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 1. Bezd�z, plán prvního patra vnit�ního hradu 

 2. Horšovský Týn, p�dorys prvého patra ran� gotické fáze vnit�ního hradu 
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 3. Zvíkov, �áste�ná rekonstrukce plánu prvého patra vnit�ního hradu podle Dobroslavy Menclové

 4. Myšenec, p�dorys prvého patra paláce 
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 5. Písek, p�dorys st�edov�kého stavu prvého patra hradu 

 6. Houska, p�dorys p�ízemí hradu 



 7. Praha - Staré M�sto, �p. 151/1, rekonstrukce p

 8. Zkáza Sodomy z tzv. Velislavovy b

� �p. 151/1, rekonstrukce p�dorysu prvního patra

Zkáza Sodomy z tzv. Velislavovy bible z první poloviny 14. století
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 9. Táflovaná sv�tnice na hrad�

 10. Schéma �ezu dýmné jizby s univerzální pecí

tnice na hrad� Karlštejn�

ezu dýmné jizby s univerzální pecí
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 11. Schéma �ezu tzv. polodýmné jizby

 12. �áste�ná rekonstrukce �ezu hradu P

ezu tzv. polodýmné jizby

ná rekonstrukce �ezu hradu P�imda
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 13. Pražský hrad, �erná v�ž
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 14. Loket, velká v�ž 

 15. První patro románského paláce v Olomouci, První patro románského paláce v Olomouci, rekonstrukce interiéru
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 16. Krb v pat�e paláce, detail konzoly a výb

 17. Týnec nad Sázavou, situace paláce

e paláce, detail konzoly a výb�hu oblouku dymníku

Týnec nad Sázavou, situace paláce
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 18. Písek, konzola krbu v jihozápadním kout� patra arkádového ochozu 



 19. Bezd�z, první patro královského paláce álovského paláce , pláš� dymníku 
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 20. Jind�ich�v Hradec,  krb v pat�e starého paláce



 21. Litovice, otisk plášt� krbu z prvního patra, pohled na horní 

 22. Dražice, otisky svou rohových krb

krbu z prvního patra, pohled na horní �ást sopouchu zasahujícího do druhého patra

Dražice, otisky svou rohových krb� nad sebou se spole�ným komínem
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ást sopouchu zasahujícího do druhého patra



 23. Praha - Staré M�sto, �p. 151/1, 

 24. Osový krb v královském paláci na Karlštejn

� �p. 151/1, rekonstrukce p�í�ného �ezu sálem s pohledem k jihu na topeništ

v královském paláci na Karlštejn�, dnešní podoba po p�estavb� Josefem Mockerem
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ezu sálem s pohledem k jihu na topeništ�

� Josefem Mockerem



 25. Kost, Velká v�ž, svislý podélný 

 26. Polygonální krb jedné z místností královského paláce na hrad

ž, svislý podélný �ez, severní st�na 3.,4. a 5. patra, pohled od jihu

b jedné z místností královského paláce na hrad� To�níku
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na 3.,4. a 5. patra, pohled od jihu



 27. Krb jedné z místností královského paláce na hrad

 28. Kupole kostela San Vitale v Ravenn

Krb jedné z místností královského paláce na hrad� To�níku

Kupole kostela San Vitale v Ravenn�
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 29. Kupole vily Gordian, �ím

 30. Hrncová kamna ze Stoob, podélná a p

 31. Ideální plám kláštera ze St. Gallen, vý

dormitá�, pod ním oh�ívárna, 3

�ím

Hrncová kamna ze Stoob, podélná a p�í�ný �ez

a ze St. Gallen, vý�ez. Východní k�ídlo konventu 1 -

�ívárna, 3- odtah kou�e, 4 - chodba do oh�ívárny 
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vyh�ívací pec otopného za�ízení, 2 - naho



 32. Kamna z curyšského erbu

 33. Kresba podle fresky v Kostnic

Kamna z curyšského erbu

Kostnici  
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 34. Erb doktora práv Augustina Lutenwanga se sv

 35. Bosenská kachlová kamna z Travniku, Jajce

Erb doktora práv Augustina Lutenwanga se sv�tci

Bosenská kachlová kamna z Travniku, Jajce a Dolnje Tuzly 

79 



 36. Kachlová kamna na p�ehozu Marxe Walthera, Augsburg

 37. D�evo�ez, natišt�no Benediktem Buchpinderem, Mnichov 1488

�ehozu Marxe Walthera, Augsburg

�no Benediktem Buchpinderem, Mnichov 1488
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 38. D�evorytina Hanse Weiditze z Petrarkova spisu „Trostspiel“  



 39. Hrncové kachle

 40. Pohárovité kachle 

 41. Ba	kovité kachle 
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 42. Kachle s pravoúhelníkovým ústím (dlouhé)Kachle s pravoúhelníkovým ústím (dlouhé)
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 43. Pozdn� gotická kachlová kamna

 44. Stavební rekonstrukce vrcholn

gotická kachlová kamna, datováno 1501, Salzburg, Hohensalzburg, Zlatá sv

Stavební rekonstrukce vrcholn� gotických kachlových kamen podle hromadného nálezu
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, datováno 1501, Salzburg, Hohensalzburg, Zlatá sv�tnice

 gotických kachlových kamen podle hromadného nálezu v Sezimov� Ústí
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 45. Stavební rekonstrukce vrcholn� gotických kachlových kamen podle hromadného nálezu v Sezimov� Ústí 

 46. Kresebná rekonstrukce vrcholn� gotických kachlových kamen podle nález� z hradu Melice 
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 47. Stavební rekonstrukce vrcholn� gotických kachlových kamen podle nálezu kachl� z manského domu na K�ivoklát�

 48. Stavební rekonstrukce pozdn� gotických kachlových kamen podle nálezového souboru z hrádku v Mohelnici 
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 49. Stavební rekonstrukce pozdn� gotických kachlových kamen podle nálezu na hrad� Lipnici nad Sázavou 

 50. Stavební rekonstrukce pozdn� gotických kachlových kamen podle nález� na hrad� Lichnici 
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 51. Stavební rekonstrukce pozdn� gotických kamen podle nálezového souboru z hradu Rabí 

 52. Rekonstrukce �ímského hypokausta, 1 - praefunium, 2 - topný kanál, 3 - cihlové pilí�e, 4 - cihly p�ekrývající pilí�e, 5 

maltová podlaha, 6 - tubulatura 
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 53. Královská falc Werla u Goslaru, vzduchové topení pod sálem 

 54. Klášter Maulbronn, rekonstrukce teplovzdušného za�ízení  



 55. Vzduchové topení na hrad�

 56. Pražský hrad, teplovzdušná pec v bývalém mezipat

Vzduchové topení na hrad� Malborku

, teplovzdušná pec v bývalém mezipat�e paláce
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 57. Kartuziánský klášter v Brn�

 58. Vranov nad Dyjí, hrad, vyh�

Kartuziánský klášter v Brn�, p�dorysná rekonstrukce teplovzdušného za�ízení

Vranov nad Dyjí, hrad, vyh�ívací t�leso, pohled seshora
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 59. Vranov nad Dyjí, hrad, p�dorys teplovzdušného za�ízení 

 60. Myšenec, hrad, jedna z možných variant rekonstrukce teplovzdušného za�ízení 


