou skutečnost mohl potvrdit. 

Výška 41 cm, průměr podstavce 17,5 cm 

Přiložen Posudek Náprstkova muzea 
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LOT 299    

Plastika "Šiva Nataradža" ...........................................................................................................................................  80 000 Kč  
bronz, Nallur - Jižní Indie, patrně 18. století.  

Výška 70 cm, podstavec 32 x 20 cm 

Přiložen Posudek Náprstkova muzea 
       

       

LOT 300    

Takamura Kóun (?)   (1852-1934) 

Plastika "Na procházce" .............................................................................................................................................  160 000 Kč  
mistrovská řezba ve slonovině, signován patrně Takamura Kóun, japonský sochař, jemná precizní řezbářská práce, luxusní artefakt. 

Jedinečná nabídka jedinečné položky.  

Výška 40,5 cm 
       

       

LOT 301    

nesignováno    

"Japonka v interiéru" ....................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská podmalba na skle, nesignováno, vrcholná malířská práce z devatenáctého století, výborná adjustace.  

52 x 37 (56 x 41) cm 
       

       

LOT 302    

Nádoba na deštníky ............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodě zdobený modrým dekorem květin a kačeny, neznačeno, přelom 19/20. století, restaurováno.  

Výška 59,5 cm, průměr 27 cm 
       

       

LOT 303    

Čínský zvěrokruh - 12 figurek ..................................................................................................................................  240 000 Kč  
pozlacené stříbro, figurky představují tygra, draka, koně, zajíce, vepře, býka, hada, opici, kohouta, krysu, berana a psa, Čína, 

dynastie Čching.  

Ryzost stříbra figurky koně 875/1000, ostatních figurek 960/1000, celková hmotnost 1 418,30 g btto,  

výška figurek v rozpětí 9,5 - 11 cm 

Ke každé figurce zvěrokruhu přiloženo samostatné Osvědčení od Puncovního Úřadu Brno o ryzosti stříbra. 
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CHINA, MONGOLIA, JAPAN 

REGISTER : Items, Media - Techniques 
 

 

 

COIN  lot 101 - 120 

 
 

LOT 101    

Coin "Guo Bao Jin Gui" ...........................................................................................................................................  CZK 190,000  
China, Han Dynasty (206 BC – 220 AD), Wang Mang the Usurper (9 – 22 AD). Category of "extremely rare", prices of "extremely 

rare" coins are individual, well above USD 10.000 (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter of top part 2,8 cm, total length 5,6 cm, 22,42 g 
       

       

LOT 102    

Coin "Tian De Tong Bao" ........................................................................................................................................  CZK 150,000  
Five Dynasties and Ten Kingdoms (907 – 960 ), Min Kingdom. Category of "extremely rare", prices of "extremely rare" coins are 

individual, well above USD 10.000 (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,5 cm, 15,65 g 
       

       

LOT 103    

Coin "Zhen You Tong Bao" ....................................................................................................................................  CZK 120,000  
Jin Dynasty (1115 – 1234), Wei Chao Wang (1209 – 1213). Category of "extremely rare", prices of "extremely rare" coins are 

individual, well above USD 10.000 (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,4 cm, 5,69 g 
       

       

LOT 104    

Coin "Xian Feng Yuan Bao" ..................................................................................................................................  CZK 100,000  
Qing Dynasty (1644 – 1911), Xian Feng Coins (1851 – 1861), 300 cash, trial pieces. Category of "extremely rare", prices of 

"extremely rare" coins are individual, well above USD 10.000 (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 4,78 cm, 34,59 
       

       

LOT 105    

Coin "Xia Zhuan - Three-hole spade“ ................................................................................................................  CZK 150,000  
Zhou Dynasty - Warring States Period (475 – 221 BC). Category of "very rare", prices of "very rare" coins are stated as USD 

10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Length 5,1 cm, 9,67 g 
       

       

LOT 106    

Coin "Xia Zhuan -Three-hole spade (large)" ..................................................................................................  CZK 150,000  
Zhou Dynasty - Warring States Period (475 – 221 BC). Category of "very rare", prices of "very rare" coins are stated as USD 

10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Length 6,6 cm, 24,30 g 
       

       

LOT 107    

Coin "Qian Feng Quan Bao" ..................................................................................................................................  CZK 100,000  
Five Dynasties and Ten Kingdoms (907 – 960), Tien Fu on reverse. Category of "very rare", prices of "very rare" coins are stated as 

USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,7 cm, 12,54 g 
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LOT 108    

Coin "Qian Feng Quan Bao" ..................................................................................................................................  CZK 100,000  
Five Dynasties and Ten Kingdoms (907 – 960), Tien Fu on reverse (variety). Category of "very rare", prices of "very rare" coins are 

stated as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,6 cm, 17,87 g 
       

       

LOT 109    

Coin "Qian Tong Yuan Bao"....................................................................................................................................  CZK 90,000  
Liao Dynasty (916 – 1125), Tian Zuo Di (1101 – 1125), large version. Category of "very rare", prices of "very rare" coins are stated 

as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 4,2 cm, 23,30 g 
       

       

LOT 110    

Coin "Da Liao Tian Qing - Vault amulet" .........................................................................................................  CZK 90,000  
Liao Dynasty (916 – 1125). Category of "very rare", prices of "very rare" coins are stated as USD 10.000 in catalogues (David Jen 

(2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 4,1 cm, 17,61 g 
       

       

LOT 111    

Coin "Chong Qing Tong Bao" .................................................................................................................................  CZK 90,000  
Jin Dynasty (1115-1234), emperor Wei Chao Wang (1209-1213), size smaller than stated in the catalogue. Category of "very rare", 

prices of "very rare" coins are stated as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price 

Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,3 cm, 3,24 g 
       

       

LOT 112    

Coin "Tian Lu Tong Bao"..........................................................................................................................................  CZK 90,000  
Liao Dynasty (916-1125), Shi Zong (947-951), only 20 pieces are known to exist (note - it could be a copy from the later period). 

Category of "very rare", prices of "very rare" coins are stated as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: 

Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,3 cm, 3,44 g 
       

       

LOT 113    

Coin "Shao Xi Yuan Bao" .........................................................................................................................................  CZK 90,000  
Song Dynasty (960 – 1279), Southern Song (1127 – 1279), 5 cash, 4 on reverse (trial piece). Category of "very rare", prices of 

"very rare" coins are stated as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,5 cm, 14,73 g 
       

       

LOT 114    

Coin "Yuan De Zhong Bao"......................................................................................................................................  CZK 80,000  
Xi Xia Dynasty (1002 – 1227), Emperor Chong Zheng (1087 – 1139). Category of "very rare", prices of "very rare" coins are stated 

as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 4,3 cm, 18,29 g 
       

       

LOT 115    

Coin "Zhong Tong Yuan Bao" ................................................................................................................................  CZK 80,000  
Yuan Dynasty (1279 – 1368), Kublai Khan – minted around 1260-1264, large version. Category of "very rare", prices of "very rare" 

coins are stated as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,4 cm, 17,34 g 
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LOT 116    

Coin "Xi Wang Shang Gong" ..................................................................................................................................  CZK 80,000  
Rebel Coinage of the Ming Dynasty (1644 – 1683). Category of "very rare", prices of "very rare" coins are stated as USD 10.000 in 

catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 4,2 cm, 17,36 g 
       

       

LOT 117    

Coin "Xian Feng Yuan Bao" ....................................................................................................................................  CZK 80,000  
Qing Dynasty (1644 – 1911), Xian Feng Coins (1851-1861), 200 cash (trial piece). Category of "very rare", prices of "very rare" 

coins are stated as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 4,3 cm, 27,76 g 
       

       

LOT 118    

Coin "Tong Zhi Tong Bao" .......................................................................................................................................  CZK 80,000  
Qing Dynasty (1644 – 1911), Emperor Tong Zhi (1862 - 1875), value 500, Bao Yuan Mint pattern. Category of "very rare", prices 

of "very rare" coins are stated as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 5,2 cm, 35,83 g 
       

       

LOT 119    

Coin "Tai Ping Tong Bao" .........................................................................................................................................  CZK 80,000  
Qing Dynasty (1644 – 1911), Taiping Rebel coins (1851 – 1864), 10 cash, reverse: Bao Wu mint, mother coin. Category of "very 

rare", prices of "very rare" coins are stated as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price 

Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,8 cm, 20,14 g 
       

       

LOT 120    

Coin "Da Liao Tian Qing - Vault Amulet" ........................................................................................................  CZK 80,000  
 Category of "very rare", prices of "very rare" coins are stated as USD 10.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: 

Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 4,3 cm, 31,95 g 
       

       

 

 

 

 

COIN  lot 121 - 140 

 
 

 

LOT 121    

Coin "Da Quan Wu Qian (5000)" ..........................................................................................................................  CZK 60,000  
Three Kingdoms (220 – 265 AD), Kingdom of Wu (222 – 280). Category of "rare", prices of "rare" coins are stated as USD 5.000 

in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,7 cm, 9,17 g 
       

       

LOT 122    

Coin "Suen-Tian Yuan Bao" ....................................................................................................................................  CZK 60,000  
Tang Dynasty (618 – 907), Large cash, reverse: crescent and 1000. Category of "rare", prices of "rare" coins are stated as USD 

5.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 5,7 cm, 55,93 g 
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LOT 123    

Coin "Tian Chao Wan Shun with Qidan/Kidan Tatar script" .................................................................  CZK 60,000  
Liao Dynasty (916 – 1125), Tian Chao Wan Shun (ten thousand [years] of obedience to heaven dynasty (?)). Category of "rare", 

prices of "rare" coins are stated as USD 5.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,7 cm, 13,44 g 
       

       

LOT 124    

Coin "Xian Tong Xuan Bao" ....................................................................................................................................  CZK 60,000  
Tang Dynasty (618 – 907 AD). Category of "rare", prices of "rare" coins are stated as USD 5.000 in catalogues (David Jen (2000): 

Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,1 cm, 3,07 g 
       

       

