
1. , rotunda sv. Petra z 10. století

4. , rekonstrukce paláce z 11. století a
kostela, který stál nedaleko brány kní�ecího
dvorce

5. , bazilika sv. Václava
vpravo a kostel sv. Klimenta, pohled od
východu

2. , akropole hradi�tì podle M. �olleho
s vyznaèením zástavby

3. , pùdorys hradi�tì v 11. století

6. , pùdorys akropole
hradi�tì s vyznaèenou zástavbou podle
I. Boháèové



8. , kostel sv. Vavøince s
vyznaèením nejstar�í fáze z 10.
století a mlad�í baziliky z 11. století,
podle B. Nechvátala

7. , podoba akropole ve 14. století, podle B. Nechvátala

9. , rekonstrukce pùdorys kostela sv. Petra a Pavla z 11. století, podle
B. Nechvátala

11. , pùdorys rotundy sv. Martina, podle
B. Nechvátala

10. , rotunda sv. Martina, pøelom 11. a 12.
století, pohled od východu



12. , pùdorys kostela s vyhodnocením
stáøí zdiva podle A. Merhautové

13. , pùdorys kostela s vyznaèením
zdiva z 10. století podle J. Frolíka

14.
, rekonstrukce stavebního

vývoje v 10. a raném 11. století
podle J. Frolíka



15. Nejstar�í sakrální stavby podle J.
�olleho, 1. , 2. , 3.
P

18.
,

ortofotomapa
hradi�tì s detailem
kostela a paláce

16. , pùdorys kostela z 10. století,
podle J. �olleho

17. , pùdorys paláce z 11. století podle
R. Turka



19. , rotunda sv. Petra, 10. nebo 11. století, pohled od východu

20. ,
pùdorys kostela z pøelomu 10 a 11.
století  øid�í �rafování, hust�í
�rafování kostel ze 13. století podle
M. �olleho

21. , kostel sv. Klimenta
13.  19. století



22. , rekonstrukce podoby Starého paláce a kaple V�ech svatých v dobì kolem
roku 1200 podle d. Menclové

23. , hmotová rekonstrukce a
pùdorys biskupského paláce s kaplí sv. Moøice
podle P. Chotìbora a Z. Dragouna



24. , pùdorys
hradu podle T. Durdíka,
upravil J. Anderle

25. , pùdorys pøízemí kaple

26. , pùdorys kaple podle
T. Durdíka, 1 nejstar�í zdivo 13. století,
2. støedovìké zdivo paláce, 3. novovìké
zdivo poustevny, 4. mlad�í novovìké
zdivo



27. T , pùdorys rotundy
z pøelomu 11. a 12. století a hradní vì�í
z doby kolem roku 1200

28. , pùdorys rotundy podle
D. Líbala a J. Muka

29. , hypotetická rekonstrukce
kaple podle V. Mencla



31. , pùdorys císaøské kaple Karla
Velikého, èernì je znaèeno pùvodní zdivo

30. , pohled do interiéru císaøské kaple
Karla Velikého, zahájeno mezi lety 789 � 794
dokonèeno kolem roku  800

32. , klá�terní kostel, zalo�en
mezi lety102030, pohled od jihu

33. , klá�terní kostel, pùdorys

34. , kaple sv.
Mikulá�e, pùdorys a øez kaplí

35. , kaple sv. Mikulá�e,
kolem roku 1030.



37. , westwerk v dómu, pùdorysné øezy
v jednotlivých úrovních, konec 10. století

36. , westwerk v dómu, pohled k
západu, konec 10. století

39. , westwserk klá�terního kostela,
pùdorys v úrovni prvního patra

38. , westwserk klá�terního kostela,
9. století, pohled k západu

40. , westwerk v
klá�terním kostele sv. Pantaleona, konec 10.
nebo poèátek 11. století, pohled k západu



41. , kaple Panny Marie na císaøské falci, pùdorys kaple, pøelom 10. a 11. století

43. , pùdorys falce s kaplí Panny
Marie na severu a kaplí sv. Ulricha na jihu

44. , pùdorys kaple sv. Gotharda

42. , kaple sv. Ulricha, 30. léta
12. století, pohled od východu



46. , rekonstrukce pùdorysu
oktogonální kaple na falci

45. , pùdorys císaøské falce

48. , pùdorys závìru dómu, ji�nì pøi
pøíèné lodi je patrová kaple

47. , pohled do interiéru kaple sv.
Emmerama, pøelom 11. a 12. století

49. , pùdorys kaple sv. Emmerama



51. , pùdorysy a øezy kaplí sv. Gotharda

50. , arcibiskupská kaple
sv. Gotharda, svìceno 1137, pohled k
východu

53. , pùdorys a øez hradní
kaplí

52. , hradní patrová kaple, konec 12.
století, pohled k západu na císaøskou emporu



54. , hradní kaple sv. Ur�uly, pohled na exteriér
kaple z jihu, zalo�eno kolem roku 1185, dokonèeno
kolem roku 1220

55. , hradní kaple sv.
Ur�uly, pohled do interiéru
kaple k východu. klenby a
sloupy jsou z doby 1210
1220

56. , hradní kaple sv. Ur�uly,
pùdorys kaple v prvním patøe a
pøízemí



57. , hradní kaple sv. Jiøí, pohled k
východu, 30. léta 13. století

58. , hradní kaple sv. Jiøí,
kresba z 19. století, pohled k východu

59. , hradní kaple sv. Trojice,
polovina 13. století, pohled k východu

61. , pùdorys hradu, èernì zdivo
z poèátku 12. století

60. , hradní kaple sv. Pankrácia (dolní)
a sv. Eli�ky (horní), kolem roku 1138,
pohled k východu



62. , kostel sv. Ulricha, mezi
lety 12201230, pohled do lodi k východu

63. , hradní kaple, kolem poloviny
13. století, pohled k východu

64. ,
hradní kaple, tøetí ètvrtina 12.
století, pohled k východu

65. , pùdorys
falce, teèkováním naznaèeny zaniklé
palácové budovy



67. ,
hradní kaple, tøetí ètvrtina 12.
století, pohled k západu

66. , hradní
kaple, pùdorysy a øezy kaplí

68. , hradní
kaple, mezi léty 11601180, pohled
z jihu

69. ,
pùdorys falce



70. , pohled do
interiéru kaple, pøelom 12. a 13. století

71. , exteriér kaple,
pøelom 12. a 13. století

72. , pùdorys a øez
kaplí

73. , pùdorys falce s
palácem a kaplí, dole kresba F. J. Kieslinga
z let 174064, která zobrazuje ji�ní stranu
paláce a kapli



74. , pohled do interiéru kaple, pøelom 12. a
13. století

75. , chórový arkýø, pøelom
12. a 13. století

76. , pùdorysy a øezy hlavní vì�í, která obsahuje hradní kapli



76. ,
rekonstrukce podoby
paláce a kaple v kolem
poloviny 13. století

77. Zvíkov, pùdorys kaple podle D. Menclové

78. , hypotetická rekonstrukce pùdorysu
kaple

79. , rekonstrukce pùdorysu kaple



80. , pùdorys kaple podle
D. Menclové

81. , pùdorys kaple podle
T. Durdíka



82. Pùdorysy palácù s kaplí na Ni�boru,
v Mý�enci a na Bezdìzu podle T. Durdíka

83. , rekonstrukce pùdorysu kaple



Exkurz III.: Podoba støedoevropských panovnických kaplí kolem roku 1200 a jejich geneze

84. , pùdorys hradu, èernì pozdnì
románská zástavba

85. , hradní kaple, rekonstrukce
pùdorysu, èernì nalezené zdivo

86. , støed lodi odhalený
archeologickým výkopem, mezi lety
12201230

87. , hrad na Tumském ostrovì,
celkový pùdorys



Exkurz III.: Podoba støedoevropských panovnických kaplí kolem roku 1200 a jejich geneze

88. , pozdnì románská hradní kaple
z první poloviny 13. století, nálezová situace

89. , pozdnì románská hradní
kaple, hypotetická rekonstrukce pùdorysu

90. , ranì gotická kaple, pùdorys
pøízemí, konec 13. století

91. , hypotetický
pùdorys a øez prvního patra  ranì
gotické hradní kaple



Exkurz III.: Podoba støedoevropských panovnických kaplí kolem roku 1200 a jejich geneze

93. , celkový pùdorys
hradu, palác s kaplí se nachází na
ji�ním cípu

92. , pohled do interiéru
hradní kaple, kolem roku 1200

95. , pùdorys hradní kaple

94. , pohled na západní
fasádu hradní kaple, kolem roku 1200



Exkurz III.: Podoba støedoevropských panovnických kaplí kolem roku 1200 a jejich geneze

96. , Capella speciosa, kresba Benedikta
Prilla z let 17461756, kaple byla vysvìcena roku 1222



97. , katedrála, pùdorys a øez kaple pøi pøíèné lodi,
kolem roku 1160

98. , katedrála, pohled do horní etá�e kaple pøi
pøíèné lodi, kolem roku 1160

99. , biskupská kaple pøi paláci, exteriér, pohled
od východu, kolem roku 1160

100. , biskupská kaple pøi paláci, interiér horní
kaple, pohled k východu, kolem roku 1160



101. , biskupský palác s kaplí, pùdorys podle
ViolletaleDuc

102. , biskupský palác
s kaplí od jihovýchodu

103. , kaple biskupského paláce,
pùdorys horní a dolní kaple, podle I.
HackerSuck

104. , pùdorys horní a dolní
kaple biskupského paláce,  podle I.
HackerSuck

105. , exteriér kaple
biskupského paláce, mezi lety 1170
a 1180

106. , interiér horní kaple
biskupského paláce, mezi lety 1170
a 1180



107. , kaple pøi biskupském paláci, pohled od
východu, kolem roku 1180

108. , kaple pøi biskupském
paláci, pohled od západu, kolem
roku 1180

109. , kaple pøi biskupském
paláci, pùdorys podle I. Hacker
Suck

110. , kaple biskupského paláce, pohled
do interiéru, mezi lety12111220

111. , pùdorys kaple
biskupského paláce

112. , kaple biskupského paláce,
exteriér, mezi lety12111220



113. , katedrála, osová kaple v
ochozu závìru, mezi lety12111220

114. , osová kaple klá�terního kostel St.
Remi, mezi lety 11601170

115. , katedrála, osová kaple v
chórovém ochozu, mezi lety 12201240



116. , hradní
kaple, pùdorys podle I. HackerSuck

117. , pohled na
exteriér hradní kaple z jihu, dokonèeno
roku 1238

118. , ohled do interiéru hradní kaple,
dokonèeno roku 1238



119. , SainteChapelle, pohled na
exteriér kaple od jihozápadu, zahájeno
kolem roku 1240, dokonèeno roku 1248

120. , SainteChapelle, pohled do interiéru
kaple, zahájeno kolem roku 1240, dokonèeno roku
1248

121. , SainteChapelle, vlevo pùdorys horní a dolní etá�e souèasný stav, vlevo pùdorys
pøízemí kaple s rekonstrukcí stavby sakristie



122. F Mariánské kaple
v cisterciáckém klá�teøe, kolem roku 1250

123. , Mariánské
kaple, v benediktinském klá�teøe
vysvìceno roku 1259

124. , klá�terní kaple, asi mezi
roky 12301240, pùdorys podle I. HackerSuck

125.126. , klá�terní kaple, asi mezi lety 12301240,  rytina od
Michela Germaina z roku 1687, výøez a celek



127. , pohled do
interiéru hradní kaple, kolem
poloviny 14. století

128. , exteriér hradní kaple, kolem
poloviny 14. století

129. ,  SainteChapelle, pohled do
interiéru kaple, zalo�eno roku 1379 nebo krátce
poté a�1403, dokonèeno v 16. století

130. ,  SainteChapelle,
pohled od severozápadu, zalo�eno
roku 1379 nebo krátce poté a�1403,
dokonèeno v 16. století

131. V ,  SainteChapelle, pùdorys
kaple



135.
, Zvìstování, které se odehrává v

interiéru SainteChapelle v Bourges, kolem
poloviny 15. století

134. , SainteChapelle,
døevìný model z 18. století,
ulo�ený v Bourges, Musée
Jacques Coeur

132. , SainteChapelle, pohled na kapli od
východu, pøelom 14. a 15. století

133. , SainteChapelle, pohled do
interiéru kaple, pøelom 14. a 15. století



136. ,
pùdorys hradu ze 16. století a
rekonstrukce podoby kaple

137. , pùdorys
hradu podle T. Durdíka
upraveno J. Anderlem

138. , pùdorys
kaple podle D. Líbala



139. , rekonstrukce
pùdorysu kaple

140. , rekonstrukce pùdorysu kaple



141. , ideální pøedstava ranì støedovìkého
dvorce podle D. Menclové

142. , kostel
sv. Petra, druhá polovina 12. století

144. , kostel sv.
Petra, zazdìný vstup na emporu,
druhá polovina 12. století

143. , rekonstrukce dvorce podle
B. Nechátala a F. Ka�ièky a) na sklonku 12.
století, b) ve 13. století c) ve 14. století



145. , pùdorys celé
lokality se zakresleným
archeologickými nálezy
podle A. Hejny

146. , pohled na
kostel sv. Filipa a Jakuba od
západu, v popøedí jsou patrné
relikty archeologického
výzkumu a paláce, za
pozornost stojí vstup na
emporu, který smìøuje k
paláci. Kostel pochází z
první poloviny 13. století

147. , pùdorys paláce
odhalený archeologickým
výzkumem A. Hejny



148. , kostel sv. Jakuba
Vìt�ího, první poloviny 13. století

149. , celkový pùdorys lokality s
kostelem a obytnou budovou nelezenou pøi
archeologickém výzkumu A. Hejnou

150. , rekonstrukce podoby
dvorce, podle J. Kláp�eho, kresba P. Meduna

151. , kostel
sv. Jakuba Vìt�ího, kostel pochází z
první poloviny 13. století s mlad�ími
zásahy.

