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PLÁNOVÁ DOKUMENTACE 

 

1. Vimperk, areál zámku, katastrální mapa, 1837. 

 

 

2. Vimperk, historické jádro a hrad. Stav z roku 1837 podle F. Kašičky a B. Nechvátala 1990. Městské 

opevnění podle V. Razima 1989. 
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3. Vimperk, hrad s předsunutou baštou Haselburg, rekonstrukce půdorysu podle Tomáše Durdíka 2000  

 

4. Horní zámek, půdorys přízemí. 

 

5. Horní zámek, půdorys prvního patra. 
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6. Horní zámek, půdorys druhého patra. 

 

7. Dolní zámek, půdorys přízemí. 

 

8. Dolní zámek, půdorys prvního patra s vyznačenou polohou prostor velkého renesančního sálu. 
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9. Dolní zámek, půdorys krovu. 

 

10. Nákres půdorysu místností, tvořících někdejší velký renesanční sál, šedě vyznačeno dodatečně vkládané 

vnitřní členění. Označení místností používané v textu práce. 

 

11. Půdorys východního konce sálu s přiléhajícím schodištěm, naznačený stavební vývoj vstupních otvorů.  

A B C D 
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12. Půdorysná skica sálu se zákresem stropních konstrukcí. Modře – renesance. Červeně – baroko a mladší.  

 

 

13. Plány na přestavbu jižního křídla Dolního zámku z roku 1734, černě značeno zdivo renesanční, červeně 

nové barokní zdivo. V řezu se nad klenutými stájemi se nachází původní renesanční sál, druhotné 

přepatrování pod trámovým stropem není zdůrazněno. 
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OBRAZOVÁ DOKUMENTACE 

 

 

14. Jindřich de Verle: Pohled na město a zámek Vimperk, detail, 1686. 

 

 

15. A.B. Kunike: Pohled na město a zámek Vimperk, litografie, okolo 1830. 
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16. Celkový pohled na zámecký areál z jihovýchodu, od historického jádra města. 

 

 

17. Letecký pohled na zámecký areál. 
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18. Horní zámek, pohled z východu ze směru hlavního vstupu. 

 

19. Horní zámek, pohled z jihozápadu. 

 

20. Horní zámek, pohled ze severozápadu. 
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21. Horní zámek, pohled ze severu. 

 

22. Východní (vstupní) křídlo Dolního zámku, vnější fasáda. 

 

23. Východní (vstupní) křídlo Dolního zámku, vstupní brána do Dolního zámku a tím i celého 

zámeckého areálu. 
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24. Dolní zámek, pohled na první zámecké nádvoří od vstupní brány. 

 

25. Jižní křídlo Dolního zámku, nádvorní fasáda. 

 

26. Severní a východní křídlo Dolního zámku, nádvorní fasády. 
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27. Pohled na první zámecké nádvoří z okna hodinové věže. 

 

28. Jižní křídlo Dolního zámku, zahradní fasáda. 

 

29. Arkádová lodžie v zahradě, pohled z východní části zahrady. 
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30. Arkádové lodžie, interiér prvního patra. 

 

31. Vstup do Horního zámku. 

 

32. Průchod pod hodinovou věží, vstup do Horního zámku. 
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33. Druhé zámecké nádvoří, pohled od vstupu. 

 

34. Druhé zámecké nádvoří, pohled od příčného křídla. 

 

35. Příčné (kolovratské) křídlo Horního zámku, fasáda do druhého nádvoří, 1622-24. 
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36. Příčné (kolovratské) křídlo Horního zámku, archivní dokumentace návrhu východní fasády. 

 

37. Příčné (kolovratské) křídlo Horního zámku, fasáda do třetího nádvoří.  

 

38. Příčné (kolovratské) křídlo Horního zámku, interiér, točité schodiště s dutým vřetenem.  
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39. Příčné (kolovratské) křídlo Horního zámku, interiér, restaurátorské sondy odhalující části výmaleb 

19. a 20. století. 