LOT 125    

Coin "Shao Sheng Yuan Bao (running script)" ...............................................................................................  CZK 60,000  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Zhe Zong (1086-1101). Category of "rare", prices of "rare" coins are stated 

as USD 5.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,4 cm, 4,20g 
       

       

LOT 126    

Coin "Jing Kang Tong Bao, Li script".................................................................................................................  CZK 60,000  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Emperor Qinzong (1126-1127). Category of "rare", prices of "rare" coins are 

stated as USD 5.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,1 cm, 3,75 g 
       

       

 

LOT 127    

Coin "Tian Qi Tong Bao, 10 cash" ........................................................................................................................  CZK 40,000  
Ming Dynasty (1368-1644), Xi Zong (1621-1628), obverse is same as reverse. Category of "rare", prices of "rare" coins are stated 

as USD 5.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 4,6 cm, 23,12 g 
       

       

LOT 128    

Coin "Yong Zheng Tong Bao" .................................................................................................................................  CZK 40,000  
Qing Dynasty (1644 – 1911), Yong Zheng (1723-1736), reverse: Bao Quan Mint. Category of "rare", prices of "rare" coins are 

stated as USD 5.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,6 cm, 4,52 g 
       

   

     

LOT 129    

Coin "Xian Feng Tong Bao" .....................................................................................................................................  CZK 40,000  
Qing Dynasty (1644 – 1911), Xian Feng (1851-1861), reverse: 10 cash and Board of Revenue, engraved Master Coin. Category of 

"rare", prices of "rare" coins are stated as USD 5.000 in catalogues (David Jen (2000): Chinese Cash: Identification and Price 

Guide). 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,8 cm, 13,74 g 
       

       

LOT 130    

Coin "Zhi Dao Yuan Bao (running script)"......................................................................................................  CZK 25  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Tai Zong (976 – 998). From a large private collection which was acquired 

during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old 

coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,5 cm, 3,55 g 
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LOT 131    

Coin "Zhi Dao Yuan Bao (Li script)" ..................................................................................................................  CZK 25  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Tai Zong (976 – 998). From a large private collection which was acquired 

during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old 

coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,5 cm, 4,22 g 
       

       

LOT 132    

Coin "Ji De Yuan Bao (1004 – 1007)" .................................................................................................................  CZK 25  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Zheng Zong (988 – 1023), 1 cash. From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,4 cm, 4,08 g 
       

       

LOT 133    

Coin "Xian Ping Yuan Bao" ....................................................................................................................................  CZK 25  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Zheng Zong (988 – 1023). From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,5 cm, 3,89 g 
       

       

LOT 134    

Coin "Xiang Fu Yuan Bao (1008 – 1016)" ........................................................................................................  CZK 25  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Zheng Zong (988 – 1023). From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,5 cm, 4,01 g 
       

       

LOT 135    

Coin "Huang Song Tong Bao" ....................................................................................................................................  CZK 1,450  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Ren Zong (1023 – 1064). From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,5 cm, 4,04 g 
       

       

LOT 136    

Coin "Tian Sheng Yuan Bao" .................................................................................................................................  CZK 25  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Ren Zong (1023 – 1064). From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,5 cm, 3,94 g 
       

       

 

LOT 137    

Coin "Tian Xi Tong Bao" ..........................................................................................................................................  CZK 25  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Ren Zong (1023 – 1064). From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,5 cm, 4,03 g 
       

       

LOT 138    

Coin " Xi Ning Yuan Bao (regular script)" ......................................................................................................  CZK 25  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Shen Zong (1068 – 1086). From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,5 cm, 3,69 g 
       

       

 

LOT 139    

Coin "Yuan You Tong Bao (1086 – 1093), seal script" ...............................................................................  CZK 50  
Song Dynasty (960-1279), Northern Song (960-1127), Zhe Zong (1086 – 1101). From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,4 cm, 3,61 g 
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LOT 140    

Coin "Tai He Zhong Bao" .............................................................................................................................................  CZK 2,400  
Jin Dynasty (1115 - 1234), Zhang Zong (1190 – 1209). From a large private collection which was acquired during the period of c. 

1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively 

well preserved. 

Diameter 4,4 cm, 21,64 g 
       

       

 

 

 

 

COIN  lot 141 - 160 

 
 

LOT 141    

Coin "Li An Fu Xin Yong, value 500"..................................................................................................................  CZK 29,000  
Southern Song Dynasty (1127 – 1279), Li Zong Jing Ding period (1260 – 1265). From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Length 6,6 cm, width 1,8 cm, 21,01 g 
       

       

LOT 142    

Coin "Shu Zhi Tong Bao" .......................................................................................................................................  CZK 300  
Qing Dynasty (1644-1911), Shu Zhi (1644 – 1662), reverse: Fu on top. From a large private collection which was acquired during 

the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins 

are relatively well preserved. 

Diameter 2,5 cm, 5,19 g 
       

       

LOT 143    

Coin "Kiang Xi Tong Bao".....................................................................................................................................  CZK 400  
Qing Dynasty (1644-1911), Kiang Xi (1662 – 1723), reverse: Board of Revenue. From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,7 cm, 5,43 g 
       

       

LOT 144    

Coin "You Ming Tong Bao" .....................................................................................................................................  CZK 19,000  
Qing Dynasty (1644-1911), Yu Ming Fantasy Issue (commemorative or presentation piece), front: You Ming Tong Bao, San Fan 

Rebellion (1676), reverse: Kung Yi Liang (Board of Works), 1 Liang. From a large private collection which was acquired during 

the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins 

are relatively well preserved. 

Diameter 5,8 cm, 36,40 g 
       

       

LOT 145    

Coin "Qian Long Tong Bao" ...................................................................................................................................  CZK 50  
Qing Dynasty (1644-1911), Qian Long (1736 – 1796), reverse: Board of Revenue, type A2. From a large private collection which 

was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there 

even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,3 cm, 3,80 g 
       

       

LOT 146    

Coin "Qian Long Tong Bao" ...................................................................................................................................  CZK 25  
Qing Dynasty (1644-1911), Qian Long (1736 – 1796), type A1. From a large private collection which was acquired during the 

period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are 

relatively well preserved. 

Diameter 2,3 cm, 4,07 g 
       

       

LOT 147    

Coin "Qian Long Tong Bao" ...................................................................................................................................  CZK 25  
Qing Dynasty (1644-1911), Qian Long (1736 – 1796), reverse: Board of Works. From a large private collection which was acquired 

during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old 

coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,3 cm, 3,76 g 
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LOT 148    

Coin "Jia Qing Tong Bao" ........................................................................................................................................  CZK 25  
Qing Dynasty (1644-1911), Jia Qing (1796 – 1821), reverse: Board of Revenue. From a large private collection which was acquired 

during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old 

coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,3 cm, 3,98 g 
       

       

LOT 149    

Coin "Jia Qing Tong Bao" ........................................................................................................................................  CZK 25  
Qing Dynasty (1644-1911), Jia Qing (1796 – 1821), reverse: Board of Public Works. From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,4 cm, 3,66 g 
       

       

LOT 150    

Coin "Dao Guang Tong Bao" ..................................................................................................................................  CZK 25  
Qing Dynasty (1644-1911), Dao Guang (1821 – 1851), reverse: Board of Revenue. From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,3 cm, 4,35 g 
       

       

LOT 151    

Coin "Dao Guang Tong Bao" ..................................................................................................................................  CZK 25  
Qing Dynasty (1644-1911), Dao Guang (1821 – 1851), reverse: Board of Works. From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,4 cm, 3,60 g 
       

       

LOT 152    

Coin "Palace Issue, Rev.: 1000 cash".......................................................................................................................  CZK 1,400  
Qing Dynasty (1644-1911), Dao Guang (1821 – 1851), Palace Issue, reverse: 1000 cash, Henan Mint. From a large private 

collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid 

climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 5,2 cm, 36,19 g 
       

       

LOT 153    

Coin "Palace Issue" ..........................................................................................................................................................  CZK 1,400  
Qing Dynasty (1644-1911), Xian Feng (1851 – 1861), Palace Issue/Palace Cash), avers: Prince Qing Hui Mint (star and crescent), 

reverse: 1000 Palace cash/Palace Issue: made for distribution in the palace during the coronation of new emperor. Usually given to 

eunuchs and guards. Recipients hanged them under lamps - "Lamp Hanging Money". 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 5,3 cm, 37,03 g 
       

       

LOT 154    

Coin "Palace Issue" ..........................................................................................................................................................  CZK 1,400  
Qing Dynasty (1644-1911), Dao Guang (1821 – 1851), Palace Issue, reverse: Board of Revenue Palace cash/Palace Issue: made for 

distribution in the palace during New Year. Usually given to eunuchs and guards. Recipients hanged them under lamps - "Lamp 

Hanging Money". 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 6 cm, 46,18 g 
       

       

LOT 155    

Coin "Xian Feng Tong Bao" ..................................................................................................................................  CZK 250  
Qing Dynasty (1644 – 1911), Xian Feng (1851 -1861), Xian Feng Yuan Bao, reverse: 10 cash, Fujian Mint. From a large private 

collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid 

climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,8 cm, 13,92 g 
       

       

LOT 156    

Coin "Xian Feng Yuan Bao" .......................................................................................................................................  CZK 6,700  
Qing Dynasty (1644-1911), Xian Feng (1851 -1861), reverse: 50 cash. From a large private collection which was acquired during 

the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins 

are relatively well preserved. 