152. ,
celkový pùdorys lokality
s dvorcem a kostelem
podle J. Kláp�eho



153. , pùdorys hradní kaple

154. , pùdorys a
rekonstrukce arkýøe kaple Panny Marie



155. , pùdorys
kaple sv. Mikulá�e a kaple
o patro vý�e

156. , pùdorys
druhého patra men�í vì�e s
kaplí Panny Maria a sv.
Kateøiny

157. , pùdorys
kaple sv. Kateøiny



158. , pùdorys kaple sv. Køí�e

159. , rekonstrukce pùdorysu kaple



160. , pùdorys kaple sv.
Václava a Ladislava

161. , rekonstrukce
pùdorysu hradní kaple

162. , rekonstrukce pùdorysu
kaple v dobì Václava IV.



163. , Alter Hof, interiér kaple
sv. Vavøince, lavírovaná kresba od
Wilhelma Rohlena z roku 1816

164. , Alter Hof, exteriér kaple sv.
Vavøince, lept z roku 1806

165. , Alter Hof, pohled na Sandnerùv model z roku 1570,  Bayerisches
Nationalmuseum



171. , kostel sv. Zikmunda, nálezová
situace podle Szekér Györgyho

172. , kostel sv. Zikmunda,
rekonstrukce podle Szekér Györgyho

166. , Frauenkirche, pohled na
západní prùèelí, 50. léta 14. století

167. , Frauenkirche, pohled
ndo interiéru kostela, 50. léta 14. století

169. ,
Frauenkirche, pùdorys
kostela

170. , kostel Panny Marie
a Karla Velikého na Karlovì,
pùdorys podle V. Mencla

168. , hradní kaple,
pozdní 12. století, pùdorys



174. , Hofburg, hradní kaple, pohled do
klenby, mezi lety 144749

173. , Hofburg, hradní kaple,
pohled do interiéru, mezi lety 144749

175. , Hofburg, hradní kaple, svorník v
závìru kaple, mezi lety 144749

177. , Hofburg, hradní kaple, svorník v lodi
kaple, mezi lety 144749

176. , Hofburg, hradní kaple,
baldachýny pro sochaøskou výzdobu na
ji�ní stìnì, mezi lety 144749



179. ,
hradní kaple sv. Jiøí, pùdorys

178. , hradní kaple sv. Jiøí, západní
prùèelí, Petr von Pusika 1445/1449  1460, prùèelí je
datováno nápisem do roku 1453

180. , hradní
kaple sv. Jiøí, pohled do interiéru k
východu, Petr von Pusika 1445/1449 
1460

181. , hradní kaple sv. Jiøí,
detail západní prùèelí se sochou Fridricha III, jako
rakouský arcivévoda, 1445/1449  1460, prùèelí je
datováno nápisem do roku 1453  vpravo dole



182. , hypotetická rekonstrukce kaple v dobì kolem poloviny 14. století

183. , rekonstrukce kaple na poèátku 15. století podle V. Mencla



184. , rekonstrukce kaple sv. Vavøince
ve 14. století

185. , pùdorys
kaple podle D. Menclové

186. , pùdorys kaple sv. Anny



187. , pùdorys hradní kaple podle J. Anderleho

188. , rekonstrukce pùdorysu kaple

189. , pùdorys
hradní kaple



190. , rekonstrukce kaple a arkýøe
podle D. Menclové

191. , rekonstrukce kaple

192. , rekonstrukce pùdorysu
kaple ve 14. století



193. , pùdorys kaple

194. , pùdorys kaple



195. , rekonstrukce pùdorysu kaple

196. , pùdorys kaple

197. , pùdorys kaple



198. , pùdorys kostela
sv. Vojtìcha

199. , pùdorys kaple

200. , pùdorys kostela sv. Trojice



201. , pùdorys kaple

202. , pùdorys kaple Panny
Marie

203. , pùdorys kaple



204. , pùdorys a øez kaplí sv. Vavøince

205. L , pùdorys druhé
hradní kaple neznámého zasvìcení v paláci



206. , pùdorys hradní kaple

207. , pùdorys kaple
sv. Kateøiny

208. , pùdorys kaple Panny Marie
po pozdnì gotické pøestavbì , star�í zdivo
èernì, pozdnì gotické køi�ované



209. , pùdorys kaple 210. , pùdorys kaple

211. , pùdorys kaple, zaniklá
dìlicí zeï èárkovanì

212. , pùdorys
kaple



214. , zámecká kaple sv. Barbory, 16.
století

213. , zámecká
kaple sv. �ebestiána, 17. století

215. , zámecká kaple
Neposkvrnìného poèetí Panny
Marie, poèátek 17. století

217. , kaple sv. Anny, pøelom
16. a 17. století

216.  Tøi  pøíklady  pøestaveb  star�ích  hradù  na
zámek a umístìní nové zámecké kaple a) Grab�tejn
b) Nový Hrad u Jimlína c) Lemberk



218. Renesanèní zámky s kaplí a) Litomy�l b) Bìlá pod Bezdìzem

219. , kaple sv. Moniky, 16. století 220. , kaple sv. Josefa,
17. století



 224. , kaple
Nejsvìtìj�í Trojice

225.  Ètyøkøídlé  zámecké  dispozice  s  kaplí,  která  je
situována pokud mo�no do støedu jednoho z køídel a)
Dobøejovice b) Chotìboø c) Líèkov d) Komorní hrádek

223. Vrcholnì a pozdnì barokní zámecké dispozice, které obsahují kapli skrytou za jednotící
fasádou a) Roudnice b) Troja c) Jemèina

222. , pøíklad kaple otevøené
do profánní místnosti

221. , pùdorys zámku



226. , kaple je umístìna v pravém rizalitu, ale pøiznána je jen chórová èást, pøesto�e
loï kaple vyplòuje celý rizalit. Levý rizalit je vytvoøen jako osový pandán.

227. Pøíklady osovì øe�ené dispozice typu maison de plaisance s kaplí a) Hoøín b) Jemni�tì c)
Karl�tejn u Chrudimi



229. Nìkolik pøíkladù zámeckého areálu se zámeckým kostelem (èernì) a) Kostelec nad
Èernými lesy b) Opoèno c) Smiøice d) Cerekvice nad Bystøicí

228. , pohled na zámek s kaplí od východu



230.  je témìø
ukázkovým pøíkladem vztahu zámku a
zámeckého kostela. Kostel sv. Vojtìcha je
postaven v tìsné blízkosti zámku a je s ním
spojen mostem, který vede do lodi kostela.

231. , pùdorys
zámeckého kostela sv. Vojtìcha.

232. , zámecký kostel Zvìstování
Pánì, pùdorys a pohled od západu

233. , pùdorys
zámku es zámeckým kostelem



1. 1. , interiér hradní kaple Nav�tívení Panny Marie, 60. léta 14. století, pohled
k severovýchodu



1. 2. , pohled na kap
lovou vì� od jihu

1.  3. ,  interiér  hradní  kaple
Nav�tívení Panny Marie, 60. léta 14. století, pohled
k západu

1. 4. , interiér hradní kaple Nav�tívení Panny Marie, 60. léta
14. století, východní stìna kaple se zazdìným hlavním vstupem uprostøed a
vlevo od vstupu se nachází zazdìné okno



1. 5. , interiér hradní kaple Nav�tívení Panny Marie, 60. léta  14.
století, západní stìna kaple

1. 6. , interiér hradní kaple Nav�tívení Panny Marie, 60. léta 14.
století, ji�ní stìna kaple s patrným otiskem po zboøené empoøe, vpravo novodobý
vstup do kaple



1. 7. , interiér hradní kaple Nav�tívení Panny Marie, 60. léta 14. století,
západní stìna kaple s patrným otiskem po zboøené empoøe a schodi�ti na emporu

1. 8. , interiér hradní kaple Nav�tívení Panny Marie, 60. léta 14. století,
pohled do klenby kaple



1. 9. , interiér hradní kaple Nav�tívení Panny Marie, 60. léta 14. století,
vlevo konzola na západní stìnì, uprostøed konzola na ji�ní stìnì a vpravo konzola v
jihovýchodním rohu kaple

1. 10. , interiér hradní kaple Nav�tívení Panny Marie, 60. léta 14. století,
ji�ní klenební svorník



1. 11. , interiér
hradní kaple Nav�tívení Panny Marie,
60. léta 14. století, severní klenební
svorník se znakem pánù Rýzmburka

1. 12. , kaple Nav�tí
vení Panny Marie, 60. léta 14. století,
pozdnì gotický portál vstupu na emporu
ze sousedního paláce



1. 13. , pùdorys paláce v úrovni kaple v pøízemí a v prvním patøe, podle
J. Anderleho, Èernì je nejstar�í etapa, tmavì �edì zdivo druhé fáze kolem poloviny 14.
století, køi�ované kolem roku 1400, svìtle �rafované pozdnì gotické

1. 14. , hmotová
rekonstrukce hradu v druhé polovinì 14.
století podle J. Anderleho

1. 15. , pùdorys hradu s
vyhodnocením stáøí zdiva podle T. Durdíka,
stav poznání k roku 1999 (Pluhovské domy jsou
star�í)



3. 1. , východní èelo s kaplí, pohled
od východu

3. 2. , severní fasáda paláce s kaplí, dobøe
patrná je dnes zaniklá pavlaè v prvním patøe,
kterou se dalo vstoupit na emporu v kapli, pohled
od severozápadu



3. 3. , severní strana kaple se
vstupní pøedsíní, pohled od severozápadu

3. 4. , pohled do vstupní pøedsínì od
západu

3. 5. , tympanon vstupního portálu do kaple



3. 6. ,  pohled do interiéru hradní kaple ze západní empory



3. 7. , pohled do interiéru hradní kaple od východu



3. 8. , pohled do klenby kaple

3. 9. , ji�ní stìna kaple, pohled
z ochozu



3. 10. , sedile na severní stranì v
závìru kaple

3. 11. , detail konzoly sedile v ji�ní
èásti závìru kaple

3. 12. , sedile na ji�ní stranì v lodi kaple



3. 13. , západní empora, pohled od východu



3. 14. , talíøová patka klenební
pøípory na soklu

3. 15. , jehlancová konzola
vyná�ející zkrácenou klenební pøíporu
na severní stanì v lodi kaple

3. 1618. , hlavice klenebních pøípor v závìru kaple



3. 19. , klenební hlavice na ji�ní
stranì v závìru kaple

3. 20. , klenební hlavice na severní
stranì v závìru kaple

3. 21. , západní svorník v klenbì lodi kaple



3. 22. , støední svorník v klenbì lodi kaple

3. 23. , východní svorník v závìru kaple



3. 24. , interiér sakristie v síle
severní zdi kaple, pohled k východu

3. 25. , interiér sakristie v síle
severní zdi kaple, pohled k západu

3. 26. , severní okénko osvìtlující
interiér sakristie

3. 27. , obnovený portál do
sakristie, pohled z lodi kaple



3. 28. , západní empora, pohled k jihu na východ toèitého schodi�tì z lodi kaple



3. 29. , severní portál vstupu na
ochoz kolem kaple

3. 30. , ji�ní portál vstupu na ochoz
kolem kaple

3. 31. , severní portál vstupu na ochoz kolem kaple, detail tympanonu s vinným keøem



3. 32. , zazdìný vstup na emporu
z pavlaèe pøed palácem

3. 33. , ochoz kolem kaple, ji�ní
strana, pohled k severu

3. 34. , pohled od klenby ochozu v závìru kaple



3. 35. , pùdorys
kaplí v úrovni pøízemí,
ochozu a podélný øez
podle D. Menclové



3. 36. , pùdorys jádra hradu v úrovni pøízemí a v prvním patøe podle D. Menclové

3. 37. , pùdorys celého hradního areálu podle D. Menclové



4. 1. ,  relikty  románské hradní kaple, první  tøetina 13.  století, pohled k  severu,
snímek z doby výzkumu K. Fialy mezi lety 19241926

4. 2. ,  relikty románské hradní kaple, první  tøetina 13. století, pohled k severu,
snímek z doby výzkumu K. Fialy mezi lety 19241926



4. 3. , relikty románské hradní kaple, první tøetina 13. století, pohled k východu,
snímek z doby výzkumu K. Fialy mezi lety 19241926

4. 4. , relikty románské hradní kaple, první tøetina 13. století, pohled k jihu, snímek
z doby výzkumu K. Fialy mezi lety 19241926



4. 5. ,  relikty románské hradní kaple, první  tøetina 13. století, pohled k severu,
snímek z doby výzkumu K. Fialy mezi lety 19241926

4. 6. , relikty románské hradní kaple, první tøetina 13. století, severozápadní
náro�í s pøed základem objektu, snímek  z doby výzkumu K. Fialy mezi lety 19241926



4. 7. , relikty románské hradní kaple,
první  tøetina  13.  století,  pohled  k  severu,
souèasný stav

4. 8. , relikty románské hradní
kaple, první tøetina 13. století, pohled
k  jihu,  v  pozadí  ji�ní  palác  s  rohem
star�ího  západního  paláce,  který  byl
zboøen na poèátku 19. století



4. 9. , románské hradní kaple, první tøetina 13. století, rekonstrukce K. Fialy
z roku 1927

4. 10. , románské hradní kaple, první tøetina 13. století,
rekonstrukce V. Mencla



4. 1112. , hradní kaple Panny Marie a sv. Ondøeje, konec 15. století, pohled k západu,
celek a detail

4. 13. , hradní kaple Panny Marie a sv. Ondøeje, konec 15. století,
pohled do interiéru kaple



4. 14. ,  interiér hradní kaple Panny Marie a sv. Ondøeje, konec 15. století, pohled do
klenby

4. 15. , interiér hradní kaple Panny
Marie a sv. Ondøeje, zazdìné okno z konce
14. století v ji�ní zdi

4. 16. , interiér hradní kaple Panny
Marie a  sv. Ondøeje,  severní okno, konec
14. století



4. 1719. , interiér hradní kaple Panny Marie a sv. Ondøeje, konec 15. století, detail hlavice
v chóru, sokl klenební pøípory, nábìh klenby v pøechodu lodi do chóru

4. 20. , interiér hradní kaple Panny Marie a sv. Ondøeje, pamìtní nápis o svìcení kaple
v roce 1635, ji�ní stìna v chóru



4. 21. , pùdorys celého areálu
hradu podle D. Menclové

4. 22. , pùdorys jádra hradu
v úrovni prvního a druhého patra
podle D. Menclové



5. 1. , ji�ní èást hradního areálu s chórem kaple sv. Vavøince



5. 2. , chór kaple sv. Vavøince,
vysvìceno roku 1496

5. 3. , hlavní vstup do kaple.