 

40. Jižní křídlo Horního zámku, nádvorní fasáda, stav před rekonstrukcí, leden 2018. 

 

41. Jižní křídlo Horního zámku, nádvorní fasáda, současný stav po rekonstrukci s původní barokní 

barevností. 



120 
 

 

42. Rizalit jižního křídla Horního zámku směrem do nádvoří, současný stav po rekonstrukci 

původního renesančního charakteru fasády.  

 

43. Jižního křídlo Horního zámku, interiér, stav před památkovou obnovou. 

 

44. Severovýchodní křídlo Horního zámku, nádvorní fasáda. 
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45. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, první místnost renesančního 

apartmá, stav před probíhající rekonstrukcí. 

 

46. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, renesanční apartmá, odkrytý 

renesanční malovaný záklopový strop, datovaný po 1601. 

 

47. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, renesanční apartmá, detail výzdoby 

záklopové desky renesančního stropu, datovaný po 1601.  
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48. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, renesanční apartmá, restaurátorsky 

odkrytá renesanční výzdoba okenního výklenku, po 1601. 

49. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, renesanční apartmá, restaurátorsky 

odkrytá renesanční výzdoba okenního výklenku, po 1601. V klenbě znak Šternberků s hvězdou. 

    

50. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, renesanční apartmá, detail 

restaurátorsky odkryté renesanční výzdoby okenního výklenku, po 1601.  

51. 50. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, renesanční apartmá, detail 

restaurátorsky odkryté renesanční výzdoby okenního výklenku, po 1601.  



123 
 

 

52. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, renesanční apartmá, restaurátorsky 

doplněná a ošetřená renesanční dlažba.  

 

53. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, třetí místnost renesančního 

apartmá, stav před rekonstrukcí. 

   

54. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, renesanční apartmá, detaily 

šablonových výmaleb odkrytých v restaurátorských sondách. 
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55. Severovýchodní křídlo Horního zámku, interiér druhého patra, kaple čtyř evangelistů, 

renesanční výzdoba stropu, datováno nápisem ve svorníku 1611. 

 

56. Kaple sv. Josefa na Horním zámku, interiér, stav před rekonstrukcí.  

 

57. Jižní křídlo třetího nádvoří, Horní zámek, nádvorní fasáda. 
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58. Vlčkova věž na třetím nádvoří, Horní zámek. 

 

59. Vlčkova věž na třetím nádvoří, Horní zámek, interiér přízemí. 

 

60. Vlčkova věž na třetím nádvoří, Horní zámek, interiér druhého patra s průhledem do krovu. 
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PROSTORY VELKÉHO SÁLU, JIŽNÍ KŘÍDLO DOLNÍHO ZÁMKU 

    

61. Současný východní vstup do prostor velkého renesančního sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

Vstupní otvor z barokního období související se vznikem dlouhé chodby ze strany nádvoří.  

62. Chodba, detaily renesančních nástěnných maleb velkého sálu v restaurátorských sondách nad 

současným východním vstupem, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. Šipkou je 

označeno iluzivní rámování původního renesančního vstupu (přerušeno barokní příčkou). 

    

63. Chodba, východní část, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

64. Chodba, západní část, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 
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65. Chodba, detail renesanční výzdoby okenního výklenku, prostory velkého sálu, jižní křídlo 

Dolního zámku. 

66. Chodba, detail renesanční výzdoby, ovál figurou v okenní špaletě, prostory velkého sálu, jižní 

křídlo Dolního zámku.  

67. Chodba, detail renesanční výzdoby, ovál figurou v okenní špaletě, prostory velkého sálu, jižní 

křídlo Dolního zámku. 

    

68. Chodba, detail renesanční výzdoby severní stěny, medailon v soklovém pásu a část výjevu nad 

ním, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. Ve výjevu zřetelná postava od pasu dolu, 

ležící zbraně. 