Diameter 5,1 cm, 49,44 g 
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LOT 157    

Coin "Guang Xu Tong Bao" ....................................................................................................................................  CZK 25  
Qing Dynasty (1644-1911), Guang Xu (1875 – 1908), reverse: Board of Works mint. From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,1 cm, 3,33 g 
       

       

LOT 158    

Coin "Guang Xu Tong Bao" ....................................................................................................................................  CZK 25  
Qing Dynasty (1644-1911), Guang Xu (1875 – 1908), reverse: Board of Revenue. From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 2,3 cm, 4,02 g 
       

       

LOT 159    

Coin "Guang Xu Zhong Bao" .................................................................................................................................  CZK 50  
Qing Dynasty (1644-1911), Guang Xu (1875 – 1908), reverse: 10, Board of Revenue. From a large private collection which was 

acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even 

the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 3,1 cm, 9,20 g 
       

       

LOT 160    

Coin "Xuan Tong Tong Bao" ......................................................................................................................................  CZK 1,000  
Qing Dynasty (1644-1911), Xuan Tong (1908 – 1911), Palace Issue, reverse: Peace on Earth. Palace cash/Palace Issue: made for 

distribution in the palace during New Year. Usually given to eunuchs and guards. Recipients hanged them under lamps - "Lamp 

Hanging Money". 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 4,2 cm, 25,54 g 
       

       

 

 

 

 

COIN, EROTIC SCROLL PAINTING, RITUAL AXE, KNIFE, STATUE, THANGKA lot 161 - 180 

 
 

LOT 161    

Coin "Xuan Tong Tong Bao" ......................................................................................................................................  CZK 1,400  
Qing Dynasty (1644-1911), Xuan Tong (1908 – 1911), Palace Issue/Palace Cash, reverse: 1000, Quan Mint Palace Issue/Palace 

Cash: made for distribution in the palace during new year. Usually given to eunuchs and guards. Recipients hanged them under 

lamps - "Lamp Hanging Money" 

From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors and dealers in 

Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 5,2 cm, 37,48 g 
       

       

LOT 162    

Ceremonial Coin „Charm attracting wealth“ ......................................................................................................  CZK 9,500  
China, 19th cent., rare. From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors 

and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 16,5 cm, 346,43 g 
       

       

LOT 163    

Ceremonial Coin „Charm guarding the house“ ..................................................................................................  CZK 9,500  
China, 19th cent., rare. From a large private collection which was acquired during the period of c. 1978 – 1990 from coin collectors 

and dealers in Mongolia. Thanks to the arid climate there even the very old coins are relatively well preserved. 

Diameter 20,5 cm, 474,64 g 
       

       

LOT 164    

Erotic Scroll Painting ...................................................................................................................................................  CZK 25,000  
colour print (offset print), silk brocade mount, highly decorative, 20th century, China.  

21 x 177 (31 x 218) cm 
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LOT 165    

Erotic Scroll Painting ...................................................................................................................................................  CZK 25,000  
colour print (offset print), silk brocade mount, highly decorative, 20th century, China.  

21 x 176 (31 x 215) cm 
       

       

LOT 166    

Erotic Scroll Painting - Shunga ...............................................................................................................................  CZK 25,000  
colour print (offset print), silk brocade mount, highly decorative, 20th century, Japan. Shunga is a Japanese term for erotic art. 

Translated literally, the Japanese word shunga means picture of spring,  "spring" is a common euphemism for sex. 

17 x 206 (27 x 248) cm 
       

       

LOT 167    

Tsongkhapa/Je Rinpoche and blue Offering Scarf "Khatag/Khata" ..................................................  CZK 120,000  
gilded bronze statue, 17th - 18th cent., sealed at the bottom, Mongolia. Tsongkhapa 1357–1419) or Je Rinpoche was a famous 

teacher of Tibetan Buddhism whose activities led to the formation of the Gelug school of Tibetan Buddhism. Its name means "the 

man from the valley of onions" and his name as monk was Lobsang Drakpa. The two main features of the Gelug tradition are the 

unity of sutra and tantra and the emphasis on vinaya (moral code of discipline). The Khatag/Khata symbolizes purity and 

compassion and are worn or presented with incense at many ceremonial occasions, including births, weddings, funerals, 

graduations and the arrival or departure of guests. It is usually made of silk. Mongolian khatas are usually blue, symbolizing the 

sky. [source: Wikipedia] 

height 11 cm, length of scarf c. 180 cm 
       

       

LOT 168    

Ushnishavijaya - Goddess of Wisdom and Long Life ....................................................................................  CZK 90,000  
gilded bronze statue, 18th - 19th cent., sealed at the bottom, Mongolia. The goddess of long life Ushnishavijaya has three faces and 

eight hands. She is also a manifestation of Prajnaparamita, goddess of wisdom and Amitayus Buddha. Ushnishavijaya is one of the 

three main deities of long life. Prayers to her can prolong life, and she is thus victorious over death. She is a very popular goddess in 

Tibet and Mongolia. [source: www.exoticindiaart.com] 

height 10 cm 
       

       

LOT 169    

Bodhisattva Lokesvara (?) .........................................................................................................................................  CZK 90,000  
hammered gilded copper sheet, 17th - 18th cent., Mongolia. Bodhisattva is the Sanskrit term for anyone who, motivated by great 

compassion, has generated bodhicitta, which is a spontaneous wish to attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. 

Bodhisattvas are a popular subject in Buddhist art. Lokesvara/Avalokiteśvara is a bodhisattva who embodies the compassion of all 

Buddhas. [source: Wikipedia] 

height 21,5 cm 
       

       

LOT 170    

Tsongkhapa/Je Rinpoche ............................................................................................................................................  CZK 15,000  
bronze, 19th century, sealed at the bottom, Mongolia. Tsongkhapa 1357–1419) or Je Rinpoche was a famous teacher of Tibetan 

Buddhism whose activities led to the formation of the Gelug school of Tibetan Buddhism. Tsongkhapa means "the man from the 

valley of onions". He is also known by his ordained name Losang Drakpa. The two main features of the Gelug tradition are the 

unity of sutra and tantra and the emphasis on moral code of discipline. 

height 25 cm 
       

       

LOT 171    

Kubera (Vaisravana) - the Lord of Wealth ...........................................................................................................  CZK 8,000  
bronze, turn of 19th/20th century, China. Kubera usually holds a mongoose in his right hand in Buddhist iconography. 

height 17 cm 
       

       

LOT 172    

Buddha of healing and medicine - Bhaisajyaguru ..........................................................................................  CZK 12,000  
bronze, 19th century, sealed at the bottom, Mongolia. Bhaisajyaguru - Buddha of healing and medicine, commonly referred to as 

the "Medicine Buddha", he is described as a doctor who cures suffering using the medicine of his teachings. [source: Wikipedia] 

height 14 cm 
       

       

 

LOT 173    

Arhat ....................................................................................................................................................................................  CZK 15,000  
bronze, 19th century, sealed at the bottom, Mongolia. Theravada Buddhism defines arhat as "one who is worthy" or as a "perfected 

person" having attained nirvana. Other Buddhist traditions have used the term for people far advanced along the path of 

enlightenment, but who may not have reached full Buddhahood. [source: Wikipedia] 

height 6 cm 
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LOT 174    

Triple Hayagriva and Kartri ....................................................................................................................................  CZK 10,000  
ritual carved knife, silver plated bronze with some signs of oxidation, 20th century, Mongolia. Kartri —a curved knife symbolizing 

wisdom which destroys the ignorance of sentient beings. Hayagriva is one of the emanations of Bodhisattva Avalokiteshvara. He 

can be recognized by a small horse head surmounted on the top of his main terrific head. The horse head neighs very loudly and it 

is noted that the sound is said to pierce all the false appearance of inherent existence or substantial reality. The Hayagriva’s terrific 

appearance is directed towards ego grasping and outer obstructions. His wrathfulness is said to be fierce compassion directed 

towards a self-cherishing attitude. [source: buddhanet.net] 

length 39 cm 
       

       

LOT 175    

Triple Hayagriva and Kartri .......................................................................................................................................  CZK 5,000  
ritual carved knife, bronze, gilded ornaments, 20th century. Kartri —a curved knife symbolizing wisdom which destroys the 

ignorance of sentient beings. Hayagriva is one of the emanations of Bodhisattva Avalokiteshvara. He can be recognized by a small 

horse head surmounted on the top of his main terrific head. The horse head neighs very loudly and it is noted that the sound is said 

to pierce all the false appearance of inherent existence or substantial reality. The Hayagriva’s terrific appearance is directed towards 

ego grasping and outer obstructions. His wrathfulness is said to be fierce compassion directed towards a self-cherishing attitude. 

[source: buddhanet.net] 

length 20 cm 
       

       

LOT 176    

Parashu ..................................................................................................................................................................................  CZK 5,000  
silver plated bronze with some signs of oxidation, 20. century, Mongolia. Parashu is ritual battle-axe which can be wielded with one 

or both hands. 

length 30 cm 
       

       

LOT 177    

Thangka "Green Tara" ...............................................................................................................................................  CZK 60,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, 18th century. Tara appears as a female Buddha in 

Vajrayana Buddhism and is known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. 

Green Tara (Syamatara) is known as the Buddha of enlightened activity. Thangka perform several different functions. Images of 

deities can be used as teaching tools when depicting the life (or lives) of the Buddha, describing historical events concerning 

important Lamas, or retelling myths associated with other deities. Devotional images act as the centrepiece during a ritual or 

ceremony and are often used as mediums through which one can offer prayers or make requests. Overall, and perhaps most 

importantly, religious art is used as a meditation tool to help bring one further down the path to enlightenment. The Buddhist 

Vajrayana practitioner uses a thangka image of their yidam, or meditation deity, as a guide, by visualizing "themselves as being that 

deity, thereby internalizing the Buddha qualities". Thangkas hang on or beside altars, and may be hung in the bedrooms or offices 

of monks and other devotees. [source: Wikipedia] 

33 x25,5 (68 x 43) cm 
       

       

LOT 178    

Thangka "Mahá Pandita Butön" ...........................................................................................................................  CZK 80,000  
thangka - buddhist painting, painted on silk, mounted on a textile, 18th -19th century. Butön Rinchen Drup (1290–1364), 11th 

Abbot of Shalu Monastery, was an important scholar and writer and one of Tibet's most celebrated historians. Butön catalogued  all 

of the Buddhist scriptures at Shalu, some 4,569 religious and philosophical works and formatted them in a logical, coherent order. 