5. 4. , severní
prùèelí ji�ního palácového køídla
se vstupem do kaple a pozdnì
gotickým schodi�tìm



5. 5. , interiér kaple sv. Vavøince, pohled do chóru,
vysvìceno roku 1496



5.  6. ,  interiér  kaple  sv.
Vavøince, pohled do klenby, vysvìceno roku
1496

5.  7. ,  interiér  kaple  sv.
Vavøince,  pohled do  chóru,  vysvìceno  roku
1496

5. 8. , interiér
kaple sv. Vavøince, pohled
k severu na emporou,
vysvìceno roku 1496



4. 9. , interiér kaple sv.
Vavøince, detail èelní arkády empory,
vysvìceno roku 1496

4. 10. , interiér kaple sv.
Vavøince, støední sloup arkády empory,
vysvìceno roku 1496

4.  11. ,  interiér  kaple  sv.  Vavøince,  pùvodní  pozdnì  gotický  oltáø,
vysvìceno roku 1496



5. 12. , pùdorys a podélný
øez kaplí

5. 13. ,
pùdorys pøízemí kaple a
pøilehlé èásti paláce

5. 14. , pùdorys
hradu podle D. Menclové



5. 2. , pohled do arkýøe v
druhém patøe západního køídla v tzv.  zlatém
sálu

5. 3. , pohled na jádro hradu od východu, kresba
F. A. Hebera z konce první poloviny 19. století

5.  1. ,  pohled na nádvorní
fasádu západního køídla s arkýøem



5. 4. , veduta mìsta s hradem z 18. století

4. 5. , pùdorys hradního jádra podle D. Menclové



7. 1. , druhotnì zazdìný dílec ostìní
v ohradní zdi parcely 357, snad okna, který je
pova�ován za pozùstatek hradní kaple

7. 3. , projekce souèasné katastrální a ortofotomapy, spodní �ipka oznaèuje místo
osazení reliktu ostìní, horní �ipka pak smìøuje k rozhraní parcel domù è. p. 25 a 26

7. 2. , katastrální mapa Bu�tìhradu
z roku 1840 v prostoru bývalého hradu



8. 1. , pohled na
hrad od západu, kaple je
oznaèena �ipkou

8. 2. , hradní
nádvoøí, pohled od východu
na západní køídlo hradu s
kaplí, která je opatøena
hrotitým oknem



8. 3. , interiér kaple, pohled na
východní okno, pod kterým se pravdìpodobnì
nalézal oltáø.

8. 4. , východní hrotité okno
kaple, pohled z exteriéru.

8. 5. , pùdorys pøízemí a prvního patra tvrze s vyhodnocením stáøí zdiva, podle J.
Muka, prostor kaple oznaèen �ipkou.



9. 1. , celkový pohled na
hrad od jihovýchodu.

9. 2. ,  pohled na východní
èást hradu s kapli od jihozápadu.



9. 3. , pohled na
kapli od jihovýchodù.

9. 4. , detail oken
v chóru kaple

9. 5. , celkový pohled
na men�í kapli.

9. 6. , okna men�í kaple



9. 7. ,  interiér kaple, pohled do knì�i�tì



9. 8 , interiér men�í kaple, pohled k východu.



9. 9. , interiér kaple, pohled
k západu na emporu.

9. 10. , interiér men�í
kaple, pohled k západu.

9. 11. , interiér men�í kaple, klenba kaple.



9. 12. , klenební
konzola v men�í kapli.

9. 13. , detail prùniku �eber
v men�í kapli.

9. 14. ,    svorník  s  ro�mberským erbem v men�í
kapli.



9. 15. , okenní kru�ba s vitraji v men�í kapli

9. 16. , okenní
kru�ba s vitraji v men�í kapli



 9. 17. , pùdorys kaple a pøilehlé èásti hradu podle V. Mencla

 9. 18. , pùdorys horního hradu v úrovni pøízemí a prvního patra podle D.
Menclové



9. 19. , pùdorys hradu v pøízemí a prvním patøe s vyhodnocením stáøí zdiva
podle D. �nejda a P. Pavelce.

9. 20. ,
nálezová situace reliktù
pùvodní kaple na ji�ní fasádì
Horního hradu



10. 2. , pohled na východní
fasádu hradu s vystupujícím polygonálním
závìrem

10. 3. , detailní
pohled na závìr kaple

10. 1. , celkový pohled na hrad od jihovýchodu



10. 4. ,
analyticky odhalené relikty
západního portálu do kaple,
poslední tøetina 13. století

10. 5. ,
analyticky odhalené relikty
západního portálu do kaple,
poslední tøetina 13. století,
detail profilace



10. 6. ,
tympanon kaple,
poslední tøetina 13.
století, stav pøed
restaurací

10. 7. ,
tympanon kaple, poslední
tøetina 13. století, sádrový
odlitek pùvodního stavu

10. 8. ,
tympanon kaple, poslední
tøetina 13. století,
souèasná podoba



10. 9. , pùdorys hlavního obytného podla�í s vyhodnocením stáøí zdiva
podle D. Líbala

10. 10. , pùdorys
kaple a pøízemí pod kaplí



11. 1. , pohled na hrad od východu ,
výøez z obrazu Lorenze Pfeiffra z roku
1711, èíslem 9 je oznaèena kaple, ke které
vede døevìné schodi�tì, zvýraznìno �ipkou

11. 2. , výøez veduty J. Ziegera z roku
1711, pohled od východu



11. 3. , pùdorys pøízemí zámku se zakreslením archeologických nálezù na nádvoøí a
budovou paláce, která obsahovala kapli, podle P. Lisska

11. 4. , plán pøestavby zámku podle J. V. Kosche z pøelomu 80. a 90. let 18. století,
který byl pozdìji pozmìnìn

11. 5. , plán
zámku z roku 1756,
budova pùvodního
paláce s kaplí je
zvýraznìna



13. 1. , pohled na západní prùèelí zámku s novogotickou kaplí

13. 2. , pùdorys zámku s vyhodnocením stáøí zdiva
podle J. Úlovce



14. 1. , pohled na severní pískovcový blok, vpravo je kaple a vlevo se nachází
tzv. sakristie, 20.30. léta 15. století

14. 2. , interiér kaple, 20 30. léta 15. století, pohled k východu



14. 3. , interiér kaple, 2030. léta 15. století, pohled na oltáø

14. 4. , interiér kaple, 2030. léta 15. století, pohled na oltáø



14.  5. ,  interiér  kaple,
2030.  léta  15.  století,  dra�é  od  dveøní
zárubnì

14. 6. , vstupní chodba
ke kapli a tzv. sakristii, 2030. léta 15. století

14. 7. , vstupní èást tzv. sakristie a vlevo se nachází jedno z topeni��, 2030.
léta 15. století



14. 8.  pùdorys hradu podle
D. Menclové

14. 9. , pùdorys kaple a tzv.
sakristie



15. 1. , relikty paláce a vì�e s kaplí v druhém patøe, mezi lety 1333  1340, pohled od
západu



15. 2. , relikty paláce a vì�e s kaplí v druhém patøe, mezi lety 1333  1340, pohled od
východu



15. 3. , bývalý interiér kaple, mezi lety
1333  1340, pohled od západu

15. 4. , bývalý interiér kaple, mezi lety
1333  1340, pohled od západu



15. 5. , východní okno kaple, mezi
lety 1333  1340, pohled od východu

15. 6. , relikty sanktuáøe v prostoru
kaple, mezi lety 1333  1340, pohled od
západu

15. 7. , relikty klenby v kapli, mezi
lety 1333  1340, pohled od západu

15. 8. , torzo honosného vstupního
portálu do kaple, mezi lety 1333  1340,
pohled od západu



15. 11. , pùdorys hradu s
vyhodnocením stáøí zdiva podle
T. Durdíka

15. 9. , pùdorys kaple a
øez vì�í podle D. Menclové

15. 10. , rekonstrukce severního prùèelí
hradu s palácem a kaplí podle D. Menclové



16. 1. , pohled na východní palác od východu, pøelom 80. a 90. let 14. století

16. 2. , pohled do interiéru východního paláce na druhé patro s kaplí otevøenou do
hlavního sálu, pøelom 80. a 90. let 14. století



16. 3. , pohled do kaple z pro
storu paláce, pøelom 80. a 90. let 14. století

16. 4. , pohled na relikty arkýøe od
východu, pøelom 80. a 90. let 14. století

16. 5. , klenba v kaplí, pohled z paláce, pøelom 80. a 90. let 14. století



16. 6. , klenební svorník
v kapli, pøelom 80. a 90. let 14. století

16. 7. , pohled na výbìh kle
nebních �eber v kapli, pøelom 80. a 90.
let 14. století



16. 8. Egerberk, pùdorys východního paláce v
jednotlivých úrovních podle D. Menclové

16. 9. Egerberk, pùdorys jádra
hradu s vyhodnocením stáøí zdiva
podle Z. Hefnera: 1) zdivo z
poèátku 14. století 2) zdivo z doby
Václava IV. 3) Zdivo z konce 15.
století 4) blí�e nedatované zdivo

16. 9. Egerberk, pùdorys hradu s vyhodnocením stáøí zdiva podle Z. Hefnera: 1) zdivo z
poèátku 14. století 2) zdivo z doby Václava IV. 3) Zdivo z konce 15. století



7. 2. , pohled do závìru kaple

17. 1. , relikty kaple zahloubené do skály, pohled od západu



17. 3. , relikty oltáøe v závìru kaple

17. 4. , pùdorys hradu podle F. Gabriela, prostor kaple oznaèen �ipkou



18. 1. , pohled z vì�e hradní vì�e k jihu na celek paláce a kaple

18. 2. , hradní kaple, pohled k jihu ze vstupu do hradní vì�e



18. 3. , hradní kaple, pohled z jihu



18. 4. , interiér hradní kaple,
pohled k východu

18. 5. , chór kaple, pohled k východu

18. 6. , klenba v chóru kaple



18. 7. , svorník klenby v chóru kaple

18. 8. , klenební kru�bové konzoly v chóru kaple, vlevo
severovýchodní konzola, vpravo jihovýchodní konzola



18. 9. , pata vítìzného oblouku

18. 10. , pohled na ji�ní stìnu lodi kaple



18. 11. , schodi�tì
v síle ji�ní zdi vedoucí na
emporu, pohled k západu

18. 12. , schodi�tì v
síle ji�ní zdi vedoucí
z empory do svrchního patra
vì�e

18. 13. , zbytek
nábìhu klenby v lodi kaple
pøi vítìzném oblouku

18. 14. , relikt èela klenby pod
emporou

18. 15. , detail destruovaného
ji�ního plá�tì kaple s pøizdívkou, vlevo je
patrné, �e spodní líc v místì vestavìného
schodi�tì plynule pøechází dopøedu



18. 16. , pohled do chóru
pøed restaurací, kresba tu�kou
kolorovaná akvarelem, anonym
1843

18. 17. , kaple pøed
restaurací, døevoryt dle kresby B.
Wachsmana oti�tìný ve Svìtozoru
III 1869/26, 26



18. 18. , Pùdorys kaple v úrovni pøízemí. Kresba a vyhodnocení
autor. Legenda: 1) zdivo z první poloviny 14. století; 2) zdivo z pøelomu
14. / 15. století; 3) zdivo z konce 19. století

18. 19. , pùdorys hradu dle D. Menclové



19. 1. , pohled na tzv. pylon, na které byla situována kaple



19. 2. , zamìøení reliktu oltáøe v kaple podle F.
Gabriela

19. 3. , pùdorys
kaple



19. 4. , moderní zamìøení hradního areálu, kaple oznaèena �ipkou

19. 5. , pùdorys hradu podle D. Menclové, kaple oznaèena
�ipkou



20. 2. , pohled na zámek od jihovýchodu na obraze
od Charlese Louise Philippota z roku 1844

20. 1. , situaèní plán zámku a okolí z roku 1663



20. 3. , pùdorys kaple z
roku 1799

20. 4. , pùdorys
kaple z druhé poloviny 19. století

20. 5. , pùdorys hradu s vyznaèenou støedovìkou
èástí podle F. Ka�ièky a B. Nechvátala a plán hradu z roku 1820
zobrazující stav pøed regotizací



21. 1. , pohled na hradní areál od jihozápadu, v náro�í se ukrývá hradní kaple

21. 2. , pohled na hradní areál od východ, v náro�ní vì�i se nachází chór
star�ího kostela



21. 3. , pohled k východu do bývalé lodi star�ího kostela, �ipkami oznaèeny
zbytky vítìzného oblouku

21. 5. , sokl a talíøová patka
válcové pøípory pøi ji�ní stanì lodi kostela

21. 4. , zbytky vítìzného
oblouku pøi ji�ní stranì s válcovou
pøíporou a talíøovou patkou



21. 6. , pohled k východu do horní èásti bývalého kostela a na vítìzný oblouk

21. 7. , ko�ová
hlavice s nábìhem �eber na severní
stranì bývalé lodi kostela, odhaleno v
analytické sondì

21. 8. , bobulová
hlavice s nábìhem �eber na ji�ní
stranì bývalé lodi kostela,
odhaleno v analytické sondì



21. 9. , bobulová
hlavice s nábì�nými �títky na ji�ní
stranì bývalé lodi kostela, odhaleno
v analytické sondì

21. 10. , hlavice ve
vítìzného oblouku a konzola klenby
presbytáøe, severní strana