69. Chodba, detail renesanční výzdoby jižní stěny, výjev nad soklovým pásem, prostory velkého sálu, 

jižní křídlo Dolního zámku. Ve výjevu rozpoznatelný roh hojnosti, trubka, obličejové masky, hrací 

karty, část ženské postavy s náhrdelníkem. Pletenec rámoval renesanční okenní otvor. 
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70. Chodba, současný západní vstup do prostor velkého sálu s klenutým otvorem pravděpodobně 

barokního původu, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

71. Chodba, detail renesanční výzdoby v levé části nad současným západním vstupem, prostory 

velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

72. Chodba, detail renesanční výzdoby v pravé části nad současným západním vstupem, prostory 

velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

     

73. Chodba, šablonová malba z 2. poloviny 19. století pod římsou fabionu, prostory velkého sálu, 

jižní křídlo Dolního zámku.  

74. Chodba, secesní malba z přelomu 19. a 20. století s květinovým motivem v horní části zdi, 

prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku.  

 

75. Chodba, šablonová malba z 1. poloviny 20. století 

v horní části zdi, prostory velkého sálu, jižní křídlo 

Dolního zámku. 
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76. Místnost A, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

 

77. Místnost A, renesanční výzdoba východní zdi, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

V soklovém pásu medailon s postavou, ve výjevu nad ním bohyně Athéna ve vlajícím šatu s kopím 

(interpretace Mileny Hajné). 
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78. Neznámý umělec, podle Hendricka Goltzia: Minerva před Jeskyní závisti, ilustrace 

Ovidiových Metamorfóz, 1589-1590 

79. Neznámý umělec, podle Hendricka Goltzia: Stvoření člověka Prometheem, ilustrace Ovidiových 

Metamorfóz, 1589-1590 

   

80. Místnost A, renesanční výzdoba jižní stěny, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

V soklovém pásu pták, ve výjevu nohy Prométhea a vytvářeného člověka (interpretace Mileny Hajné). 

81. Místnost A, renesanční výzdoba jižní stěny, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

Výjev v této meziokenní ploše může zachycovat Nina z Ninive (viz. obr. 80.) 

   

82. Adriaen Collaert: Ninus, mědiryt, 

1575-1618. Možná předloha pro výmalbu 

prvního meziokenního prostoru jižní stěny 

velkého sálu. (viz obr. 81.) 
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83. Schéma námětů renesančních nástěnných maleb jižní stěny velkého sálu, interpretovaných v této 

práci. 

    

84. Místnost A, secesní malba z přelomu 19. a 20. století, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního 

zámku. Šablonová malba architektury s květinovými girlandy v horní části zdi. 1 – perlovec, který 

vertikálním směrem v pravidelných rozestupech člení plochu zdi. 

85. Místnost A, nejstarší nalezená vrstva šablonové výmalby (2), šablonová malba z 2. poloviny 19. 

století (3), prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. Šablonová malba architektury 

s květinovými girlandy v horní části zdi. 1 – renesanční omítková vrstva, 3 – mladší vrstva nátěrů.  

    

86. Místnost A, šablonová malba s květinovým motivem z počátku 20. století (1) prostory velkého 

sálu, jižní křídlo Dolního zámku. Šablonová malba architektury s květinovými girlandy v horní části 

zdi. 2 – oranžová s válečkem v perleťovém odstínu, 3 – růžová s válečkem, 4 – vrstvy nejmladších 

nátěrů.  
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87. Místnost A, barevná vrstva následující po secesní, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního 

zámku. Šablonová malba architektury s květinovými girlandy v horní části zdi. Bílá barva dekoru je 

vápenný nátěr, který na něm ulpěl, původní barevnost byla v tmavém odstínu (1a).  

    

88. Místnost A, restaurátorsky identifikovaný vstupní otvor do místnosti z 1. poloviny 19. století 

s mladší zazdívkou, východní zeď, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

89. Místnost A, detail špalety horní části vstupního otvoru do místnosti z 1. poloviny 19. století 

s mladší zazdívkou, východní zeď, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. Šipkami 

označena nejstarší šablonová malby v šedých tónech z 1. poloviny 19. století. 