He wrote the famous book, the History of Buddhism in India and Tibet at Shalu which many Tibetan scholars utilize in their study 

today. Note: Paṇḍita  - a Sanskrit word meaning learned master, mahá in this context means Great. 

48 x 31,5 (95 x 46) cm 
       

       

LOT 179    

Thangka "Buddha Amitayus" ..................................................................................................................................  CZK 50,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, hand written text on reverse, 19th century.  Buddha 

Amitayus or Buddha of Limitless Life is a Buddha aspect or a deity associated with meditations and mantras for a long life. 

Amitayus is usually depicted seated in a meditation posture with a vase (kalasha) in his hands, which contains the elixir of 

immortality (amrita) and leaves of the Ashoka tree. It symbolizes “a long life without the misery (shoka) of disease. On top of the 

vase can be an alms bowl. [source: redzambala.com] 

36 x 29 (64 x 45) cm 
       

       

LOT 180    

Thangka "Yamantaka" ...............................................................................................................................................  CZK 50,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on canvas with silk backing, 17th century. Dharmapala 

Yamantaka has conquered all evil spirits, including the Lord of Death -Yama. Yamantaka symbolizes the victory of wisdom over 

death, evil and suffering. 

42 x 30,5 (83 x 39) cm 
       

 

 

 



 
KATALOG 94. AUKCE – BRNO – 5. 6. 2016 

 

 

 

_ 63 _    

 

 

 THANGKA lot 181 - 200 

 
 

LOT 181    

Thangka "Avalokiteshvara" .....................................................................................................................................  CZK 40,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, with three layers of silk cover on the front, two silk 

ribbons on the side, 17th century. Avalokiteshvara - the Bodhisattva of Infinite Compassion, may be the most well known and 

beloved of the iconic bodhisattvas. The Sanskrit name "Avalokiteshvara" is interpreted many ways -- "The One Who Hears the 

Cries of the World"; "The Lord Who Looks Down"; "The Lord Who Looks in Every Direction." [source: buddhism.about.com] 

53 x 34 (101 x 48) cm 
       

       

LOT 182    

Thangka "Goddess Lhamo" ......................................................................................................................................  CZK 20,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on canvas, 19th century. Goddess Lhamo - "Glorious Goddess" -   

is the only female among the traditional "Eight Guardians of the Law". She is a protecting Dharmapala of the Gelug school of 

Tibetan Buddhism. She is the wrathful deity considered to be the principal protectress of Tibet. She promised the 1st Dalai Lama in 

one of his visions "that she would protect the reincarnation lineage of the Dalai Lamas. 

39 x 37 (81 x 31,5) cm 
       

       

LOT 183    

Thangka "Kubera (?)" ..............................................................................................................................................  CZK 100,000  
thangka - buddhist painting, embroidery on silk, mounted on a textile, 18th -19th century. Kubera (Vaisravana) - the Lord of 

Wealth usually holds a mongoose in his right hand in Buddhist iconography. 

34,5 x 17 (57 x 38) cm 
       

       

LOT 184    

Thangka "Avalokiteshvara" .....................................................................................................................................  CZK 60,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, with a silk cover, 17th – 18th cent. Avalokiteshvara - 

the Bodhisattva of Infinite Compassion, may be the most well known and beloved of the iconic bodhisattvas. The Sanskrit name 

"Avalokiteshvara" is interpreted many ways -- "The One Who Hears the Cries of the World"; "The Lord Who Looks Down"; "The 

Lord Who Looks in Every Direction." [source: buddhism.about.com] 

41,5 x 31 (73,5 x 46) cm 
       

       

LOT 185    

Thangka "Mahakala" ..................................................................................................................................................  CZK 40,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, with a silk cover, 18th  – 19th century. Mahakala is 

the protector of doctrine of Buddha Shakyamuni. He is depicted in a number of variations, each with distinctly different qualities 

and aspects - among them two-armed, four-armed, six-armed and sixteen-armed being the most popular one. Mahākāla is almost 

always depicted with a crown of five skulls, which represent the transmutation of the five negative afflictions (e.g. anger, jealousy, 

desire, etc.) into the five wisdoms. 

35 x 23,5 (53,5 x 37) cm 
       

       

LOT 186    

Thangka "A Stupa" ......................................................................................................................................................  CZK 50,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, with an extra silk cover on the front, 18th  – 19th 

century. A stupa (literally in Sanskrit: "heap") is a mound-like or hemispherical structure containing relics (typically the remains of 

Buddhist monks or nuns), and used as a place of meditation. The stupa was elaborated as Buddhism spread to other Asian countries 

becoming, for example, the chörten of Tibet and the pagoda in East Asia. [source: Wikipedia] 

32 x 25,5 (61 x 38) cm 
       

       

LOT 187    

Thangka "Buddha" .......................................................................................................................................................  CZK 40,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on canvas, short hand written text on reverse, 18th  – 19th 

century.  

35 x 28 (66,5 x 41) cm 
       

       

LOT 188    

Long Thangka  "Eight Peaceful Deities" ............................................................................................................  CZK 40,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, gilded decoration, red canvas mount, 19th century. 

EXCEPTIONALLY LARGE - MORE THAN 3 METRES LONG. 

47 x 313 (69,5 x 335) cm 
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LOT 189    

Thangka in red mount "Mandalas" ....................................................................................................................  CZK 150,000  
exceptionally long thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, red canvas mount, on reverse eight palm prints – a form 

of signature, 18th  – 19th century. A mandala (Sanskrit: circle) is a spiritual and ritual symbol representing the universe. The basic 

form of most mandalas is a square with four gates containing a circle with a centre point. Each gate is in the general shape of a T. 

[source: Wikipedia] 

EXCEPTIONALLY LARGE - MORE THAN 4 METRES LONG. 

59 x 405 (81 x 427) cm 
       

       

LOT 190    

Thangka in red mount "Mandalas" ....................................................................................................................  CZK 250,000  
exceptionally long thangka - buddhist painting, painted mainly in gold on black background on primed canvas, on reverse 16 palm 

prints – a form of signature, 19th century. A mandala (Sanskrit: circle) is a spiritual and ritual symbol representing the universe. 

The basic form of most mandalas is a square with four gates containing a circle with a centre point. Each gate is in the general 

shape of a T. [source: Wikipedia] 

EXCEPTIONALLY LARGE - MORE THAN 8 METRES LONG. 

55 x 800 (77 x 823) cm 
       

       

LOT 191    

Thangka "Amitayus" ...................................................................................................................................................  CZK 20,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, hand written text on reverse and four palm prints – a form of signature, 

19th century. Buddha Amitayus or Buddha of Limitless Life is a Buddha aspect or a deity associated with meditations and mantras 

for a long life. Amitayus is usually depicted seated in a meditation posture with a vase (kalasha) in his hands, which contains the 

elixir of immortality (amrita) and leaves of the Ashoka tree. It symbolizes “a long life without the misery (shoka) of disease. On top 

of the vase can be an alms bowl.  [source: redzambala.com] 

145 x 115 cm 
       

       

LOT 192    

Thangka "Dakini Simhamukhai" ...........................................................................................................................  CZK 30,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 18th  – 19th century. The dakini Simhamukha is a female meditational 

deity with a lion face. 

145 x 115,5 cm 
       

       

LOT 193    

Thangka "Threatening Protective Deity (Green Mahakala?)" ................................................................  CZK 20,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th century. Mahakala is the protector of doctrine of Buddha Shakyamuni. 

He is depicted in a number of variations, each with distinctly different qualities and aspects - among them two-armed, four-armed, 

six-armed and sixteen-armed being the most popular ones. Mahākāla is almost always depicted with a crown of five skulls, which 

represent the transmutation of the five negative afflictions (e.g. anger, jealousy, desire, etc.) into the five wisdoms. 

154 x 102 cm 
       

       

LOT 194    

Thangka "Bodhisattva Avalokiteshvara" ...........................................................................................................  CZK 20,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th century. Avalokiteshvara - the Bodhisattva of Infinite Compassion, 

may be the most well known and beloved of the iconic bodhisattvas. The Sanskrit name "Avalokiteshvara" is interpreted many 

ways -- "The One Who Hears the Cries of the World"; "The Lord Who Looks Down"; "The Lord Who Looks in Every Direction." 

[source: buddhism.about.com] 

158 x 115 cm 
       

       

LOT 195    

Thangka "Mahakala - blue" .....................................................................................................................................  CZK 20,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th century. Mahakala is the protector of doctrine of Buddha Shakyamuni. 

He is depicted in a number of variations, each with distinctly different qualities and aspects - among them two-armed, four-armed, 

six-armed and sixteen-armed being the most popular one. Mahākāla is almost always depicted with a crown of five skulls, which 

represent the transmutation of the five negative afflictions (e.g. anger, jealousy, desire, etc.) into the five wisdoms. 

159 x 122 cm 
       

       

 

LOT 196    

Thangka "Mahakala – red" ......................................................................................................................................  CZK 20,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th century. Mahakala is the protector of doctrine of Buddha Shakyamuni. 

He is depicted in a number of variations, each with distinctly different qualities and aspects - among them two-armed, four-armed, 

six-armed and sixteen-armed being the most popular one. Mahākāla is almost always depicted with a crown of five skulls, which 

represent the transmutation of the five negative afflictions (e.g. anger, jealousy, desire, etc.) into the five wisdoms. 

157,5 x 123 cm 
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LOT 197    

Thangka "Mandala".....................................................................................................................................................  CZK 25,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, in yellow textile mount, hand written text on reverse, 19th century. A 

mandala (Sanskrit: circle) is a spiritual and ritual symbol representing the universe. The basic form of most mandalas is a square 

with four gates containing a circle with a centre point. Each gate is in the general shape of a T. [source: Wikipedia] 

155 x 126 (165 x 138) cm 
       

       

LOT 198    

Thangka "Mandala".....................................................................................................................................................  CZK 25,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas,  in yellow textile mount, hand written text on reverse, 19th century. A 

mandala (Sanskrit: circle) is a spiritual and ritual symbol representing the universe. The basic form of most mandalas is a square 

with four gates containing a circle with a centre point. Each gate is in the general shape of a T. [source: Wikipedia] 

152,5 x 127,5 (163 x 138,5) cm 
       

       

LOT 199    

Thangka "Yaksha Yangleber" ....................................................................................................................................  CZK 5,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, with a silk cover, 18th cent. The great Yaksha 

Yangleber is the former mountain god. 