21. 11. , hlavice ve
vítìzného oblouku a konzola klenby
presbytáøe, ji�ní strana



21. 12. , pohled k východu do interiéru ranì gotické kaple



21. 13. , pohled k východu do interiéru ranì gotické kaple



21. 14. , pohled na západní èást kaple s rekonstruovanou emporou



21. 15. , pohled k východu do interiéru ranì gotické kaple



21. 16. , pohled do klenby v lodi ranì gotické kaple

21. 17. , pohled do klenby v závìru ranì gotické kaple



21. 18. , severní hlavice
sloupu v závìru kaple

21. 19. , ji�ní hlavice sloupù
v závìru kaple

21. 20. , talíøové
patky na válcovém soklu v závìru
kaple



21. 21. , hlavice
klenebních pøípor s nábì�nými �títky
na severní stranì lodi

21. 22. , hlavice klenebních
pøípor s nábì�nými �títky na ji�ní stranì lodi

21. 23. , konzola
zkrácených klenebních pøípor na ji�ní
stranì lodi

21. 24. , støední hlavice klenební
pøípory vpravo od portálu vstupu na schodi�tì
empory



22. 25. , svorník ve
støedním poli závìru

23. 26. , svorník ve
východním poli klenby



21. 27. , portál na ji�ní
stranì lodi vedoucí na emporu, celkový
pohled

21. 28. , portál na ji�ní
stranì lodi vedoucí na emporu

21. 29.
, portál na ji�ní

stranì lodi vedoucí
na emporu, pohled
z interiéru schodi�tì

21. 30. , sedile na
severní stranì závìru



21. 32. , pùdorys kaple podle D. Líbala

21. 31. , pùdorys jádra hradu podle T. Durdíka



21. 33. , celková dispozice hradu podle T. Durdíka

21. 34. , celková dispozice hradu podle T. Durdíka, upraveno
J. Anderlem



22. 1. , pohled k východu do interiéru kaple



22. 2. , pohled do klenby kaple

22. 3. , torzo soklíku s talíøovou
patkou klenební pøípory na ji�ní stranì
lodi

22. 4. , torzo soklíku s talíøovou
patkou klenební pøípory na severní stranì
v závìru



22. 5. , severní stìna kaple

22. 6. , sedile na severní stranì
závìru

22. 7. , konzola vyná�ející trojlisté
záklenky sedile na ji�ní stranì v závìru



22. 8. , pùdorys jádra hradu hradu v úrovni pøízemí a prvního
patra podle D. Líbala a J. Muka



23.  1. ,  pohled  na
relikty  ji�ní  budovy,  která  by  podle
T.  Durdíka  mohla  být  kaple,  první
polovina 13. století, pohled k jihu

23. 2. pùdorys
hradu podle T. Durdíka



24. 1. , pohled na hrad a kapli od severovýchodu, krátce po polovinì
14. století

24. 2. , pohled na kapli od severu, krátce po polovinì 14. století



24. 3 , pohled na závìr kaple od severovýchodu, krátce po polovinì 14.
století

24. 4 , pohled na závìr kaple od jihovýchodu, krátce po polovinì 14. století



24. 5. , pohled do
lodi kaple od jihu, krátce po polovinì
14. století

24. 6. , pohled na
okno v kapli od jihu, krátce po polo
vinì 14. století



24. 8. , pùdorys hradu
podle D. Menclové

24.  7. ,
pøechod  masivní  severní  zdi  do
subtilního  chóru  kaple,  vlevo
zbytek okenní �palety s otiskem po
ostìní, krátce po polovinì 14. století



24. 9. a 10. , pùdorys kaple, nahoøe zakreslen souèasný stav, dole
rekonstrukce kaple



25. 1. , pohled na arkýø
kaple od severovýchodu, kaple byla vysvìcena
roku 1504

25. 2. , pohled na
arkýø kaple od severu

25. 3. , interiér profánní místnosti, který se otevírá
vítìzným obloukem do interiéru kaple



25. 4. , pohled do kaple s vítìzným obloukem, který byl uzavíratelný
dveømi, kaple byla vysvìcena roku 1504



25. 5. , pohled do klenby kaple

25. 6. , sí�ová klenba v kapli



25. 7. , heraldická
výzdoba arkýøe, znak Horní správy

25. 8. , heraldická
výzdoba arkýøe, Èeský lev

25. 9. , heraldická
výzdoba arkýøe, znak Smí�kù z
Vrchovi��

25. 10. , heraldická
výzdoba arkýøe, znak ha�pléøù



25. 11. , pùdorys hradu podle D. Menclové,
kaple oznaèena �ipkou



29.  1. ,  rekonstrukce  pùdorysu
hradu podle T. Durdíka



30. 1. , pohled na hradní areál od západu



30. 2. , hradní vì� obsahující kapli,
která se navenek projevuje jako nevelké
hrotité okno

30. 3. , interiér hradní kaple,
pohled k východu do presbytáøe

30. 4. , pohled do klenby v presbytáøi



29. 5. , pohled do klenby v
presbytáøi kaple

29. 6. , pohled do klenby v lodi

29. 7. , svorník v presbytáøi hradní kaple



29. 8. , pùdorys hradu podle D. Menclové

29. 9. , pùdorys hradní kaple



31. 1. , kaple sv. Ducha, 13.  16. století, pohled z druhého nádvoøí



31.  2. ,  ranì
gotický  palác  tzv.  Staré  stavení,
13.  16. Století, pohled ze západu

31. 3. , kaple sv.
Ducha, detail okna kolem roku 1380,
pohled z druhého nádvoøí



31. 4. , interiér kaple kaple sv. Ducha, 13.  18. století, pohled
do chóru



31. 5. , interiér kaple kaple sv. Ducha, 13.  18. století, pohled
do klenby



31. 6. , interiér kaple kaple
sv. Ducha, 13.  18. století, pohled do chóru

31.  7. ,  interiér  kaple
kaple sv. Ducha, 13.  18. století, pohled na
západní emporu

31. 8. , interiér kaple kaple
sv. Ducha, 13.  18. století, pohled k západu do
klenby

31.  9. ,  interiér  kaple
kaple sv. Ducha, 13.   18. století, pohled k
východu do klenby



31. 10. , interiér kaple
kaple sv. Ducha, 40. léta 13. století, severní
pøípora s ranì gotickou hlavicí

31.  11. ,  interiér  kaple
kaple  sv.  Ducha,  40.  léta  13.  století,  ji�ní
pøípora s ranì gotickou hlavicí

31. 12. , interiér kaple kaple
sv. Ducha, 40. léta 13. století, severní pøípora s
ranì gotickou hlavicí

31.  13. ,  interiér
kaple  kaple  sv.  Ducha,  40.  léta  13.
století,  ji�ní  ranì  gotická  hlavice  ve
støedu kaple



31.  14. ,  interiér
kaple kaple sv. Ducha, 14. století, ji�ní
nábìh klenby v lodi kaple

31. 15. , interiér kaple kaple
sv.  Ducha,  13.  a  15.  století,  relikt  nábìhu
segmentového  oblouku,  který  vyná�el  pozdnì
gotickou emporu

31. 16. , interiér kaple kaple sv. Ducha, 40. léta 13. století, ranì gotický
svorník



31.  17. ,  svorník  v
chóru kaple sv. Ducha, 80. léta 14. století

31.  18. ,  svorník
nalezený  roku  1911,  který  pochází  z
pøízemí pod chórem kaple,  80. léta 14.
století

31.  19. ,  svorník  v
chóru kaple sv. Ducha, 80. léta 14. století

31.  20. ,  svorník
nalezený  roku  1911,  který  pochází  z
pøízemí pod chórem kaple,  80. léta 14.
století



31. 21. , kaple Panny Marie skrytá za renesanèní arkádou



31. 22. , kaple Panny
Marie, 80. léta 15. století pohled na okna
kaple

31.  23. ,  arkáda  pod
kaplí Panny Marie, 80. léta 15. století



31. 24. , interiér kaple Panny Marie, výmalba mezi léty 14921493 a� první
polovina 16. století, pohled do chóru kaple



31. 25.
, interiér kaple

Panny Marie, výmalba
mezi léty 14921493
a� první polovina 16.
století, pohled do
klenby

31. 26.
, interiér kaple

Panny Marie, výmalba
mezi léty 14921493 a�
první polovina 16.
století, pohled na západní



31.  27. ,  interiér
kaple Panny Marie, výmalba mezi léty
14921493,  severní  strana  kaple  s
Assumptou a Jindøichem IV. z Hradce
a jeho tøemi �enami

31.  28. ,  interiér
kaple Panny Marie, výmalba mezi léty
14921493, a� první polovina 16. století
vìt�í okno



31. 29. , pùdorys hradního areálu v úrovni pøízemí



31. 30. , pùdorys jádra hradu v úrovní prvního a druhého patra



31. 31. , pùdorys
støedovìkých palácù v úrovni pøízemí, prvního
patra a druhého patra podle D. Menclové

31. 32. , pùdorys
hradu s vyznaèením stavebních etap
podle T. Durdíka: 1) valové opevnìní, 2)
mladohradi�tní pøíkop, 3) støedovìké
pøíkopy, 4) zdivo první poloviny 13.
století. 5) mlad�í zdivo ze 13. století, 6)
zdivo ze 14. století, 7) pozdnì gotické
zdivo, 8) pravdìpodobné gotické zdivo



32. 1. , pohled na hrad od východu, krátce po polovinì 13. století

32. 2. , zacho
vaná jehlancová konzola z pøedpoklá
dané  kaple,  krátce  po  polovinì  13.
století

32.  3. ,  pohled na
východní èást hradu, krátce po polovinì
13. století



32. 4. , hmotová
rekonstrukce hradu podle T. Durdíka

32. 5. , pùdorys
hradu podle T. Durdíka, místu údajné
kaple oznaèeno �ipkou



33. 1. , akvatinta z roku 1801, pohled od jihovýchodu

33. 2. , kresba z roku 1720, pohled od
východu, za pozornost stojí podoba vì�e sv. Mikulá�e
s renesanèní nástavbou



33. 3. , akvatinta z roku 1801, pohled od východu, vì� sv. Mikulá�e je ji� sní�ena

33. 4. , kolorovaný lept z doby kolem 1800 od F. K Wolfa
a A. Puchery, pohled od severozápadu



33. 5. , kolorovaný lept z poèátku 19. století od L. Janseha a k. Postla,
pohled od východu

33. 6. , fotografie z konce 19. století, pohled od jihozápadu



33. 7. , ji�ní prùèelí hradu podle zamìøení z roku 1867

33. 8. , podélný øez hradem podle zamìøení z roku 1867



33. 9. , pohled na hrad od jihozápadu, souèasný stav

33. 10. , pohled na hrad od jihovýchodu, souèasný stav



33. 11. , pùdorys hradu pøed regotizací podle D. Menclové



33. 12. , vítìzný oblouk
kaple sv. Mikulá�e

33. 13. , vì� sv. Mikulá�e

33. 14. , pùdorys paláce  v úrovni
prvního (dole) a druhého (nahoøe) patra, vpravo detail pùdorysu
palácových kaplí, podle D. Menclové



33. 15. , pùdorys paláce v úrovni druhého
a prvního patra podle zamìøení z roku 1835, pùdorys paláce podle
zamìøení z roku 1867, podle D. Menclové



33. 16. , vì� Panny Marie, pohled od jihozápadu



33. 18. , východní strana kaple

33. 17. , interiér kaple, ji�ní strana, kde byl pùvodnì umístìn
hlavní oltáø



33. 19.
, malby s

ostatkovými scénami

33. 20.
, Karel IV. s ostatkem sv.

Køí�e který vkládá do zemského
køí�e uchovávaného v sousedním
prostoru dne�ní kaple sv. Kateøiny



33. 21. , západní
stìna kaple s Apokalyptickou �enou odlétající na
pou��

33. 22. , �ena v
slunci odìná



33. 23. , pùdorysy jednotlivých úrovní se zachycenými
nálezy podle J. Mockra 1887

33. 24.
, vì� Panny Marie, pùdorys 1. a

2. patra s øezem podle zamìøení z roku
1835

33. 25.
, vì� Panny Marie, východní

stìna kaple, zamìøení z roku 1866



33. 26.
, vì� Panny Marie, pùdorys

druhého patra podle zamìøení F.
Boláèka z roku 1966

33. 27.
, vì� Panny Marie, pùdorysy

jednotlivých úrovní vì�e pøed
regotizací podle D. Menclové

33. 28.
, vì� Panny Marie, pùdorys

vì�e v úrovni 2. patra
s pøekreslenými nálezy z roku 1887
podle D. Menclové



33. 29. , pohled z jihu

33. 30.
, pohled z

jihu



33. 31. , interiér kaple, pohled k východu



33. 32. , interiér kaple, pohled k západu



33. 33. , klenební svorník

33. 34. ,
nábìh klenby na severní zdi kaple

33. 35. ,
nábìh klenby v severovýchodním koutì



33. 36. , pohled do klenby kaple



37. 37. ,
oltáø v kapli

38. 38. , malba
Ukøi�ování na stipu oltáøe

33. 39. , Karel IV. a Anna Svídnická pozdvihují zemský køí�



33. 4041. , vstupní portál do kaple, pohled k západu a ze
vstupní chodby

33. 43. ,
vstupní portál do chodby ke kapli, pohled k
západu

33. 42. ,
kované dveøe kaple



33. 44. , pùdorys a podélný øez kaplí, zamìøení
M. a V. Chalupníèkových z roku 1942



33. 45. , vì� sv. Køí�e, pohled od severovýchodu



33. 46. , vì� sv. Køí�e, pohled od jihozápadu



33. 47. , interiér kaple, pohled k severu

33. 48.
, interiér kaple, pohled

k jihu



33. 49. ,
klenba v kapli

33. 50. ,
hlavní oltáø kaple s výklenkem pro
korunovaèní klenoty a sanktuáøem



33. 51. ,
sanktuáø po stranì hlavního oltáøe

33. 52. , dekorativní
hlavice  na náro�í okenní niky

33. 53. , klenební svorník



33. 54. ,
pùdorys kaple podle D. Menclové

33. 55. ,
pùdorys kaple se stavebnìhistorickými
nálezy Z. Chudárka

33. 56. , rekonstrukce stavebního vývoje kaple podle Z. Chudárka



33. 57. , pùdorys kaple podle zamìøení M. Chalupníèka z roku
1966



33. 58. , pøíèný øez kaplí podle zamìøení M. Chalupníèka z roku
1966

33. 59. , podélný øez kaplí podle zamìøení M. Chalupníèka z roku
1966



34. 1. , východní
strana tvrze s kaplí sv. Máøí Magdaleny

34. 2. , kaple sv.
Máøí Magdalény, mezi lety 15151520,
pohled na západní prùèelí z nádvoøí tvrze