    

90. Místnost A, spodní část východní zdi se zazdívkou renesančního topeniště, prostory velkého sálu, 

jižní křídlo Dolního zámku. 

91. Místnost A, detail restaurátorského průzkumu na východní zdi, prostory velkého sálu, jižní křídlo 

Dolního zámku. V šipkách značeno 1 – dveřní otvor z 1. poloviny 19. století, 2 – renesanční omítková 

vrstva, 3 – linie zazdívky renesančního topeniště. 
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92. Místnost A, sonda v barokním podhledu s průhledem do prostoru s celistvě uchovaným 

renesančním stropem, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

93. Místnost A, průhled do prostoru s celistvě uchovaným renesančním stropem nad dodatečně 

vloženým barokním podhledem, renesanční strop datovaný dendrochronologicky po 1612, prostory 

velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

   

94. Detail renesančního záklopového stropu, datovaný dendrochronologicky po 1612, prostory 

velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

95. Detail renesančního záklopového stropu, datovaný dendrochronologicky po 1612, prostory 

velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

    

96. Detail pásu nástěnné výzdoby stěn pod stropem, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního 

zámku. Zelený stonek obtočený prostorovou spirálou, perlovec. 

97. Detail pásu nástěnné výzdoby stěn pod stropem, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního 

zámku. 
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98. Detail výzdoby vybrané záklopové desky renesančního stropu, strop datovaný 

dendrochronologicky po 1612, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

99. Detail výzdoby vybrané záklopové desky renesančního stropu, strop datovaný 

dendrochronologicky po 1612, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

 

100. Místnost B, prostory velkého sálu, pohled na jižní zeď, jižní křídlo Dolního zámku. 

    

101. Místnost B, stropní zrcadlo barokního podhledu, prostory velkého sálu, pohled na jižní zeď, jižní 

křídlo Dolního zámku. 

102. Místnost B, vrstevnatost malířské výzdoby fabionu a stropního zrcadla, prostory velkého sálu, 

pohled na jižní zeď, jižní křídlo Dolního zámku. 



135 
 

        

103. Místnost B, renesanční výzdoba jižní stěny, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

V soklovém pásu medailon s postavou, nad ním fragment výjevu perského vladaře Kýra na koni, pod 

jeho kopyty padlý Ninus, v levé části medvěd odkazující na starozákonní Danielovo proroctví. 

 

104. Adriaen Collaert: Kýros, mědiryt, 1575-1618. Předpokládaná předloha pro výmalbu druhého 

meziokenního prostoru jižní stěny velkého sálu. (viz obr. 101.) 
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105. Místnost B, souvrství výmaleb, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 1 – barokní 

omítka s monochromními nátěry, 2 – souvrství bílých vápenných nátěrů vyrovnávající defekty na 

barokní omítce, 3 – nejstarší vrstva se šablonou malbou z poloviny 19. století, 4 – šablonová malba 

z 19. století, 5 – vrstvy nátěrů z mladších období. 

     

106. Místnost B, šablonová výmalba z poloviny 19. století, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního 

zámku. Dekorativní pás šablonové výmalby s vegetativním motivem s plody ovoce obíhá po obvodu 

stěn místnosti. Plocha stěn byla zdobena malbou kosočtverců s drobným motivem. 

107. Místnost B, šablonová výmalba s geometrickým ornamentem z 1. poloviny 19. století, prostory 

velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

108. Místnost B, malba s květinovým motivem z počátku 20. století, prostory velkého sálu, jižní 

křídlo Dolního zámku. 

 

109. Místnost C, prostory velkého sálu, pohled na jižní a západní zeď, jižní křídlo Dolního zámku. 
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110. Místnost C, renesanční výzdoba jižní zdi, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

V soklovém pásu medailon s postavou a kotlík s rakem, nad ním fragment výjevu Alexandra Velikého 

na koni, pod jeho kopyty padlí Ninus a Kýros. 