19 x 14 (63 x 25,5) cm 
       

       

LOT 200    

Thangka "Avalokiteshvara" .....................................................................................................................................  CZK 20,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, 18th  – 19th century. Avalokiteshvara - the 

Bodhisattva of Infinite Compassion, may be the most well known and beloved of the iconic bodhisattvas. The Sanskrit name 

"Avalokiteshvara" is interpreted many ways -- "The One Who Hears the Cries of the World"; "The Lord Who Looks Down"; "The 

Lord Who Looks in Every Direction." [source: buddhism.about.com] 

29 x 21,5 (54 x 38) cm 
       

       

 

 

 

 

THANGKA lot 201 - 220 

 
 

 

LOT 201    

Thangka "Mahakala" ..................................................................................................................................................  CZK 25,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, with a silk cover, 18th  – 19th century. Mahakala is 

the protector of doctrine of Buddha Shakyamuni. He is depicted in a number of variations, each with distinctly different qualities 

and aspects - among them two-armed, four-armed, six-armed and sixteen-armed being the most popular ones. Mahākāla is almost 

always depicted with a crown of five skulls, which represent the transmutation of the five negative afflictions (e.g. anger, jealousy, 

desire, etc.) into the five wisdoms. 

30 x 22,5 (56 x 39,5) cm 
       

       

LOT 202    

Thangka "Mandala with Buddha" ........................................................................................................................  CZK 20,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, 19th century. A mandala (Sanskrit: circle) is 

a spiritual and ritual symbol representing the universe. The basic form of most mandalas is a square with four gates containing 

a circle with a centre point. Each gate is in the general shape of a T. [source: Wikipedia] 

32 x 24,5 (77 x 50) cm 
       

       

LOT 203    

Thangka "Vajradhara" ...............................................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mounted on a textile, 19th – 20th century. Vajradhara is the ultimate 

primordial Buddha, or Adi Buddha. 

60 x 41 (90 x 68,5) cm 
       

       

LOT 204    

Thangka "Avalokiteshvara" .....................................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse as well as two palm prints - form of a signature, 19th – 

20th century. Avalokiteshvara - the Bodhisattva of Infinite Compassion, may be the most well known and beloved of the iconic 

bodhisattvas. The Sanskrit name "Avalokiteshvara" is interpreted many ways -- "The One Who Hears the Cries of the World"; "The 

Lord Who Looks Down"; "The Lord Who Looks in Every Direction." [source: buddhism.about.com] 

72 x 48 cm 
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LOT 205    

Thangka "White Tara" ...............................................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse as well as two palm prints - a form of signature, 19th – 

20th century. Tara appears as a female Buddha in Vajrayana Buddhism and is known as the "mother of liberation", she represents 

the virtues of achievements and success in work. White Tārā, (Sitatara) also known for compassion, long life, healing and serenity; 

also known as The Wish-fulfilling Wheel. 

68,5 x 49 cm 
       

       

LOT 206    

Thangka "Yamantaka" ...............................................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, stamps on reverse, 19th – 20th century. Dharmapala Yamantaka has 

conquered all evil spirits, including the Lord of Death -Yama. Yamantaka symbolizes the victory of wisdom over death, evil and 

suffering. 

70 x 51,5 cm 
       

       

LOT 207    

Thangka "Yamantaka" ...............................................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Dharmapala Yamantaka has conquered all evil spirits, 

including the Lord of Death -Yama. Yamantaka symbolizes the victory of wisdom over death, evil and suffering. 

70 x 50,5 cm 
       

       

LOT 208    

Thangka "Buddha" .......................................................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse as well as two palm prints - a form of signature, 19th – 

20th century. The Buddha - by own name Siddhārtha Gautama, according to the Buddhist tradition was born in Lumbini in 624 

BC, now in modern-day Nepal. He is also known as Gautama Buddha and Shakyamuni Buddha. Buddhism was founded on his 

teachings.  In general, 'Buddha' means 'Awakened One', someone who has awakened from the sleep of ignorance and sees things as 

they really are. A Buddha is a person who is completely free from all faults and mental obstructions. There are many people who 

have become Buddhas in the past, and many people will become Buddhas in the future. There is nothing that the Buddha does not 

know. Because he has awakened from the sleep of ignorance and has removed all obstructions from his mind, he knows everything 

of the past, present, and future, directly and simultaneously. Moreover, Buddha has great compassion which is completely 

impartial, embracing all living beings without discrimination. [source: aboutbuddha.org] 

68,5 x 48 cm 
       

       

LOT 209    

Thangka "Manjushri" .................................................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Manjushri is a bodhisattva associated with 

transcendent wisdom. His name means "Gentle Glory" in Sanskrit. He is depicted as a male bodhisattva wielding a flaming sword 

in his right hand, representing the realization of transcendent wisdom which cuts down ignorance and duality. The scripture 

supported by the lotus held in his left hand is representing his attainment of ultimate realization from the blossoming of wisdom. 

[source: Wikipedia] 

70 x 52 cm 
       

       

 

LOT 210    

Thangka "Kubera (Vaisravana) - the Lord of Wealth"...............................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Kubera usually holds a mongoose in his right hand in 

Buddhist iconography. 

70,5 x 52,5 cm 
       

       

 

LOT 211    

Thangka "Amitayus" ...................................................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Buddha Amitayus or Buddha of Limitless Life is a 

Buddha aspect or a deity associated with meditations and mantras for a long life. Amitayus is usually depicted seated in a 

meditation posture with a vase (kalasha) in his hands, which contains the elixir of immortality (amrita) and leaves of the Ashoka 

tree. It symbolizes “a long life without the misery (shoka) of disease. On top of the vase can be an alms bowl.  [source: 

redzambala.com] 

68,5 x 49 cm 
       

       

LOT 212    

Thangka "Vairocana (also Vairochana) with Vajradhatvisvari" ...........................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Tantric depiction of the mystical union of opposites. 

72,5 x 52 cm 
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LOT 213    

Thangka "Hayagriva and Yogini" .........................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse as well as two palm prints - a form of signature, 19th – 

20th century. Hayagriva is one of the emanations of Bodhisattva Avalokiteshvara. He can be recognized by a small horse head 

surmounted on the top of his main terrific head. The horse head neighs very loudly and it is noted that the sound is said to pierce all 

the false appearance of inherent existence or substantial reality. The Hayagriva’s terrific appearance is directed towards ego 

grasping and outer obstructions. His wrathfulness is said to be fierce compassion directed towards a self-cherishing attitude. 

[source: buddhanet.net] 

76 x 58 cm 
       

       

LOT 214    

Thangka "Four-Armed Mahakala" ......................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, on reverse almost invisible text and two palm prints - a form of signature, 

19th – 20th century. Mahakala is the protector of doctrine of Buddha Shakyamuni. He is depicted in a number of variations, each 

with distinctly different qualities and aspects - among them two-armed, four-armed, six-armed and sixteen-armed being the most 

popular ones. Mahākāla is almost always depicted with a crown of five skulls, which represent the transmutation of the five 

negative afflictions (e.g. anger, jealousy, desire, etc.) into the five wisdoms. 

77 x 51,5 cm 
       

       

LOT 215    

Thangka "Four-Armed Mahakala" ......................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, on reverse almost invisible text and two palm prints - a form of signature, 

19th – 20th century. Mahakala is the protector of doctrine of Buddha Shakyamuni. He is depicted in a number of variations, each 

with distinctly different qualities and aspects - among them two-armed, four-armed, six-armed and sixteen-armed being the most 

popular ones. Mahākāla is almost always depicted with a crown of five skulls, which represent the transmutation of the five 

negative afflictions (e.g. anger, jealousy, desire, etc.) into the five wisdoms. 

78,5 x 52 cm 
       

       

LOT 216    

Thangka "Wrathful Deity" .......................................................................................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, hand written text on reverse and hardly visible palm prints, 19th – 20th 

century.  

79 x 50,5 cm 
       

       

LOT 217    

Thangka "Kubera (Vaisravana) - the Lord of Wealth"...............................................................................  CZK 12,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, hand written text on reverse, 19th – 20th century. Kubera usually holds a 

mongoose in his right hand in Buddhist iconography. 

80 x 62 cm 
       

       

LOT 218    

Thangka "Amitayus" ......................................................................................................................................................  CZK 8,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century. Buddha Amitayus or Buddha of 

Limitless Life is a Buddha aspect or a deity associated with meditations and mantras for a long life. Amitayus is usually depicted 

seated in a meditation posture with a vase (kalasha) in his hands, which contains the elixir of immortality (amrita) and leaves of the 

Ashoka tree. It symbolizes “a long life without the misery (shoka) of disease. On top of the vase can be an alms bowl.  [source: 

redzambala.com] 

71 x 48 cm 
       

       

LOT 219    

Thangka "Buddha - Siddhārtha Gautama" .........................................................................................................  CZK 5,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century. The Buddha - by own name 

Siddhārtha Gautama, according to the Buddhist tradition was born in Lumbini in 624 BC, now in modern-day Nepal. He is also 

known as Gautama Buddha and Shakyamuni Buddha. Buddhism was founded on his teachings.  In general, 'Buddha' means 

'Awakened One', someone who has awakened from the sleep of ignorance and sees things as they really are. A Buddha is a person 

who is completely free from all faults and mental obstructions. There are many people who have become Buddhas in the past, and 

many people will become Buddhas in the future. There is nothing that the Buddha does not know. Because he has awakened from 

the sleep of ignorance and has removed all obstructions from his mind, he knows everything of the past, present, and future, 

directly and simultaneously. Moreover, Buddha has great compassion which is completely impartial, embracing all living beings 

without discrimination. [source: aboutbuddha.org] 

23 x 17,2 cm 
       

       

LOT 220    

Thangka "Buddha" ..........................................................................................................................................................  CZK 2,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. The Buddha - by own name Siddhārtha Gautama, 

according to the Buddhist tradition was born in Lumbini in 624 BC, now in modern-day Nepal. He is also known as Gautama 
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Buddha and Shakyamuni Buddha. Buddhism was founded on his teachings.  In general, 'Buddha' means 'Awakened One', someone 

who has awakened from the sleep of ignorance and sees things as they really are. A Buddha is a person who is completely free from 

all faults and mental obstructions. There are many people who have become Buddhas in the past, and many people will become 

Buddhas in the future. There is nothing that the Buddha does not know. Because he has awakened from the sleep of ignorance and 

has removed all obstructions from his mind, he knows everything of the past, present, and future, directly and simultaneously. 