34. 2. , kaple
sv. Máøí Magdalény, mezi lety 1515
1520, pohled na východní okno
kaple v chóru



34. 4. , kaple  sv. Máøí Magdalény, mezi  lety 15151520, pohled do
interiéru kaple



34. 5. ,
kaple  sv.  Máøí  Magdalény,
mezi  lety  15151520,  pohled
do klenby

34. 6. ,
kaple  sv.  Máøí  Magdalény,
mezi  lety  15151520,  pohled
do interiéru kaple smìrem na
západ



34. 7 ,
pùdorys kaple sv. Máøí
Magdalény

34. 8.
, pùdorys tvrze podle

F. Ka�ièky



35. 1. , pohled na ji�ní prùèelí hrad zhotovený podle pøedlohy F. K Wolfa z roku 1804

35. 2. , pohled na ji�ní prùèelí hradu, dne�ní stav



35. 3. , ba�ta na jihovýchodním
náro�í jádra hradu na ní� byla mezi lety
1440 � 1460 vystavìna kaple

35. 4. , prùchod mezi ba�tou a
hlavní hradbou, který propojoval parkán

35. 5. , pohled na kapli z prostru paláce, patrné jsou pøedev�ím novodobé
zásahy, které znejasnili pùvodní spojení kaple s palácem



35. 6. , zachované partie zdiva kaple, pohled z jihu

35. 7. , pùdorys hradu podle F. A. Hebera



35. 8. , pùdorys kaple

35. 3. , pùdorys hradního areálu podle F. Ka�ièky



36. 1. , celkový pohled na hrad od jihu

36. 2. , vì� pøilo�ená k náro�í paláce, která obsahovala kapli Panny Marie dolo�enou
poprvé na hradì k roku 1358



36. 3. , pohled do interiéru paláce k
jihu, kde se vítìzným obloukem do
místnosti otevírá kaple

36. 4. , vítìzný oblouk kaple Panny
Marie



36. 5. , kaple sv. Anny, pohled z
jihu, 80. léta 14. století

36. 6. , kaple sv. Anny, portál
vedoucí do kaple, 80. léta 14. století



36. 7. , kaple sv. Anny, portál vedoucí
do kaple, 80. léta 14. století

36. 8. , kaple sv. Anny, detail konzoly
na portálu kaple, 80. léta 14. století

36. 10. , heraldická výzdoba kaple ze
sklonku 15. století, erb pánù Zajícù z
Házemburka

36. 9. , kaple sv. Anny, ji�ní okno do lodi,
80. léta 14. století



36. 11. , kaple sv. Anny, pohled k východu do interiéru kaple

36. 12. , kaple sv. Anny, pohled k západu do interiéru kaple



36. 13. , pùdorys kaple sv. Anny, èernì zdivo z poloviny 14. století, køi�ované zdivo z
80. let 14. století, �rafované renesanèní

36. 14. , pùdorys hradu podle
D. Menclové

36. 15. , pùdorys hradu podle T. Durdíka:
1) zdivo z prvé poloviny 14. století, 2) zdivo z
druhé poloviny 14. století , 3) zdivo z pøelomu
15. a 16. století, 4) zdivo z poloviny 16. století,
56) mlad�í renesanèní zdivo, 7. zdivo ze 17.
století



37. 1. , pohled na hrad od severovýchodu, rytina od F. K. Wolfa z roku 1801

37. 2. , pohled na hrad od jihovýchodu,
stav na poèátku 20. století



37. 3. , pohled na hrad
od jihu, 80. léta 14. století, kaple
vysvìcena roku 1384

37. 4. , pohled na
hradní kapli od jihovýchodu,
80. léta 14. století, kaple
vysvìcena roku 1384



37. 5. , zbytky arkýøe kaple,
80. léta 14. století, kaple vysvìcena roku
1384

37. 6. , podesta arkýøe, 80. léta
14. století, kaple vysvìcena roku 1384



37. 7. , interiér kaple, stav v polovinì 20. století



37. 8. , pohled k severu do interiéru kaple, souèasný stav

37. 9. , pohled k jihu do interiéru kaple, souèasný stav



37. 10. , klenební konzola na
západní stranì lodi pøi portálu do sousední
místnosti

37. 11. , konzola a nábìh klenby
v jihozápadním "koutì"

37. 12. , hagioskop vedoucí do
presbytáøe kaple



37. 13. , rekonstrukce kaple podle D.
Menclové

37. 14. , pùdorys hradu podle D. Menclové



38. 1.
plán Prahy z

roku 1641

38. 2. , rekonstrukce pùdorysu
hradu na základì nálezù J. Heraina



39. 1. , dálkový pohled od východu na kostel sv. Máøí Magdaleny

39. 2. , kostel sv. Máøí
Magdaleny, 17.  19. století, pohled od
západu

39. 3. , závìr kostela
kostel sv. Máøí Magdaleny



39. 4. , dìlová ba�ta z 15. století pod mlad�ím závìrem kostela sv. Máøí
Magdaleny

39. 5. , druhotnì umístìný portál na ji�ní stranì kostela sv. Máøí
Magdalény, pocházející asi z pùvodní kaple sv. Jiøí z doby kolem roku 1500



39. 6. , pùdorys areálu hradu
podle H. Úlovce a Z. Procházky

39. 7. ,
pùdorys kaple se stavebním
vývojem podle Z. Procházky a J.
Anderleho

39. 8. , pùdorys
kaple podle Z. Procházky



40. 1. , pohled na hrad od
jihu

40. 2. , hradní kaple
Nejsvìtìj�í Trojice, pohled od
jihovýchodu, 80.90. léta 15. století



40. 3. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, celkový pohled od jihu, 80.90. léta 15.
století



40. 4. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, celkový pohled z vnitøího
nádvoøí, 80.90. léta 15. století



40. 5. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, interiér kaple, 80.90. léta 15. století



40. 6. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, sedile na ji�ní stranì lodi, 80.90.
léta 15. století



40. 7. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, sedile na severní stranì lodi,
80.90. léta 15. století



40. 8. , hradní kaple
Nejsvìtìj�í Trojice, restaurované
sedile na ji�ní stranì závìru, 80.
90. léta 15. století

40. 9. , hradní kaple Nejsvìtìj�í
Trojice, sedile v závìru kaple, 80.90. léta
15. století



40. 10. , hradní kaple Nejsvìtìj�í
Trojice, detail hlavice ostìní sedile na
severní stranì lodi, 80.90. léta 15. století

40. 11. , hradní kaple Nejsvìtìj�í
Trojice, hlavice tordovaného støedního
sloupku na severní stranì lodi, 80.90. léta
15. století



40. 12. , hradní kaple
Nejsvìtìj�í Trojice, klenební
pøípory v závìru kaple, 80.90. léta
15. století

40. 13. , hradní kaple
Nejsvìtìj�í Trojice, detail patky
klenební pøípory, 80.90. léta 15.
století



40. 15. , hradní kaple
Nejsvìtìj�í Trojice, klenební
pøípora upravená na podno�
kropenky

40. 16. , hradní kaple
Nejsvìtìj�í Trojice, kropenka
postavená na nedokonèenou
pøíporu

40. 14. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice,
portál vedoucí do sakristie, 80.90. léta 15. století



40. 17. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, pohled do klenby lodi



40. 18. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, pohled do klenby v závìru, 80.90. léta
15. století

40. 19. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, vysutý svorník v závìru kaple, 80.90.
léta 15. století



40. 20. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, lev zdobící vysutý svorník, 80.90. léta
15. století

40. 21. , hradní kaple Nejsvìtìj�í
Trojice, východní svorník v klenbì lodi,
80.90. léta 15. století

40. 22. , hradní kaple Nejsvìtìj�í
Trojice, svorník v západní èásti klenby, 80.
90. léta 15. století



40. 23. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, svorník ve støení èásti lodi, 80.90. léta
15. století

40. 24. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice,
prùnik �eber v klenbì lodi, 80.90. léta 15. století

40. 25. , hradní kaple
Nejsvìtìj�í Trojice, listová
konzola v jihozápadním koutì
lodi, 80.90. léta 15. století



40. 26. , hradní kaple
Nejsvìtìj�í Trojice, sochaøská výzdoba
kaple v závìru pøi severní stranì, 80.90.
léta 15. století

40. 27. , hradní kaple Nejsvìtìj�í
Trojice, sochaøská výzdoba kaple na severní
stranì, 80.90. léta 15. století



40. 28. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, jehlancová klenební konzola
schovaná za døevìnými fiálami, 80.90. léta 15. století



40. 2932. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, baldachýny na sochaøskou výzdobou
v lodi, 80.90. léta 15. století



40. 3336. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, konzoly vyná�ející sochaøskou
výzdobu v lodi, 80.90. léta 15. století



40. 37. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, klenba pøedsínì, 80.90. léta 15. století

40. 3839. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, druhotnì pou�ité ranì gotické
konzoly, které vyná�í mlad�í klenbu v pøedsíni, tøetí ètvrtina 13. století



40. 40. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, hlavní oltáø s otevøenými køídly,
90. léta 15. století



40. 41. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, hlavní oltáø se zavøenými køídly, 90.
léta 15. století



40. 42. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice, ústøedí výjev se svatou Trojicí,
která �ehná Pannì Marii



40. 4346. , hradní kaple Nejsvìtìj�í Trojice,
pùdorys kaple, podélný a pøíèný øez podle A. Cechnera



40. 47. , pùdorys hradu v úrovni prvního patra, podle D. Menclové

40. 48. , pùdorys hradu v úrovni pøízemí



41. 1. , pohled na pøedhradí s hradní kaplí od východu

41. 2. ,  kaple sv. Kateøiny Sienské, pohled od jihu, pøelom 15. a 16. století



41. 3. ,  kaple sv. Kateøiny Sienské, interiér kaple, pohled k východu, pøelom
15. a 16. století



41. 4. ,  kaple sv. Kateøiny Sienské, interiér kaple, pohled k západu, pøelom
15. a 16. století



41. 5. ,  kaple sv. Kateøiny Sienské, sklípková klenba v lodi , pøelom 15. a
16. století

41. 6. ,  kaple sv. Kateøiny Sienské, sklípková klenba v závìru, pøelom 15. a
16. století



41. 7. ,  kaple sv.
Kateøiny Sienské, vstupní portál, pøelom
15. a 16. století

41. 8. ,  kaple sv.
Kateøiny Sienské, okno v chóru kaple,
pøelom 15. a 16. století

41. 9. ,  kaple sv.
Kateøiny Sienské, sklípková klenba v lodi
kaple, pøelom 15. a 16. století

41. 10. ,  kaple sv.
Kateøiny Sienské, nábìh sklípkové klenby
v lodi kaple, pøelom 15. a 16. století



41. 11. ,  pùdorys kaple

41. 12. ,  pùdorys hradního areálu podle D. Menclové



42. 1. , pohled na hrad od západu

42. 2. , pohled na kap
lovou vì� od severu, kolem roku
1220



42. 3. , interiér kaple, pohled do závìru, kolem roku 1220



42. 4. , interiér kaple, pohled na emporu



42. 5. , interiér kaple, pohled do klenby

42. 6. , interiér kaple,
severní okno a èást schodi�tì
vedoucího z lodi na emporu.



42. 7. , interiér kaple, zbytek
oltáøního stipu

42. 8. , severní øímsa vítìzného
oblouku

42. 9. , ji�ní øímsa vítìzného oblouku



42. 10. , pùdorys kaple v úrovni pøízemí a v úrovni empory



42. 11. ,
øez kaplovou vì�í

42. 12. , pùdorys románského hradu podle D. Menclové



43. 1. , pohled na hrad od severu

43. 2. , pohled do suterénu pod kaplí, 14. století



43. 3. , polygonální chór kaple, 14. století

43. 4. , suterén pod kaplí, 14. století, pohled k jihu



43. 5. , suterénu pod kaplí, 14. století, pohled na pøechod lodi do chóru

43. 6. , pùdorys kaple 43. 7. , pùdorys hradu podle
F. Gabriela



44. 2. , pohled na hrad od jihu, souèasný stav

44. 1. , pohled na hrad od jihu, rytina podle pøedlohy L. Kohla z roku 1794



44. 3. , hmotová rekonstrukce hradu podle T. Durdíka

44. 4. , pùdorys hradu podle T. Durdíka



45. 1. , chór kaple sv. Vavøince, pohled od severu z prostoru nádvoøí,
30. léta 14. století



45. 2. , kaple sv.
Vavøince, vstupní portál na západní
stranì chóru kaple, který vedl k paláci,
30. léta 14. století

45. 3. , kaple sv. Vavøince,
okno do lodi kaple na ji�ní stranì, 30. léta 14.
století

45. 4. , severní
okno do lodi kaple situované západnì
od chóru, 30. léta 14. století



45. 5. , kaple sv. Vavøince, interiér chóru, pohled k severu, 30. léta 14.
století



45. 6. , kaple sv. Vavøince, klenba v chóru, 30. léta 14. století

45. 7. , kaple sv.
Vavøince, sedile na východní stranì
chóru

45. 8. , kaple sv.
Vavøince, sanktuáø na západní stranì
chóru



45. 910. , kaple sv. Vavøince, klenební konzoly, vlevo a vpravo pøi
vítìzném oblouku, 30. léta 14. století

45. 1112. , kaple sv. Vavøince, klenební konzoly v chóru, vlevo na
východní stìnì, vpravo na západní stìnì, 30. léta 14. století



45. 1316. , kaple sv. Vavøince, klenební konzoly v závìru chóru kaple,
30. léta 14. století



45. 17. , kaple sv. Vavøince, celkový pohled do interiéru kaple, 30. léta
14. století, úprava interiéru lodi 80. léta 17. století



45. 18. , kaple sv. Vavøince / sv. Josefa, pohled k jihu na barokní oltáø,
80. léta 17. století



45. 19. ,  pohled do interiéru profánního sálu, který se na jihu otevíral
do kaple, kolem roku 1500 / 1530