 

111. Adriaen Collaert: Alexandr Veliký, mědiryt, 1575-1618. Předpokládaná předloha pro výmalbu 

třetího meziokenního prostoru jižní stěny velkého sálu. (viz obr. 108.) 
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112. Místnost C, souvrství šablonových maleb, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 1 – 

nejstarší šablonová malba z 1. poloviny 19. století, 2 – malba z poloviny 19. století, 3 – secesní malba 

z přelomu 19. a 20. století. 

113. Místnost C, secesní malba z přelomu 19. a 20. století, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního 

zámku. 1 – malba v horní části zdi, 2 – dekor pokrývající celou plochu zdi, 3 – perlovec pod 

fabionovou římsou. 

114. Místnost C, souvrství výmaleb na stropě, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 1 – 

rozeta s rostlinným motivem z poloviny 19. století, 2 – malba z 1. poloviny 19. století, 3 – fragment 

malby ze secesního období. 

 

 

115. Místnost D, pohled na východní a jižní stěnu, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 
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116. Místnost C, renesanční výzdoba jižní stěny, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

Sonda přibližně v polovině výšky stěny odkrývá přilbu s červeným peřím. 

 

117. Adriaen Collaert: Caesar, mědiryt, 1575-1618. Předpokládaná předloha pro výmalbu čtvrtého 

meziokenního prostoru jižní stěny velkého sálu. (viz obr. 114.) 
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118. Místnost D, pohled na část západní stěny, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 

 

   

119. Místnost D, renesanční výzdoba jihozápadního rohu, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního 

zámku. Viditelný žlutý pás, ukončující soklovou partii, s fragmentem textu. 

120. Místnost D, renesanční výzdoba západní stěny v okolí mladšího vstupu, prostory velkého sálu, 

jižní křídlo Dolního zámku. V horní části koňská hlava. 
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121. Místnost D, souvrství šablonových maleb, jižní stěna, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního 

zámku. 1 - secesní malba z přelomu 19. a 20. století, 2 - šablonová malba z počátku 20. století. 

122. Místnost D, souvrství šablonových maleb, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 1 – 

nejstarší šablonová malba s květinovým motivem, 2 – šablonová malba s modrým rostlinným dekorem 

na šedém podkladu, 3 – šablonová malba s hnědým rostlinným dekorem na okrově hnědém podkladu, 

4 – jednoduchá šablonová malba se zeleným geometrickým motivem z přelomu 19. a 20. století, 5 – 

barevné nátěry s válečky a nejmladší monochromní nátěry. 

 

   

123. Místnost D, souvrství výmaleb, východní stěna, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního 

zámku. 1 – barokní omítka, 2 - nejstarší šablonová malba s květinovým motivem, 3 - šablonová malba 

s modrým rostlinným dekorem na šedém podkladu, 4 - šablonová malba s hnědým rostlinným 

dekorem na okrově hnědém podkladu, 5 – vrstva se secesní malbou viz. obr. 119, 6 - jednoduchá 

šablonová malba se zeleným geometrickým motivem z přelomu 19. a 20. století, 7 – viz obr. 122. 

124. Místnost D, šablonová malba s motivem květin s imitací zlata ze začátku nebo 1. poloviny 20. 

století, prostory velkého sálu, jižní křídlo Dolního zámku. 
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125. Místnost přiléhající k hlavnímu schodišti jižního křídla z druhé strany velký sál, druhotně vložená 

barokní klenba, jižní křídlo Dolního zámku. Nad klenbou dochovány renesanční strop a malby viz 

následující obrázky.  

126. Lovecké scény, podstropní nástěnná malba nad barokní klenbou místnosti přiléhající k hlavnímu 

schodišti z druhé strany než velký sál, jižní křídlo Dolního zámku. 

    

127. Lovecké scény, podstropní nástěnná malba nad barokní klenbou místnosti přiléhající k hlavnímu 

schodišti z druhé strany než velký sál, jižní křídlo Dolního zámku. 