Moreover, Buddha has great compassion which is completely impartial, embracing all living beings without discrimination. 

[source: aboutbuddha.org] 

16 x 12,5 cm 
       

       

 

 

 

 

THANGKA, SCAPULAR, SCAPULAR PICTURE lot 221 - 240 

 
 

LOT 221    

Thangka "Buddha - Siddhártha Gautama" .........................................................................................................  CZK 5,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. The Buddha - by own name Siddhārtha Gautama, 

according to the Buddhist tradition was born in Lumbini in 624 BC, now in modern-day Nepal. He is also known as Gautama 

Buddha and Shakyamuni Buddha. Buddhism was founded on his teachings.  In general, 'Buddha' means 'Awakened One', someone 

who has awakened from the sleep of ignorance and sees things as they really are. A Buddha is a person who is completely free from 

all faults and mental obstructions. There are many people who have become Buddhas in the past, and many people will become 

Buddhas in the future. There is nothing that the Buddha does not know. Because he has awakened from the sleep of ignorance and 

has removed all obstructions from his mind, he knows everything of the past, present, and future, directly and simultaneously. 

Moreover, Buddha has great compassion which is completely impartial, embracing all living beings without discrimination. 

[source: aboutbuddha.org] 

23 x 17 cm 
       

       

LOT 222    

Thangka "Yamantaka" ..................................................................................................................................................  CZK 4,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Dharmapala Yamantaka has conquered all evil spirits, 

including the Lord of Death -Yama. Yamantaka symbolizes the victory of wisdom over death, evil and suffering. 

20,5 x 15 cm 
       

       

LOT 223    

Thangka "Buddha" ..........................................................................................................................................................  CZK 6,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. The Buddha - by own name Siddhārtha Gautama, 

according to the Buddhist tradition was born in Lumbini in 624 BC, now in modern-day Nepal. He is also known as Gautama 

Buddha and Shakyamuni Buddha. Buddhism was founded on his teachings.  In general, 'Buddha' means 'Awakened One', someone 

who has awakened from the sleep of ignorance and sees things as they really are. A Buddha is a person who is completely free from 

all faults and mental obstructions. There are many people who have become Buddhas in the past, and many people will become 

Buddhas in the future. There is nothing that the Buddha does not know. Because he has awakened from the sleep of ignorance and 

has removed all obstructions from his mind, he knows everything of the past, present, and future, directly and simultaneously. 

Moreover, Buddha has great compassion which is completely impartial, embracing all living beings without discrimination. 

[source: aboutbuddha.org] 

22,7 x 16,7 cm 
       

       

LOT 224    

Thangka "Dharmapala Kubera (Vaisravana) - the Lord of Wealth" ......................................................  CZK 3,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, hand written text on reverse, 19th – 20th century. Kubera usually holds a 

mongoose in his right hand in Buddhist iconography. 

19 x 14 cm 
       

       

LOT 225    

Thangka "Amitayus" ......................................................................................................................................................  CZK 2,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century. Buddha Amitayus or Buddha of 

Limitless Life is a Buddha aspect or a deity associated with meditations and mantras for a long life. Amitayus is usually depicted 

seated in a meditation posture with a vase (kalasha) in his hands, which contains the elixir of immortality (amrita) and leaves of the 

Ashoka tree. It symbolizes “a long life without the misery (shoka) of disease. On top of the vase can be an alms bowl.  [source: 

redzambala.com] 

14,5 x 10,5 cm 
       

       

LOT 226    

Thangka "Amitayus" ......................................................................................................................................................  CZK 2,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Buddha Amitayus or Buddha of Limitless Life is a 

Buddha aspect or a deity associated with meditations and mantras for a long life. Amitayus is usually depicted seated in a 
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meditation posture with a vase (kalasha) in his hands, which contains the elixir of immortality (amrita) and leaves of the Ashoka 

tree. It symbolizes “a long life without the misery (shoka) of disease. On top of the vase can be an alms bowl.  [source: 

redzambala.com] 

19,5 x 14,5 cm 
       

       

LOT 227    

Thangka "Adi-Buddha Vajrasattva" ......................................................................................................................  CZK 1,500  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century. Vajrasattva is associated with 

purification practice. Vajrasattva's name translates to Diamond Mind or Thunderbolt Mind. Vajrasattva is also regarded as Adi-

Buddha in Nepal.  In addition to personal practice, the Vajrasattva mantra is regarded as having the ability to purify karma, bring 

peace, and cause enlightened activity in general. 

13,5 x 10 cm 
       

       

LOT 228    

Thangka "Buddha - mandala" ....................................................................................................................................  CZK 2,500  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, on reverse hand-written number 39, 19th – 20th century. A mandala 

(Sanskrit: circle) is a spiritual and ritual symbol representing the universe. The basic form of most mandalas is a square with four 

gates containing a circle with a centre point. Each gate is in the general shape of a T. [source: Wikipedia] 

16,5 x 16 cm 
       

       

LOT 229    

Thangka "Buddha Amitabha" ....................................................................................................................................  CZK 4,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Amitabha is the Buddha of the Pure Land, Amitabha 

in Sanskrit means immeasurable light or limitless light. He resides in the western land of unlimited bliss (skt. Sukhavati). He also 

represents purified form of desire. 

22,5 x 16 cm 
       

       

LOT 230    

Thangka "Usnisavijaya" ................................................................................................................................................  CZK 3,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century. Usnisavijaya is a Buddha of 

longevity in Buddhism. 

20 x 17 cm 
       

       

LOT 231    

Thangka "White Tara" ..................................................................................................................................................  CZK 4,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Tara appears as a female Buddha in Vajrayana 

Buddhism and is known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. White Tārā, 

(Sitatara) also known for compassion, long life, healing and serenity; also known as The Wish-fulfilling Wheel. 

23 x 17 cm 
       

       

LOT 232    

Thangka "Green Tara" ..................................................................................................................................................  CZK 3,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Tara appears as a female Buddha in Vajrayana 

Buddhism and is known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. Green Tara 

(Syamatara) is known as the Buddha of enlightened activity. 

20 x 16 cm 
       

       

LOT 233    

Thangka "Green Tara" ..................................................................................................................................................  CZK 3,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Tara appears as a female Buddha in Vajrayana 

Buddhism and is known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. Green Tara 

(Syamatara) is known as the Buddha of enlightened activity. 

16,2 x 12,6 cm 
       

       

LOT 234    

Thangka "Green Tara" ..................................................................................................................................................  CZK 3,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century. Tara appears as a female Buddha 

in Vajrayana Buddhism and is known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. 

Green Tara (Syamatara) is known as the Buddha of enlightened activity. 

20,7 x 15,7 cm 
       

       

LOT 235    

Thangka "Eleven Headed Avalokiteshvara" ....................................................................................................  CZK 25,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century. Avalokiteshvara - the Bodhisattva 

of Infinite Compassion, may be the most well known and beloved of the iconic bodhisattvas. The Sanskrit name "Avalokiteshvara" 



 
KATALOG 94. AUKCE – BRNO – 5. 6. 2016 

 

 

 

_ 70 _    

is interpreted many ways -- "The One Who Hears the Cries of the World"; "The Lord Who Looks Down"; "The Lord Who Looks in 

Every Direction." [source: buddhism.about.com] 

18 x 13,5 cm 
       

       

LOT 236    

Thangka "Future Buddha - Maitreya" ...................................................................................................................  CZK 2,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Maitreya is regarded as a future Buddha of this world 

in Buddhist eschatology. According to Buddhist tradition, Maitreya is a bodhisattva who will appear on Earth in the future, achieve 

complete enlightenment, and teach the pure dharma. According to scriptures, Maitreya will be a successor to the present Buddha, 

Gautama Buddha. 

18,5 x 13 cm 
       

       

LOT 237    

Thangka "Eleven Headed Avalokiteshvara" .......................................................................................................  CZK 3,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Avalokiteshvara - the Bodhisattva of Infinite 

Compassion, may be the most well known and beloved of the iconic bodhisattvas. The Sanskrit name "Avalokiteshvara" is 

interpreted many ways -- "The One Who Hears the Cries of the World"; "The Lord Who Looks Down"; "The Lord Who Looks in 

Every Direction." [source: buddhism.about.com] 

22,7 x 16,5 cm 
       

       

LOT 238    

Thangka "Avalokiteshvara" ........................................................................................................................................  CZK 2,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Avalokiteshvara - the Bodhisattva of Infinite 

Compassion, may be the most well known and beloved of the iconic bodhisattvas. The Sanskrit name "Avalokiteshvara" is 

interpreted many ways -- "The One Who Hears the Cries of the World"; "The Lord Who Looks Down"; "The Lord Who Looks in 

Every Direction." [source: buddhism.about.com] 

18 x 12,5 cm 
       

       

LOT 239    

Thangka "Manjushri" ....................................................................................................................................................  CZK 3,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Manjushri is a bodhisattva associated with 

transcendent wisdom. His name means "Gentle Glory" in Sanskrit. He is depicted as a male bodhisattva wielding a flaming sword 

in his right hand, representing the realization of transcendent wisdom which cuts down ignorance and duality. The scripture 

supported by the lotus held in his left hand is representing his attainment of ultimate realization from the blossoming of wisdom. 