45. 20. ,  pohled do interiéru profánního sálu, který se na jihu otevíral
do kaple, kolem roku 1500 / 1530



45. 21. ,  pùdorys hradu podle D. Menclové, prostor palácové kaple
oznaèen �ipkou



í

46. 1. , celkový pohled na palác s vì�í od severu z prostoru nádvoøí

46. 2. , hradní vì�
s kaplí, pohled z nádvoøí hrad od
severozápadu, kaple oznaèena �ipkou

46. 3. , hradní vì� s
kaplí, pohled od severovýchodu, kaple
oznaèena �ipkou



í

46. 4. , interiér hradní kaple,
pohled k východu na oltáøní výklenek

46. 5. , oltáøní výklenek s oknem



í

46. 6. , oltáøní výklenek,
celkový pohled

46. 7. , východní okno kaple,
pohled z exteriéru



í

46. 8. , vstup do kaple
pohled z exteriéru od západu

46. 9. , vstup do kaple,
pohled z interiéru kaple

46. 10. , drobné okénko v severní
stìnì interiéru kaple



í

46. 11. , pùdorys kaple

46. 12. , pùdorys
hradu podle T. Durdíka, 1) zdivo
z konce 13. století 2) zdivo z druhé
poloviny 14. století 3) zdivo z 60.
 70. Let 15. století 4) mlad�í zdivo



47. 1. , celkový pohled na na hradní palác od severovýchodu

47. 2. , okno kaple, stav po
rekonstrukci paláce



47. 3. , pohled do interiéru kaple v dobì rekonstrukce hradu



47. 4. , pohled do interiéru kaple, stav po rekonstrukci hradu



47. 5. , interiér kaple, pohled k jihu, stav v dobì rekonstrukce



47. 6. , pohled do klenby kaple, stav v dobì rekonstrukce hradu

47. 7. , pohled do interiéru kaple, relikty pùvodní podlahy a oltáøe, stav v dobì
rekonstrukce hradu



47. 8. , relikty
sanktuáøe v kapli, stav v dobì
rekonstrukce hradu

47. 9. , nábìh �ebra
v sousedství torza okna, stav v dobì
rekonstrukce hradu



47. 10. , pùdorys kaple

47. 11. , pùdorys severní èásti hradu s palácem podle M. Sýkory: A) zdivo z
poèátku 14. století, B) zdivo z 80. let 14. století C) novovìké zdivo



48. 1. , pohled na tvrz od jihovýchodu, 30.  40. léta 14. století

48. 2. , exteriér "kaple", 30.  40. léta 14.
století

48. 3. , ji�ní okno
prostoru, který je oznaèován jako
kaple, 30.  40. léta 14. století



48. 4. , pohled k východu do "kaple", 30.  40. léta 14. století



48. 5. , pohled k západu na vstup z toèitého obslu�ného prostoru, 30.  40. léta 14.
století



48. 6. , tympanon portálu vedoucího na
schodi�tì, 30.  40. léta 14. století

48. 7. , portál vedoucí z "kaple" do
hlavního obytného podla�í, 30.  40. léta 14. století



48. 8. , pùdorysy jednotlivých podla�í a øezy tvrzí podle M. Rykla,
prostor "kaple" v druhém patøe oznaèen �ipkou



49. 1. , celkový pohled na hrad od
severu, románská kaple oznaèena �ipkou

49. 2. , plá�� rotundy vystupující z
mlad�í zástavby, poèátek 13. století



49. 3. , pohled do nedávno
obnovené kopule rotundy, poèátek 13.
století

49. 4. , pohled do apsidy,
poèátek 13. století



49. 6. , pùdorys rotundy podle D.
Líbala a J. Muka

49. 5. , ji�ní olá�� rotundy s torzem
pùvodního vstupu, poèátek 13. století

49. 7. , rekonstrukce románské podoby hradu z poèátku 13. století



49. 8. , interiér obytné místnosti v prvním paøe ji�ního køídla paláce, vpravo se otevírá
vítìzný oblouk kaple, poèátek tøetí tøetiny 15. století

49. 9. , vítìzný oblouk kaple, poèátek tøetí tøetiny 15. století



49. 1011. , pohled do krátkých úsekù klenby kaple, se zbytky nástìnné výmalby,
poèátek tøetí tøetiny 15. století

49. 12. , exteriér vì�ice na které byla
vystavìna kaple



50. 1. , kaple sv. Václava, pohled od západu, asi kolem roku 1494



50. 2. , kaple sv.
Václava, pohled od východu, asi kolem roku
1494

50. 3. , kaple sv.
Václava, pohled od severozápadu, asi kolem
roku 1494



50. 4. , kaple sv. Václava, pohled od západu, asi kolem
roku 1494

50. 5. , pozdnì gotický
portál vedoucí do sakristie

50. 6. , kaple sv.
Václava, pozdnì gotický portál na ji�ní stranì



50. 7. , kaple sv. Václava, interiér, pohled k východu

50. 8. , kaple sv. Václava, interiér, pohled k
západu



50. 9. , kaple sv. Václava, svorník v závìrovém poli presbytáøe

50. 10. , kaple sv.
Václava, klenební baroknì upravená
konzola v chóru

50. 11. , kaple sv.
Václava, sokl pøípory v závìru kaple



50. 12. , kaple sv. Václava, pùdorys kaple, èernì støedovìké zdivo

50. 13. , císaøský otisk katastrální  mapy
z 19. století, kaple oznaèena �ipkou



51. 1. , pohled na západní palác, který ve svrchním podla�í obsahoval kapli,
60. léta 14. století

51. 2. , relikty palácové kaple, pohled z vnitøního
nádvoøí, 60. léta 14. století



51. 3. , pohled do interiérù
paláce, kde se kaple otevírala
vítìzným obloukem do velkého
rytíøského sálu, který sousedil s
krbem, 60. léta 14. století

51. 4. , relikt nábìhu
klenby a paty vítìzného oblouku,
pohled od východu,
60. léta 14. století



51. 5. , pùdorysy a øez dvoupalácového jádra hradu podle D. Menclové

51. 6. , pùdorysy hradního areálu podle D. Menclové



52. 1. , pohled na severní prùèelí bývalého hradního paláce, �ipkou oznaèena kaple sv.
Ludmily, døíve sv. Ludvíka

52. 2. , gotické profilované okno v druhém
patøe paláce nad kaplí, okno bylo pùvodnì
vybaveno vnitøním køí�em a podobná okna se
nejspí�e nacházela i v kapli



52. 3. , pohled do interiéru kaple sv.
Ludmily, oltáø je dnes umístìn na východní stranì,
ale do nedávná mìla kaple zmìnìnou orientaci

52. 4. , klenební konzola na ji�ní stìnì
v lodi



52. 5. , klenební konzola v severovýchodním koutì kaple

52. 6. , konzola na
severní stìnì kaple



52. 7. , svorník v kapli

52. 8. , vstup do kaple z toèitého schodi�tì
v jihovýchodním koutì kaple



52. 9. , pùdorys hradní kaple podle zamìøení SÚRPMO

52. 10. , HRADU
podle zamìøení SÚRPMO
a J. Muka



53. 1. , pohled na hradní palác od jihu na hresbì z roku 1804

53. 3. , relikty hradní kaple na
ilustraci ze sklonku 19. století

53. 2. , východní èást paláce s
kaplí, stav kolem roku 1900



53. 4. , relikty východní èásti paláce a prostor bývalý kaple, dne�ní stav

53. 5. , �ebro
pocházející z kaple, dnes
vyu�ité jako odrazník
nedalekého vesnického domku



53. 6. , pùdorys paláce podle T. Durdíka

53. 7. , pùdorys hradního areálu podle T. Durdíka



54. 1. , pohled na hradní areál a kapli od východu

54. 2. , relikty
sedilií a klenební pøípora
s patkou na severní
stranì kaple



54. 3. , klenební pøípora na severní
stranì lodi v závìru

54. 4. , relikty pùvodního západního
vstupu do kaple na západní stranì



54. 5. , pùdorys paláce a hradní
kaple podle T. Durdíka

54. 6. , pùdorys kaple v úrovni
suterénu, pøízemí a empory podle T.
Durdíka



55. 1. , pohled na hrad od jihu

55. 2. , pohled do interiéru vì�e s kaplí
od západu



55. 3. , pohled do interiéru kaple od západu



55. 48. , okna v kapli, obrázky jsou øazené od severu k jihu



55. 9. , pùdorys kaple podle
zamìøení SÚRPMO

55. 10. , pùdorys hradu podle D. Menclové

55. 11. , pùdorys hradu podle T. Durdíka



57. 1. , pohled na ji�ní prùèelí
hradu, vpravo vystupuje chór kaple

57. 2. , chór kaple, pohled od
jihu



57. 3. , chór kaple, pohled od
severu

57. 4. , severní okno v chóru kaple

57. 5. , detail okenní kru�by severního okna chóru kaple



57. 6. , pohled do interiéru hradní kaple Panny Marie, poèátek 16. století, novogotiky
upraveno



57. 7. , pohled do interiéru hradní kaple z empory

57. 8. , pohled do
západní èásti lodi kaple na
emporu



57. 9. , novogotická konzola v lodi kaple

57. 10. , novogoticky upravený �eber
nábìh klenby v chóru kaple

57. 11. , barokní portál vedoucí
do kaple z nádvoøí



57. 13. , pùdorys hradu v úrovni pøízemí a prvního patra podle J. Muka

57. 12. , plán hradu z roku 1802, kaple je vyobrazena se stejný vzorcem klenby jaký má
dnes



58. 1. , pohled na ji�ní èást hradního jádra, kde se nacházejí relikty kaple

58. 2. , bývalý interiér kaple, pohled k východu



58. 3. , bývalý interiér kaple, pohled k západu na hranolovou vì� v
jihozápadním náro�í jádra hradu



58. 4. , pohled do ruin
hradní kaple od východu, vpravo dole
vystupuje relikt nábìhu klenby s konzolou

58. 6. , nábìh klenby s
konzolou na severní stranì v závìru kaple

58. 5. , nábìh klenby s
konzolou na severní stranì v závìru kaple



58. 7. , klenební
konzola v závìru kaple

58. 8. , klenební
konzola na severní stranì závìru
kaple



58. 9. ,
pùdorys kaple a
rekonstrukce pùdorysu kaple

58. 10.
, pùdorys

hradního areálu podle
I. Lehkého



59. 1. , pohled na severovýchodní náro�í hradu s hradní kaplí zasvìcenou sv. Tøem
Králùm, po roce 1500



59. 2. , vstupní portál do hradní kaple, po roce 1500



59. 3. , pohled do klenby kaple, po roce 1500

59. 4. , pohled do klenby kaple



59. 45. , klenební svorníky v kapli se znakem Johanky z Liblic a Viléma z
Pern�tejna

59. 7. , poprseò empory s
pern�tejnským znakem

59. 6. , sokl klenební pøípory v
závìru kaple, po roce 1500



59. 8. , pùdorys hradu podle D. Menclové



61. 1. , Gruebrova kresba reliktù kaple pøed jejím definitivním zboøením



61. 2. , architektonické èlánky
pocházející ze zaniklé kaple podle
Gruebera

61. 3. , rekonstruovaný pùdorys
hradu podle T. Durdíka



62. 1. , veduta mìsta s hradem od Matthäuse Meriana z roku 1650, �ipkou
oznaèena palácová budova s kaplí

62. 2. , interiér bývalé hradní kaple, pohled k východu



62. 3. , zbytky nástìnné výmalby v lapli na severní stìnì a v okenním výklenku



62. 4. , zbytky nástìnné výmalby v lapli na severní
stìnì a v okenním výklenku

62. 5. , konsekraèní køí� na
severní stìnì kaple

62. 6. , iniciály K P na ji�ní stìnì
v kapli



62. 7. , pùdorys hradu podle T. Durdíka, kaple oznaèena �ipkou



64. 1. , relikty vítìzného oblouku kaple, 40. léta 14. století,
pohled z prostoru Vladislavského sálu



64. 2.
relikty vítìzného oblouku v prostoru
Vladislavského sálu

64. 3.
relikty vítìzného oblouku v prostoru
Vladislavského sálu

64. 4.
relikty vítìzného oblouku z exteriéru

64. 5.
relikty vítìzného oblouku z exteriéru



64. 6.  pùdorys kaple, èernì zdivo 14. Století, køi�ovanì
gotickorenesanèní zdivo

64. 7.  pùdorys Starého paláce v úrovni Vladislavského sálu,
kaple oznaèena �ipkou



65. 1.  výøez z veduty z roku 1493 ve Svìtové kronice
od Hartmana Schadela od Michaela Wolgemuta, Wilhelma Pleydenwurffa z roku 1493.