128. Lovecké scény, podstropní nástěnná malba nad barokní klenbou místnosti přiléhající k hlavnímu 

schodišti z druhé strany než velký sál, jižní křídlo Dolního zámku. 

    

129. Alegorie léta – interpretace na základě obr. 129., podstropní nástěnná malba nad barokní klenbou 

místnosti přiléhající k hlavnímu schodišti z druhé strany než velký sál, jižní křídlo Dolního zámku. 

130. Alegorie léta – interpretace na základě obr. 129., podstropní nástěnná malba nad barokní klenbou 

místnosti přiléhající k hlavnímu schodišti z druhé strany než velký sál, jižní křídlo Dolního zámku. 
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131. Jacob Matham: Alegorie léta, podle Hendricka Goltzia, 1589. 

132. Jacob Matham: Alegorie podzimu, podle Hendricka Goltzia, 1589. 

    

133. Matthaus Greuter: Alegorie podzimu, podle Hendricka Goltzia. 

134. Alegorie podzimu – interpretace na základě obr. 130. a 131., podstropní nástěnná malba nad 

barokní klenbou místnosti přiléhající k hlavnímu schodišti z druhé strany než velký sál, jižní křídlo.  

    

135. Malovaný strop v rámci renesanční prostory v západním konci křídla sousedící s velkým sálem. 

Poškozený zatékáním, je zde použito jiných výzdobných motivů než ve velkém sále, namísto dvojité 

šroubovice na boku trámů je použit motiv ostrve.  

136. Restaurátorská sonda v interiéru pavlače jižního křídla, odhalená renesanční omítková vrstva 

původně venkovní fasády jižního křídla, jednoduché obdélné sgrafito. 
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ANALOGIE VÝZDOBY SÁLŮ 

 

137. Zámek Telč, Velký hodovní sál. 

 

138. Zámek Telč, Zlatý sál. 

 

139. Zámek Telč, Mramorový sál. 
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140. Zámek Český Krumlov, III. Rožmberský pokoj. 

 

141. Zámek Jindřichův Hradec, Adamovo stavení, Velká světnice. 

 

142. Zámek Jindřichův Hradec, Adamovo stavení, místnost v přízemí, detail výzdoby s pletencem 

obdobným vimperskému. 
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143. Zámek Kratochvíle, světnice v přízemí, detail výzdoby rámované vavřínem a pletencem, 

obdobným vimperskému. 

 

144. Tvrz Křepenice, Velká síň. 

    

145. Tvrz Křepenice, reprezentativní prostory prvního patra, detaily nástěnné výmalby 

s monumentálními postavami. 

146. Tvrz Křepenice, reprezentativní prostory prvního patra, detaily nástěnné výmalby 

s monumentálními postavami.  
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147. Tvrz Křepenice, detail záklopového stropu, motiv pletence zdobící trám obdobný vimperskému. 

 

148. Zámek Bechyně, Rožmberský sál. 

 

149. Hrad Rožmberk, Rytířský sál. 
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150. Horní tvrz v Kestřanech, Hlavní sál. 

    

151. Horní tvrz v Kestřanech, Hlavní sál, detail nástěnné výmalby. 

 

152. Zámek Vimperk, detail záklopové desky renesančního stropy nad prostorami velkého sálu.  
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153. Horní tvrz v Kestřanech, Hlavní sál, detail nástěnné výmalby. 

 

154. Zámek Vimperk, detail záklopové desky renesančního stropy nad prostorami velkého sálu.  

 

155. Horní tvrz v Kestřanech, Hlavní sál, detail rámování motivem pletence, obdobným vimperskému.  
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156. Zámek Štěkeň, apartmá, výmalba stropního zrcadla, Ninus z Ninive, 1669-1679.  

157. Zámek Štěkeň, apartmá, výmalba stropního zrcadla, Kýros Veliký, 1669-1679.  

    

158. Nový Hrad v Jimlíně u Loun, Rytířský sál.  

159. Nový Hrad v Jimlíně u Loun, Rytířský sál, detail záklopového stropu 

 

  




