[source: Wikipedia] 

21 x 15 cm 
       

       

LOT 240    

Thangka "Tsongkhapa/Je Rinpoche" ......................................................................................................................  CZK 4,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Tsongkhapa 1357–1419) or Je Rinpoche was a famous 

teacher of Tibetan Buddhism whose activities led to the formation of the Gelug school of Tibetan Buddhism. Tsongkhapa means 

"the man from the valley of onions". He is also known by his ordained name Losang Drakpa. The two main features of the Gelug 

tradition are the unity of sutra and tantra and the emphasis on moral code of discipline. 

19,5 x 15,5 cm 
       

       

 
 

 

 

SCAPULAR PICTURE lot 241 - 260 

 
 

LOT 241    

Thangka "Tsongkhapa/Je Rinpoche" ......................................................................................................................  CZK 3,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th century. Tsongkhapa 1357–1419) or Je Rinpoche was a famous 

teacher of Tibetan Buddhism whose activities led to the formation of the Gelug school of Tibetan Buddhism. Tsongkhapa means 

"the man from the valley of onions". He is also known by his ordained name Losang Drakpa. The two main features of the Gelug 

tradition are the unity of sutra and tantra and the emphasis on moral code of discipline. 

22,7 x 16,6 cm 
       

       

LOT 242    

Thangka "Tsongkhapa/Je Rinpoche - heaven" ...................................................................................................  CZK 4,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th century. Tsongkhapa 1357–1419) or Je Rinpoche was a famous 

teacher of Tibetan Buddhism whose activities led to the formation of the Gelug school of Tibetan Buddhism. Tsongkhapa means 

"the man from the valley of onions". He is also known by his ordained name Losang Drakpa. The two main features of the Gelug 

tradition are the unity of sutra and tantra and the emphasis on moral code of discipline. 

23 x 16,6 cm 
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LOT 243    

Thangka "Tsongkhapa/Je Rinpoche in heaven" ................................................................................................  CZK 5,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th century. Tsongkhapa 1357–1419) or Je Rinpoche was a famous 

teacher of Tibetan Buddhism whose activities led to the formation of the Gelug school of Tibetan Buddhism. Tsongkhapa means 

"the man from the valley of onions". He is also known by his ordained name Losang Drakpa. The two main features of the Gelug 

tradition are the unity of sutra and tantra and the emphasis on moral code of discipline. 

23,2 x 17 cm 
       

       

LOT 244    

Thangka "Tsongkhapa/Je Rinpoche in heaven" ................................................................................................  CZK 4,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th century. Tsongkhapa 1357–1419) or Je Rinpoche was a famous 

teacher of Tibetan Buddhism whose activities led to the formation of the Gelug school of Tibetan Buddhism. Tsongkhapa means 

"the man from the valley of onions". He is also known by his ordained name Losang Drakpa. The two main features of the Gelug 

tradition are the unity of sutra and tantra and the emphasis on moral code of discipline. 

23,7 x 18 cm 
       

       

LOT 245    

Thangka "Sumukhi" ........................................................................................................................................................  CZK 3,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, hand written text on reverse, 19th – 20th century. Sumukhi one of the five 

goddesses of long life. She rides a wild donkey. 

22,7 x 16 cm 
       

       

LOT 246    

Thangka "Sumukhi" ........................................................................................................................................................  CZK 2,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Sumukhi one of the five goddesses of long life. She 

rides a wild donkey. 

19,5 x 13,5 cm 
       

       

LOT 247    

Thangka "Sumukhi" ........................................................................................................................................................  CZK 3,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th – 20th century. Sumukhi one of the five goddesses of long life. She 

rides a wild donkey. 

17 x 12,5 cm 
       

       

LOT 248    

Thangka "Dharmapala Yama" ..................................................................................................................................  CZK 5,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th century. Yama is lord of the Hell Realm. He represents death. 

According to legend he was a holy man meditating in a cave when robbers entered the cave with a stolen bull and cut off the bull's 

head. When they realized the holy man had seen them, the robbers cut off his head also. The holy man put on the bull's head and 

assumed the terrible form of Yama. He killed the robbers, drank their blood, and threatened all of Tibet. Then Manjushri, 

Bodhisattva of Wisdom, manifested as Yamantaka and defeated Yama. Yama became a protector of Buddhism. [source: 

buddhism.about.com] 

18,5 x 15 cm 
       

       

LOT 249    

Thangka "Yaksha Yangleber" .................................................................................................................................  CZK 20,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 19th century. The great Yaksha Yangleber is the former mountain god. 

33 x 27 cm 
       

       

LOT 250    

Thangka "Triad of Wrathful Deities - Mahakala, Yamantaka and Begtse" ......................................  CZK 10,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 18th  – 19th century.  

35 x 13,5 cm 
       

       

LOT 251    

Thangka "Buddha´s heaven" ...................................................................................................................................  CZK 10,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 18th  – 19th century.  

37 x 30 cm 
       

       

LOT 252    

Thangka "Buddha´s heaven - Buddha and his Disciples (?)" .......................................................................  CZK 8,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 18th  – 19th century.  

24,5 x 35,5 cm 
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LOT 253    

Thangka "Pure Land Sukhavatí" ...........................................................................................................................  CZK 15,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, hand written text on reverse,  folded, 18th  – 19th century, Mongolia. 

Sukhavati translates to "Land of Bliss". 

32,5 x 27 cm 
       

       

LOT 254    

Thangka "Green Tara" ...............................................................................................................................................  CZK 10,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, hand written text on reverse, 19th century. Tara appears as a female Buddha 

in Vajrayana Buddhism and is known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. 

Green Tara (Syamatara) is known as the Buddha of enlightened activity. 

30,7 x 22,5 cm 
       

       

LOT 255    

Thangka "Green Tara" ...............................................................................................................................................  CZK 10,000  
thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, 18th century. Tara appears as a female Buddha in Vajrayana Buddhism and 

is known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. Green Tara (Syamatara) is 

known as the Buddha of enlightened activity. 

34 x 27 cm 
       

       

LOT 256    

Scapular with picture "Buddha Gautama and his Disciples –  

Sariputta (Shariputra) a Mahamoggallana (Maudgalyayana)" ...............................................................  CZK 20,000  
scapular - copper, inside picture - miniature painting on canvas, mantras on reverse, 18th  – 19th century, Mongolia.  

Scapular 8 x 7 cm, picture 7,3 x 6 cm 
       

       

LOT 257    

Scapular picture "Buddha" ....................................................................................................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, 18th  – 19th century. The Buddha - by own name Siddhārtha Gautama, according to the Buddhist 

tradition was born in Lumbini in 624 BC, now in modern-day Nepal. He is also known as Gautama Buddha and Shakyamuni 

Buddha. Buddhism was founded on his teachings.  In general, 'Buddha' means 'Awakened One', someone who has awakened from 

the sleep of ignorance and sees things as they really are. A Buddha is a person who is completely free from all faults and mental 

obstructions. There are many people who have become Buddhas in the past, and many people will become Buddhas in the future. 

There is nothing that the Buddha does not know. Because he has awakened from the sleep of ignorance and has removed all 

obstructions from his mind, he knows everything of the past, present, and future, directly and simultaneously. Moreover, Buddha 

has great compassion which is completely impartial, embracing all living beings without discrimination. [source: aboutbuddha.org] 

12,5 x 10,5 cm 
       

       

LOT 258    

Scapular picture "White Tara - Sitatara" .......................................................................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, hand written text on reverse, 18th  – 19th century. Tara appears as a female Buddha in Vajrayana 

Buddhism and is known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. White Tārā, 

(Sitatara) also known for compassion, long life, healing and serenity; also known as The Wish-fulfilling Wheel. 

11 x 14,5 cm 
       

       

LOT 259    

Scapular picture "Avalokiteshvara as Shadakshari Lokeshvara" .......................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 18th  – 19th century. Shadakshari Lokeshvara is one of the forms of Bodhisattva 

Avalokiteshvara and believed to be the embodiment of the mystic Buddhist mantra of six syllables. 

9,5 x 7,5 cm 
       

       

LOT 260    

Scapular picture "King Geser (Kesar/Gesar)"..............................................................................................  CZK 600  
print on paper fixed on canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century.  

9,3 x 7,3 cm 
       

       

 

 

 



 
KATALOG 94. AUKCE – BRNO – 5. 6. 2016 

 

 

 

_ 73 _    

 

 

SCAPULAR PICTURE lot 261 - 280 

 
 

LOT 261    

Scapular picture "White Tara - Sitatara" .......................................................................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 18th  – 19th century. Tara appears as a female Buddha in Vajrayana Buddhism and 

is known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. White Tārā, (Sitatara) also 

known for compassion, long life, healing and serenity; also known as The Wish-fulfilling Wheel. 

12,4 x 10 cm 
       

       

LOT 262    

Scapular picture "Adi-Buddha Vajrasattva" ................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century. Vajrasattva is associated with purification practice. 

Vajrasattva's name translates to Diamond Mind or Thunderbolt Mind. Vajrasattva is also regarded as Adi-Buddha in Nepal.  In 

addition to personal practice, the Vajrasattva mantra is regarded as having the ability to purify karma, bring peace, and cause 

enlightened activity in general. 

11,5 x 8,7 cm 
       

       

LOT 263    

Scapular picture "Vajrapani" ...............................................................................................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, 18th  – 19th century, bottom corner is missing.. Bodhisattva Vajrapani is the embodiment of the power 

of Lord Buddha’s compassion. He is always depicted in wrathful aspect. He is a major Bodhisattva easily recognized as holding a 

vajra with his right hand and left hand displaying threatening vitarka mudra. 