65. 2. výøez z veduty Prahy ve
Würzburském albu z roku 1536



65. 3.
výøez z Vratislavského prospektu

Prahy z roku 1562 od Jana Kozla
a Michaela Peterleho

65. 4.
, pohled na Starý palác a kapli

V�ech svatých od jihovýchodu



65. 5. ,
pohled od východu

65. 6. ,
románský suterén I. pod kaplí, pohled k východu



65. 7.
románský

suterén I. pod kaplí, pohled
k západu

65. 8.
II. suterén pod

kaplí. Pohled do prostoru bývalé
románské lodi, vlevo románská
apsida, vpravo základ gotického
opìrného pilíøe



65. 9. , II. suterén pod kaplí, pohled do prostoru støední
místnosti z jihu

65. 10. , II. suterén pod
kaplí. Pohled do prostoru støední místnosti ze severu



65. 11. , II. suterén pod kaplí. Detail patky klenební
pøípory a nástup na schodi�tì v �íøce zdi

65. 12.
,

pohled na vnìj�í severní
stìnu kaple, dobøe patrný
je ústupek v síle zdiva



65. 13.
, II. suterén pod kaplí. Pohled do

prostoru severní místnosti, která je èásteènì
zastavìna renesanèním opìrným pilíøem

65. 14.
, zbytky soklové øímsy

nedokonèené gotické lodì, stav v roce 1953



65. 15. chór kaple, pohled od jihovýchodu



65. 16. ,
interiér kaple, pohled k východu

65. 17. ,
interiér kaple, pohled k jihovýchodu



65. 18. sokl
opìrného pilíøe na ji�ní stranì gotického chóru

65. 19. ji�ní
opìrné pilíøe chóru, pohled z východu

65. 20. , analytická sonda v interiéru kaple, která
odhaluje zbytky pùvodního vnitøního èlenìní, konkrétnì odsekanou klenební pøíporu



65. 21. ,
Pohled do krovu kaple ze západu, zcela vpravo je
patrný relikt gotické provizorní uzavírající zdi
chóru a dále následují pùvodní záklenky
gotických oken

65. 22. ,
detail jihozápadního opìrného gotického pilíøe
chóru, pohled z pùdy kaple



65. 23. , drobné hlavièky a masky zdobící náro�í
opìrných pilíøù pod hlavní øímsou

65. 25.
, rekonstrukce

gotického chóru kaple podle
K. Fialy, pùdorys v úrovni
okenní zóny. Archiv
Pra�ského hradu, Nová
plánová sbírka, sign. 10
302/120

65. 24.
, rekonstrukce

gotického chóru kaple podle
K. Fialy, pùdorys v úrovni
pøízemí. Archiv Pra�ského
hradu, Nová plánová sbírka,
sign. 10 302/120



65. 26. rekonstrukce
gotického chóru kaple podle K. Fialy, pøíèný øez chórem.
Archiv Pra�ského hradu, Nová plánová sbírka, sign. 10
302/122



65. 27. ,
Rekonstrukce gotického chóru kaple podle
K. Fialy, podélný øez chórem. Archiv
Pra�ského hradu, Nová plánová sbírka, sign.
10 302/122

65. 28. ,
Kaple V�ech svatých na Pra�ském hradì.
Rekonstrukce gotického chóru kaple podle
V. a D. Menclových, exteriér

65. 29. ,
Rekonstrukce gotického chóru kaple podle K.
Fialy, pøíèný øez gotickým chórem a románskou
kaplí. Archiv Pra�ského hradu, Nová plánová
sbírka, sign. 10 302/132



65. 30. ,
Rekonstrukce profilu opìrného pilíøe podle
K. Fialy v úrovni okenní zóny. Archiv
Pra�ského hradu, Nová plánová sbírka, sign.
10 302/106

65. 31. ,
Rekonstrukce profilu opìrného pilíøe podle K.
Fialy v úrovni klenebních nábìhù. Archiv
Pra�ského hradu, Nová plánová sbírka, sign.
10 302/106

65. 32. rekonstrukce èlenìní podokenní stìny a sedilií.
Archiv Pra�ského hradu, Nová plánová sbírka, sign. 10302/0123



65. 33.  rekonstrukce
soklíku klenební pøípory v závìru chóru podle K. Fialy. Archiv
Pra�ského hradu, Nová plánová sbírka, sign. 10302/0128

65. 34. ouèasný pùdorys kaple s promítnutím nálezù
gotické architektury v chóru a rekonstrukce nerealizované lodi podle K. Fialy. Archiv
Pra�ského hradu, Nová plánová sbírka, sign. 10302/0119



65. 35. nahoøe pùdorys I. suterénu pod kaplí, dole
pùdorys II. suterénu pod kaplí. Legenda: 1) románské zdivo 1. a 2. stavební etapy, 2) gotické
zdivo po roce 1333, 3) zdivo gotické kaple V�ech svatých ze 70. a 80. let 14. století 1. a 2.
etapa, 4) zdivo z doby Václava IV. 80. léta 14. století, 5. zdivo opìrných obloukù v I.
suterénu pod kaplí a v paláci z druhé poloviny 14., nebo poèátku 15. století, 6) zdivo
pohusitské opravy paláce z doby Zikmundovy, 7) Pozdnì gotické zdivo, 8) star�í renesanèní
zdivo, 9) mlad�í renesanèní zdivo, 10) barokní zdivo, 11) novodobé zdivo z 19. a 20. století.
Kresba autor, podle zamìøení SHP SÚRPMO F. Ka�ièky / M. Vilímkové a J. Muka / D. Líbal,
upraveno a doplnìno.



65. 36. , nahoøe pùdorys pøízemí kaple, dole pùdorys
kaple v úrovni okenní zóny. Legenda: 1) románské zdivo 1. a 2. stavební etapy, 2) gotické
zdivo po roce 1333, 3) zdivo gotické kaple V�ech svatých ze 70. a 80. Let 14. století 1. a 2.
etapa, 4) zdivo z doby Václava IV. 80. léta 14. století, 5. zdivo opìrných obloukù v I.
suterénu pod kaplí a v paláci z druhé poloviny 14., nebo poèátku 15. století, 6) zdivo
pohusitské opravy paláce z doby Zikmundovy, 7) pozdnì gotické zdivo, 8) star�í renesanèní
zdivo, 9) mlad�í renesanèní zdivo, 10) barokní zdivo, 11) novodobé zdivo z 19. a 20. století.
Kresba autor, podle zamìøení SHP SÚRPMO F. Ka�ièky / M. Vilímkové a J. Muka / D. Líbal,
upraveno a doplnìno.



68. 1. , pohled na východní stranu tvrze s arkýøem kaple

68. 23. , arkýø kaple, kolem
poloviny 14. století



68. 4. , pohled do interiéru kaple ze sousedního sálu



68. 5. , pohled do klenby v kapli, kolem poloviny 14. století

68. 6. , svorník v kapli, kolem poloviny 14. století



68. 7. , pùdorys kaple a tvrze



69. 1. , pohled na románskou obytnou vì� od jihu, vpravo se nachází pùvodní brána
do jádra hradu, u ní� mìla stát kaple

69. 2. , pùdorys hradu podle D. Menclové



70. 1. , celkový pohled od východu na hradní areál s kostelem sv. Trojice

70. 2. , kostel sv. Trojice, pohled od jihozápadu



70. 3. , kostel sv. Trojice, pohled od východu, vysvìcen roku 1498



70. 4. , kostel sv. Trojice, pohled od jihozápadu,
vysvìcen roku 1498

70. 5. , kostel sv. Trojice, severní strana kostela



70. 6. , kostel sv. Trojice, pohled k východu do interiéru kostela, vysvìcen roku 1498



70. 7. , kostel sv. Trojice, pohled k západu do interiéru kostela, vysvìcen roku 1498



70. 8. , kostel sv. Trojice, klenba v lodi kostela



70. 9. , kostel sv. Trojice, klenba v závìru kostela

70. 10. , kostel sv. Trojice, nápis o svìcení oltáøe na ji�ní stìnì lodi



70. 11. , kostel sv. Trojice,
západní empora

70. 12. , kostel sv. Trojice,
vstupní portál



70. 13. , kostel sv. Trojice, èásteènì odkrytý nápis o svìcení oltáøe na ji�ní stranì závìru

70. 14. , kostel sv.
Trojice, schodi�tì vedoucí
na emporu a do podkroví



70. 1520. , kostel sv. Trojice, heraldická výzdoba
klenby, vlevo nahoøe znak pánù z Rýzemberka, pod
ním  erb Buzicù  pánù z Ro�mitálu, vpravo nahoøe erb
slavatovský, pánù z Lomnice, ro�mberský a
�ternberský



70. 21. , kostel sv. Trojice, pohled od suterénu pod chórem

70. 22. , kostel sv. Trojice, výstup schodi�tì v kostela v podkroví



70. 23. , ruiny paláce
zvaného �Nové pokoje�,
který obsahoval kapli
oznaèenou �ipkou

70. 24. , náro�í paláce
zvaného �Nové pokoje� s
relikty arkýøe, který
obsahoval kapli



70. 25. , pohled do bývalého interiéru �Pukolované svìtnice� na vstup do zaniklého
arkýøe s kaplí



70. 26. , veduta hradu od
J. Willenberga z doby kolem
roku 1600

70. 27. , pùdorys hradu
v úrovni pøízemí podle T.
Durdíka, umístìní kostela a
kaple (v patøe) oznaèeno
�ipkou



70. 28. , pùdorys kostela sv. Trojice podle zamìøení SÚRPMO



71. 1. , pohled na relikty kaple do prostoru bývalé lodì.

71. 2. , relikt pøechodu lodì kaple do chóru



71. 3. vyobrazení pøedhradí s pivovarem a vlevo se stájemi , které byly
zboøeny roku 1890 a v jejich blízkosti byly nalezeny zbytky kaple

71.  4.   pùdorys  kaple  zakreslený  místním  vlastivìdným  nad�encem
Jindøichem Lutrýnem v roce 1949



71. 5. , nahoøe souèasný stav kaple; dole rekonstrukce pùvodního stavu 
køi�ované rekonstrukce

71. 6. , letecký pohled na Horní hrad, �ipka oznaèuje
umístìní kaple



73. 1. , pohled na hrad od severu pøed barokní pøestavbou v 17. století

73. 2. , pùdorys zámku ze 16. století, umístìní kaple oznaèeno �ipkou



74. 1. , arkýø kaple sv. Jodoka, 80. léta
14. století



74. 2. , arkýø kaple sv. Jodoka, 80. léta 14. století

74. 3. , pohled do interiéru velkého sálu, do nìho� se kaple otevírá vítìzným
obloukem



74. 4. , arkýø kaple sv. Jodoka, pohled do klenby 80. léta 14. století

74. 5. , arkýø kaple sv. Jodoka,
klenební  svorník  s  erbem Reinharda  z Reme�e
80. léta 14. století

74. 6. , arkýø kaple
sv. Jodoka, schránka nad oltáøem



74. 7. , pùdorys arkýøe kaple

74. 8. , pùdorys tvrze v
úrovni pøízemí podle P. Chotìbora

74. 9. , pùdorys tvrze v
úrovni pøízemí podle D. Menclové

74. 10. , hmotová rekonstrukce tvrze podle P. Chotìbora, od leva podoba
tvrze v první polovinì 14. století, podoba tvrze na sklonku 14. století, podoba tvrze na
poèátku 15. století a podoba tvrze na sklonku 15. století



76. 1. , kaple sv. Anny, pohled od jihovýchodu



76. 24. , heraldické
desky zdobící vnìj�í plá��
kaple



76. 5. , kaple sv. Anny, pohled do interiéru kaple, kolem roku 1460



76. 6. , kaple sv. Anny, pohled do klenby, kolem roku 1460



76. 7. , kaple sv. Anny, klenební svorníky, kolem roku 1460

76. 8. ,
kaple sv. Anny,
svorník ve støedu
lodi, kolem roku
1460



76. 914. , kaple sv. Anny, pohled od jihovýchodu, klenební hlavice, kolem
roku 1460



76. 15. , pùdorys kaple

76. 16. , pùdorys zámku, kaple oznaèena
�ipkou



78. 1. , relikty údajného presbytáøe kaple, pohled od jihozápadu



78. 2. , náro�í jádra hradu
s údajným reliktem presbytáøe

78. 3. , pùdorys hradu podle
T. Durdíka, �rafování naznaèeno údajnì
mlad�í zdivo kaple



79. 1. , relikty pozdnì
gotického paláce pøi velké vì�i,
v odbourané èásti se mìla
nacházet kaple

79. 2. , pùdorys hradu podle L. Svobody, místo kaple oznaèeno
�ipkou



80. 1. , relikty novovìké kaple

80. 2. , pùdorys hradu podle T. Durdíka bez zachycení nejnovìj�ích
nálezu v prostoru nádvoøí (válcová vì�)



81. 1. , pohled na hradní jádro s kaplí od východu

81. 2. , pohled kapli od jihovýchodu



81. 3. , pohled na hradní kapli s kaplí od jihu,
velmi dobøe je patrný zazdìný most pøes prostor
parkánu

81. 4. , východní osové okno kaple s maltovou
paspartou



81. 5. , pohled k východu do interiéru kaple



81. 7. , vstupní portál do kaple

81. 6. , západní empora v kapli



81. 9. , sdru�ená konzola na ji�ní
stranì pod emporou

81. 8. , sanktuáø na severní stranì
závìru kaple

81. 10. , klenební konzola v závìru
kaple



81. 11. , nápisové desky na poprsni empory s datem dokonèení kaple 1488/9

81. 12. , nápis o svìcení hlavního oltáøe v závìru kaple: Tento první a vìt�í oltáø je
posvìcen ke cti nanebevzetí, narození, poèetí, zvìstování, nav�tívení a jiných svátkù
pøeslavné bo�í rodièky, panny Marie



81. 13. , nástìnná malba v kapli se sv. Jiøím zápasícím s drakem, na pozdí se nachází
hrad �vihov s velmi dobøe patrnou kaplí

81. 14. , nápis o svìcení oltáøe sv. Jiøí na severní stranì lodi pod vý�e publikovanou
malbou

81. 15. , nápis o svìcení ji�ního boèního oltáøe sv. Kateøiny, Barbory, Doroty, Markéty
a také Ur�uly a jejím dru�kám



81. 1620. , erby na
poprsni empory, které zobrazují
�enské pøedky Ur�uly
Münsterberkské, man�elky
Jindøicha z Rýzmburka: vlevo
nahoøe je to znak Ur�uly
Brandenburské, babièky Ur�uly,
nahoøe vlevo je to znak Ur�uly
Münsterberkské, uprostøed je to
znak Jindøicha z Rýzmburka a na
�vihovì, vlevo dole je to znak
Salomeny Zahaòské, matky
Ur�uly, vpravo dole je to znak
Kateøiny Opavské, druhé babièky
Ur�uly



81. 2122. , pùdorys pøízemí a prvního patra hradu podle D. Menclové



82. 15. , ukázka J. Sommrem nalezeného a zdokumentovaného materiálu ze zaniklé
kaple na hradì, dominují úlomky klenebních pøípor, ostìní dveøí a oken, zbytky støedního
sloupu a jiné



82. 6. , pùdorys hradu, �ipkou oznaèeno pøedpokládané umístìní kaple v boèním
ji�ním køídle purkrabského paláce

82. 7. , novovìký závìr kaple v
druhém patøe královského horního paláce,
který byl J. Mukem mylnì pova�ován za
pùvodní støedovìkou kapli



84. 1. , pohled na východní vì� zvanou baba, do ní� je tradiènì situována kaple.