11,5 x 9,7 cm 
       

       

LOT 264    

Scapular picture "Tsongkhapa/Je Rinpoche" ...............................................................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, 18th  – 19th century. Tsongkhapa 1357–1419) or Je Rinpoche was a famous teacher of Tibetan 

Buddhism whose activities led to the formation of the Gelug school of Tibetan Buddhism. Tsongkhapa means "the man from the 

valley of onions". He is also known by his ordained name Losang Drakpa. The two main features of the Gelug tradition are the 

unity of sutra and tantra and the emphasis on moral code of discipline. 

9,5 x 7,8 cm 
       

       

LOT 265    

Scapular picture "Vajrapani" ...............................................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century. Bodhisattva Vajrapani is the embodiment of the power of Lord 

Buddha’s compassion. He is always depicted in wrathful aspect. He is a major Bodhisattva easily recognized as holding a vajra  

with his right hand and left hand displaying threatening vitarka mudra. 

12,4 x 8,5 cm 
       

       

LOT 266    

Scapular picture "Buddha Amitayus" ..............................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century. Buddha Amitayus or Buddha of Limitless Life is a Buddha 

aspect or a deity associated with meditations and mantras for a long life. Amitayus is usually depicted seated in a meditation 

posture with a vase (kalasha) in his hands, which contains the elixir of immortality (amrita) and leaves of the Ashoka tree. It 

symbolizes “a long life without the misery (shoka) of disease. On top of the vase can be an alms bowl.  [source: redzambala.com] 

6,3 x 5,2 cm 
       

       

LOT 267    

Scapular picture "Avalokiteshvara as Shadakshari Lokeshvara" .......................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 18th  – 19th century. Shadakshari Lokeshvara is one of the forms of Bodhisattva 

Avalokiteshvara and believed to be the embodiment of the mystic Buddhist mantra of six syllables. 

7,6 x 6,8 cm 
       

       

 

LOT 268    

Scapular picture "White Tara - Sitatara" .......................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, hand written text on reverse, 19th – 20th century. Tara appears as a female Buddha in Vajrayana 

Buddhism and is known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. White Tārā, 

(Sitatara) also known for compassion, long life, healing and serenity; also known as The Wish-fulfilling Wheel. 

7,7 x 6,2 cm 
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LOT 269    

Scapular picture "Dharmapala Mahakala" ...................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 20th century. Mahakala is the protector of doctrine of Buddha Shakyamuni. He is 

depicted in a number of variations, each with distinctly different qualities and aspects - among them two-armed, four-armed, six-

armed and sixteen-armed being the most popular ones. Mahākāla is almost always depicted with a crown of five skulls, which 

represent the transmutation of the five negative afflictions (e.g. anger, jealousy, desire, etc.) into the five wisdoms. 

12,7 x 9,5 cm 
       

       

LOT 270    

Scapular picture "Dharmapala Lhamo" ..........................................................................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, 18th  – 19th century. Goddess Lhamo - "Glorious Goddess" - is the only female among the traditional 

"Eight Guardians of the Law". She is a protecting Dharmapala of the Gelug school of Tibetan Buddhism. She is the wrathful deity 

considered to be the principal protectress of Tibet. She promised the 1st Dalai Lama in one of his visions "that she would protect 

the reincarnation lineage of the Dalai Lamas. 

7,9 x 6,1 cm 
       

       

LOT 271    

Scapular picture "Bodhisattva Manjushri" ...................................................................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 18th  – 19th century. Manjushri is a bodhisattva associated with transcendent 

wisdom. His name means "Gentle Glory" in Sanskrit. He is depicted as a male bodhisattva wielding a flaming sword in his right 

hand, representing the realization of transcendent wisdom which cuts down ignorance and duality. The scripture supported by the 

lotus held in his left hand is representing his attainment of ultimate realization from the blossoming of wisdom. [source: Wikipedia] 

7,6 x 6,3 cm 
       

       

LOT 272    

Scapular picture - "Buddha of healing and medicine - Bhaisajyaguru" ...........................................  CZK 600  
painted on primed canvas, 19th – 20th century. Bhaisajyaguru - Buddha of healing and medicine, commonly referred to as the 

"Medicine Buddha", he is described as a doctor who cures dukkha (suffering) using the medicine of his teachings. [source: 

Wikipedia] 

8 x 6,4 cm 
       

       

LOT 273    

Scapular picture "Green Tara a 21 bodhisattvas" ......................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, 19th – 20th century. Tara appears as a female Buddha in Vajrayana Buddhism and is known as the 

"mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. Green Tara (Syamatara) is known as the 

Buddha of enlightened activity. 

8 x 6,2 cm 
       

       

LOT 274    

Scapular picture "Tsongkhapa/Je Rinpoche" ...............................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, 19th – 20th century. Tsongkhapa 1357–1419) or Je Rinpoche was a famous teacher of Tibetan 

Buddhism whose activities led to the formation of the Gelug school of Tibetan Buddhism. Tsongkhapa means "the man from the 

valley of onions". He is also known by his ordained name Losang Drakpa. The two main features of the Gelug tradition are the 

unity of sutra and tantra and the emphasis on moral code of discipline. 6 x 4,5 cm 
       

       

LOT 275    

Scapular picture "Avalokiteshvara" ..................................................................................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 18th  – 19th century. Avalokiteshvara - the Bodhisattva of Infinite Compassion, may 

be the most well known and beloved of the iconic bodhisattvas. The Sanskrit name "Avalokiteshvara" is interpreted many ways -- 

"The One Who Hears the Cries of the World"; "The Lord Who Looks Down"; "The Lord Who Looks in Every Direction." [source: 

buddhism.about.com] 

8,8 x 7,4 cm 
       

       

LOT 276    

Scapular picture "Green Tara - Syamatara" .................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century Tara appears as a female Buddha in Vajrayana Buddhism and is 

known as the "mother of liberation", she represents the virtues of achievements and success in work. Green Tara (Syamatara) is 

known as the Buddha of enlightened activity. 

4,5 x 4 cm 
       

       

LOT 277    

Scapular picture "Mahakala" ...............................................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, 19th – 20th century. Mahakala is the protector of doctrine of Buddha Shakyamuni. He is depicted in a 

number of variations, each with distinctly different qualities and aspects - among them two-armed, four-armed, six-armed and 

sixteen-armed being the most popular one. Mahākāla is almost always depicted with a crown of five skulls, which represent the 
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transmutation of the five negative afflictions (e.g. anger, jealousy, desire, etc.) into the five wisdoms. 

7,5 x 6,2 cm 
       

       

LOT 278    

Scapular picture "Mahakala and Shakti" .......................................................................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, 18th  – 19th century.  

8 x 6,3 cm 
       

       

LOT 279    

Scapular picture "Bodhisattva Manjushri" ...................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, 19th – 20th century.  

9,4 x 7,9 cm 
       

       

LOT 280    

Scapular picture "Sumukhi" .................................................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas,19th – 20th century. Sumukhi one of the five goddesses of long life. She rides a wild donkey. 

7,6 x 6,2 cm 
       

       

 

 

 

 

 

 

SCAPULAR PICTURE, THANGKA lot 281 - 287 

 

 

 

LOT 281    

Scapular picture "Buddha Gautama" ...............................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, mantras on reverse and hand written text in Cyrillic, 19th – 20th century.  

8 x 7,2 cm 
       

       

LOT 282    

Scapular picture "Buddha Gautama" ...............................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century.  

8,4 x 7,1 cm 
       

      

  

LOT 283    

Scapular picture "Shakyamuni Buddha" ........................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century.  

19,5 x 16 cm 
       

       

LOT 284    

Scapular picture "Buddha Gautama and his disciples: Sariputta (Shariputra) a Mahamoggallana 

(Maudgalyayana)" ......................................................................................................................................................  CZK 800  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 18th  – 19th century.  

15,9 x 12 cm 
       

      

  

LOT 285    

Scapular picture "Mandala" .................................................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, 19th – 20th century. A mandala (Sanskrit: circle) is a spiritual and ritual symbol representing the 

universe. The basic form of most mandalas is a square with four gates containing a circle with a centre point. Each gate is in the 

general shape of a T. [source: Wikipedia] 

17 x 14,5 cm 
       

       

LOT 286    

Scapular picture "Buddha Amitayus" ..............................................................................................................  CZK 600  
painted on primed canvas, mantras on reverse, 19th – 20th century.  

13 x 9,2 cm 
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LOT 287    

Thangka "Three Mahakalas"...................................................................................................................................  CZK 60,000  
exceptionally long thangka - buddhist painting, painted on primed canvas, red canvas mount, on reverse eight palm prints – a form 

of signature, 19th century. Mahakala is the protector of doctrine of Buddha Shakyamuni. He is depicted in a number of variations, 

each with distinctly different qualities and aspects - among them two-armed, four-armed, six-armed and sixteen-armed being the 

most popular ones. Mahākāla is almost always depicted with a crown of five skulls, which represent the transmutation of the five 

negative afflictions (e.g. anger, jealousy, desire, etc.) into the five wisdoms. EXCEPTIONALLY LARGE - MORE THAN 3 

METRES LONG. 

98,5 x 289 (130,5 x 311) cm 
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LOT 288    

Cham Dance "CITIPATI - Lord of the Cemetery" mask and hand-embroidered suit .............  CZK 2,000,000  
unigue mask and suit, mixed media - wood, papier-mâché, textiles, corals, small metal ornaments, embroidery on the suit, 

beginning of the 19th century, Mongolia. The dance of the Citipati is commemorated twice annually in Tibet with ritual dances. 

The Citipati are invoked as "wrathful deities", benevolent protectors who appear as fierce beings with a demonic appearance.                                                                                                                                 
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LOT 289    

Cham Dance "Dharmapala Begtse" mask and hand-embroidered suit ............................................  CZK 3,000,000  
unigue mask and suit, mixed media - wood, papier-mâché, textiles, corals, small metal ornaments, embroidery on the suit, 

beginning of the 19th century, Mongolia. Dharmapala Begtse is a female dharmapala and the lord of war, in origin a pre-Buddhist 

war deity of the Mongols. She wears a chainmail shirt, which gave rise to her name - Jamsaran. She wears a crown of five skulls. 
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