84. 2. , pùdorys hradu podle D. Menclové, vì� Baba oznaèena �ipkou.



85. 1. , pohled na uskupení rotundy z pøelomu 11. a 12. století a románské
hradní vì�e z doby kolem roku 1200, pohled z jihu



85. 2. , pohled na chór rotundy, pøelom 11. a 12. století, pohled od jihovýchodu

85. 3. , pohled na loï rotundy, pøelom 11. a 12. století, pohled od jihozápadu



85. 4. , interiér rotundy, pøelom 11. a 12. století, pohled do chóru



85. 5. ,
detail  øímsy  vítìzného
oblouku  v  chóru,  pøelom
11. a 12. století

85. 6. ,
detail  ji�ního  okna  v  lodi
rotundy,  pøelom  11.  a  12.
století



85.  7. ,
zbytky lucerny na rubu kopule
v podkroví, pøelom 11. a 12.
století

85.  8. ,
detail  zbytku  chrlièe  vody  v
ú�labí mezi rotundou a mlad�í
vì�í, kolem roku 1200



85.  9.
pùdorys jádra hradu s vyznaèe
ním stáøím zdiva, ve stavu pøed
pøestavbou  na  muzeum:  1  
románské 11. nebo 12. století;
2  románské kolem roku 1200;
3  gotické bez rozli�ení jednot
livých etap; 4  renesanèní bez
rozli�ení jednotlivých etap; 5 
barokní  pøevá�nì  druhá  polo
vina 18. století; 6  první polo
vina  19.  století;  7    novovìké
zdivo  zaniklé  kaplanky;  8  
druhá  polovina  19.  století  a
mlad�í.
Vytvoøeno podle výsledkù sta
vebnì  historických  výzkumù:
D. Líbala, M. Heroutové a A.
Li�kové  z  roku  1976  (budova
muzea,  vì�e  a  rotundy),  M,
Rykla a  M. Ebel z roku 1999
(è. p. 47) a doplnìno o výsledky
archeologického  výzkumu  A.
Hejny z let 1969 � 73 a 1976 �
77



85. 10. rekonstrukce podoby hradu na poèátku 13. století

85. 11. hmotová rekonstrukce podoby hradu na poèátku 13. století



86. 1. , relikty hradní kaple, pohled od jihovýchodu

86. 2. , relikty hradní kaple, pohled na závìr kaple od jihovýchodu



7. 3. , relikty hradní kaple, pohled na západní zeï z lodi kaple

7. 4. , relikty hradní kaple, pohled na západní zeï od severozápadu



86 5. , pùdorys hradu podle A. Sedláèka

86. 6. , pùdorys hradu podle T. Durdíka



86. 7. , pùdorys jádra hradu podle T. Durdíka
s vyznaèeným rozsahem archeologických výzkumù

86. 8. , pùdorys kaple podle
T. Durdíka: 1) zdivo ze 13. století,
2) patrnì støedovìké zdivo paláce,
3) novovìké zdivo poustevní kaple,
4) mlad�í novovìké zdivo



87. 1. , výhodní palác
zakonèený vì�ièkou, která údajnì mìla
obsahovat kapli

87. 2. , pùdorys hradu podle D. Menclové, umístìní
kaple oznaèeno �ipkou



89. 1. , pohled na areál hradu od jihu

89. 2. , bývalý kostel sv. Buriana pøestavìný na obytnou budovu



89. 3. , relikty pozdnì
románského západního portálu kostela,
souèasný stav

89. 4. , relikty pozdnì
románského západního portálu kostela,
souèasný stav



89. 5. , pùdorys areálu hradu

89. 6. , katastrální mapa obce z roku 1837, hradní areál oznaèen �ipkou



90. 1. , kaple sv. Václava a Ladislava, pohled z jihu, konec 80. let 14. století



90. 2. ,



90. 3. , kaple sv. Václava a Ladislava, stav po zahájení demolice západního
køídla, konec 19. století



90. 4. , pohled do pøízemí mince a kaple po str�ení západního køídla, konec 19.
století



90. 5. , detail vegetabilní severní konzoly na pøípoøe arkýøe, konec
80. let 14. století

90. 6. , detail vegetabilní ji�ní konzoly na pøípoøe arkýøe, konec 80.
let 14. století



90. 7. , detail vegetabilní konzoly na pøípoøe arkýøe, konec 80. let 14. století



90. 8. , kaple sv. Václava a Ladislava, pohled do klenby, konec 80. let 14.
století

90. 910. , kaple sv. Václava a Ladislava, klenební konzoly na ji�ní a severní
stranì lodi, konec 80. let 14. století



90. 11. , kaple
sv. Václava a Ladislava,
pohled do klenby závìru,
konec 80. let 14. století

90. 12. , kaple sv. Václava a
Ladislava, hlavice v presbytáøi kaple,
konec 80. let 14. století



90. 1314. , kaple
sv. Václava a Ladislava, pùdorys
kaple a øez Mincí a kaplí.
zamìøení È. Dajbycha z roku
1880



90. 15. , pùdorys pøízemí s vyhodnocením stáøí zdiva, stav pøed rokem 1840;
kresba a vyhodnocení autor. 1 gotické zdivo první etapy kolem 1300; 2 gotické zdivo druhé
etapy rovnì� kolem 1300, nebo mlad�í; 3 gotické zdivo tøetí ètvrtina 14. století; 4 gotické
zdivo z doby Václava IV.; 5 pozdnì gotické zdivo z tøetí ètvrtiny 15. století; 6 pozdnì gotické
zdivo z poèátku 16. století; 7 zdivo západního køídla, jeho� jednotlivé etapy nelze spolehlivì
odli�it. Zadní trakt pozdnì gotický z 15. století, pøední trakt arkády z roku 1524 a blí�e
neznámý podíl mlad�ího zdiva ze 17. a první poloviny 19. století; 8 renesanèní zdivo z let
1578 � 80, v pøízemí mincmistrovského domu nelze vylouèit podíl i star�ích konstrukcí z 15.
století; 9 zdivo 17. století, bez rozli�ení jednotlivých etap; 10 zdivo �estiboké vì�e neznámého
stáøí, pøeru�ovanou linií naznaèen rozsah této vì�e nalezený pøi pøestavbì na konci 19. století;
11 sekundární zazdívky z 15. � 17. století; 12 zdivo mìstské hradby



90. 16. , pùdorys prvního patra s vyhodnocením stáøí zdiva,
legenda u pøede�lého obrázku



91. 1. , celkový pohled na palác s kaplí od východu

91. 2. , trojice arkýøù kaple, levý arkýø je støedovìký, pohled ze severu



91. 4. , pohled od interiéru kaple,
vlevo pùvodní gotický arkýø

91. 3. , okno východního arkýøe
kaple



91. 5. , interiér gotické kaple



91. 6. , pohled do klenby v kapli

91. 7. , gotický oltáø v kapli



91. 8. , nástìnná malba na levé
stranì od oltáøe s výjevem smrti Panny
Marie, 80. léta 15. století

91. 9. , ástìnná malba vpravo
od oltáøe s výjevem Korunováním
Panny Marie, 80. léta 15. století



91. 10. , pùdorys zámku, kaple oznaèena �ipkou

91. 11. , pùdorys kaple z roku 1900, závìry kaplí jsou zakresleny nepøesnì



92. 1. , kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtìcha, pohled od severozápadu

92. 2. , kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtìcha, pohled na gotický závìr
kostela ze severozápadu



92. 3. , kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtìcha, gotický závìr, pohled
jihovýchodu



92. 4. , kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtìcha, pohled
do interiéru závìru



92. 5. , kostel Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Vojtìcha, pohled do
klenby presbytáøe

92. 6. , kostel Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Vojtìcha,  nábìh
klenby s podlo�kou



92. 7. , kostel Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Vojtìcha, svorník
v presbytáøi kostela

92. 8. , kostel Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Vojtìcha, svorník
v závìrovém poli presbytáøe

92. 9. , kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtìcha, hlavní oltáø v presbytáøi



92. 10. , kostel
Nanebevzetí Panny Marie
 a sv. Vojtìcha, skalní výbìh
v presbytáøi kostela

92. 11. , kostel
Nanebevzetí Panny Marie
 a sv. Vojtìcha, ji�ní vedlej�í prostor
pøi presbytáøi, pohled do klenby



92. 12. , kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtìcha, oltáø v ji�ním boèním
prostoru

92. 13. , kostel
Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Vojtìcha, pùdorys z UPÈ



92. 14. , hradní areál na katastrální mapì z roku 1837

92. 15. , veduta hradu z poloviny 17. století uprostøed se nachází kostel
sv. Vojtìcha je�tì pøed barokní pøestavbou



93. 1. , relikt obytné vì�e, v druhém patøe se nachází zbytek valennì klenuté
místnosti, která bává pova�ována za kapli



93. 2. , relikt údajné kaple ve vì�i

93. 3. , pùdorys hradu v úrovni pøízemí podle
T. Durdíka, umístìní kaple oznaèeno �ipkou



94. 1. , hradní palác s kaplí sv. Václava, pøelom 50. a 60. let 13. století, pohled od jihu

94. 2. , exteriér kaple sv. Václava, pøelom 50. a 60.
let 13. století, pohled od jihu

94. 3. , kaple sv. Václava, pøelom
50. a 60. let 13. století, detail okna



94. 4. , kaple sv. Václava, pøelom 50. a 60. let 13. století, hlavní portál kaple



94. 5. , kaple s kaplí sv. Václava, pøelom 50. a 60. let 13. století, tympanon hlavního
portálu

94. 6. , kaple sv. Václava, pøelom
50.  a  60.  let  13.  století,  tympanon
hlavního portálu, detail kleèících králù

94. 7. , kaple sv. Václava, pøelom 50. a
60.  let 13. století,  tympanon hlavního portálu,
detail hlavy mlad�ího krále



94. 8. , interiér kaple sv. Václava, pøelom 50. a 60. let 13. století



94.  9. ,  interiér  kaple  sv.  Václava,
pøelom 50. a 60. let 13. století, severní slepá
arkáda

94.  10. ,  interiér  kaple  sv.  Václava,
pøelom  50.  a  60.  let  13.  století,  ji�ní  slepá
arkáda

94.  11. ,  interiér  kaple  sv.  Václava,
pøelom  50.  a  60.  let  13.  století,  ji�ní  slepá
arkáda, detail patek sloupù

94.  12. ,  interiér  kaple  sv.  Václava,
pøelom  50.  a  60.  let  13.  století,  ji�ní  slepá
arkáda, detail hlavic



94.  13. ,  interiér  kaple  sv.
Václava, pøelom 50. a 60. let 13. století,
severní slepá arkáda, detail hlavice

94.  14. ,  interiér  kaple  sv.  Václava,
pøelom 50. a 60. let 13. století, slepá arkáda pod
emporou, detail hlavice

94.  15. ,  interiér  kaple  sv.
Václava,  pøelom 50.  a  60.  let  13.
století, ji�ní stìna



94. 16. , interiér kaple sv. Václava, pøelom 50. a 60. let 13. století, pohled do klenby

94. 17. , interiér kaple sv. Václava, pøelom
50.  a  60.  let  13.  století,  kolínkové  konzoly
klenebních pøípor

94.  18. ,  interiér  kaple  sv. Vác
lava, pøelom 50. a 60. let 13. století, detail
kalichových hlavic



94. 19. ,  interiér kaple  sv. Václava,
pøelom  50.  a  60.  let  13.  století,  východní
svorník

94.  20. ,  interiér
kaple sv. Václava, nástìnná
malba  se  sv. Mikulá�em a
sv. Václavem, 70.  léta 15.
století



94.  21. ,  interiér
kaple  sv. Václava,  pøelom
50.  a  60.  let  13.  století,
západní empora

94. 23. , interiér
kaple  sv.  Václava,
pøelom 50. a 60. let 13.
století, konzola klenby
empory  vpravo  do
hlavního vstupu

94.  22. ,  interiér  kaple  sv. Vác
lava,  pøelom  50.  a  60.  let  13.  století,
prostor pod emporou

94. 24. , interiér
kaple  sv.  Václava,
pøelom 50. a 60. let 13.
století, konzola klenby
v jihozápadním rohu



94. 25. , interiér sakristie, pøelom 50. a 60.
let 13. století, pohled k jihu

94.  26. ,  interiér  kaple  sv. Vác
lava, pøelom 50. a 60. let 13. století, vstup
do kaple

94.  27. ,  interiér  sakristie,  pøelom
50. a 60. let 13. století, hlavice na severní
stìnì s motivem mu�ské hlavy

94. 28. , interiér sakristie, pøelom 50.
a  60.  let  13.  století,  hlavice  na  ji�ní  stìnì  s
motivem mu�ské hlavy



94. 2930. , pùdorys paláce v prvním patøe a pøízemí podle D. Menclové



94. 3132. , øez kaplí a její pùdorys podle D. Menclové



94. 33. , pùdorys hradního areálu podle D. Menclové



95. 1. , relikty
barokní kaple, pohled k
východu

95. 2. , pùdorys hradu podle D. Menclové, kaple oznaèena �ipkou



96. 1. , relikty budovy na skalním bradle východnì od jádra hradu, které jsou nìkdy
pova�ovány za zbytek hradní kaple.

96. 2. ,  pùdorys hradu podle T. Durdíka, �ipkami oznaèené obì zva�ované polohy
hradní kaple sv. Apolináøe



97. 1. , pohled na východní prùèelí paláce, patrné je velké a dodateènì zmen�ené
okno kaple oznaèené �ipkou



97. 2. , vstupní portál do kaple, konec 15. století

97. 3. , pohled k
západu do interiéru kaple



97. 4. , pohled k západu do interiéru kaple

97. 5. , pohled k východu do interiéru kaple



97. 6. , pohled na severní stranu kaple

97. 7. , pohled na ji�ní stranu kaple



97. 8. , detail malby na ji�ní stìnì kaple, která je datovaná nápisem do roku 1490

97. 9. , detail
konzoly na ji�ní stranì kaple



97. 1011. , pùdorys hradu v úrovni pøízemí, umístìní
kaple v prvním patøe oznaèeno �ipkou a skica pùdorysu kaple


