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Schodiště 

Vítám Vás na Státním zámku Kynžvart. 
 Jmenuji se Albín a zámkem Vás provedu. 

 

 Chodit po takovém zámku, který je vlastně muzeum, milé 
děti, není jen tak. 

Aby se neošoupali krásné dřevěné parkety, musíme chodit 
jen po šedozeleném koberci- běhounu. O věcech, které 

jsou zde vystavené, si budeme povídat, ale ani já, ani vy, 
ani dokonce paní učitelka,nebo maminka s tatínkem, na ně 
nesmíme sahat. Věci jsou krásné a chceme aby je viděli i 

jiní. Nemůžeme je tedy ohrozit, poškodit.  Během prohlídky 
se nesmí fotografovat a nesmí se jíst ani pít. Kdyby se 
někomu udělalo špatně nebo by potřeboval na záchod, 

musí mi to hned říct
 a já na tomto pageru zmáčknu šedivé tlačítko a přijde jiný 

průvodce, který Vás vyvede z prohlídky. 

Řekněte, kdo je a co dělá průvodce?



 

Víte, co je to letní sídlo? 

Kynžvart - letní sídlo 
Zámek, tak jak ho vidíme dnes, v letních měsících obýval 
kancléř Metternich s rodinou.

 Jako dnes si o prázdninách na týden, na dva, nebo celý měsíc 
vyjedete na chalupu s rodiči, zabalíte si tašku s věcmi na 
přespání, připrávíte si přepravku na psa nebo kočku, třeba 
klec s andulkou. Tatínek všechno naloží do auta a vyjedete. 
Podobně z Vídně na svůj letní pobyt vyjížděl kníže Metternich 
(obraz uprostřed) s manželkou a dětmi, později vnoučaty. Tako-
vá cesta v kočáře mu trvala 3 dny.

V době, kterou tu trávil, za ním jezdili návštěvy, jeho známí a 
přátelé. Tak jako za Vámi na chalupu přijede strýček s tetičkou 
nebo tatínkův šéf z práce, nebo maminčina kamarádka. Od-
poledne se jdete společně koupat k rybníku, jdete do lesa na 
houby a večer si opékáte třeba buřty. 

Kníže a jeho rodina zde pořádali večírky, chodili na lov do 
místních lesů a jezdili za ním jejich přátelé a známí.  Císař 
Ferdinand V. (obraz vpravo)  tu pobyl tři dny a vyjádřil se velmi 
pochvalně o celém zámku.  S knížetem  se velice dobře znal, 
protože kníže vedl kancelář už jeho otci Františku I. (obraz vle-
vo) Tatínka knížete Metternicha můžete vidět na obraze úplně 
vlevo. 

Císař Ferdinand V., poslední  
český král korunovaný v Praze 
Svatováclavskou korunou, byl jako 
dítě velice nemocný, trpěl epilep-
tickými záchvaty a do devíti let se 
mu nedostalo žádného vzdělání. 
Jeho nevlastní matka se mu pak 
ale začala velice pěkně věnovat.  
Ferdinand měl hudební nadání, 
hrál na klavír a trubku, nadšeně se 
zabýval botanikou a zajímal se o 
vývoj techniky. Mluvil pěti jazyky a 
měl velice zdvořilé chování. Když 
budete pilné děti, vše, co jste ve 
škole zameškaly během nemoci, se 
dá dohnat! 
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V téhle předsíni je na 
zdi pověšena pokrýv-
ka na neosedlaného 
koně ve slavnostním 
průvodu. Jsou zde 
vyšité tři svatoja-

kubské mušle. Sva-
tojakubská mušle je 
znakem poutníků. 
Poutníci jsou lidé, 

kteří se rozhodli vydat 
se na  cestu-pouť. 

Svatojakubská pouť 
vede do Španělska 

ke katedrále Santia-
go de Compostela. Z 

Kynžvartu byste muse-
li ujít celých 2 224 km 

na západ. 

Rodina Metternich 
se rozhodla, že si tři 
svatojakubské mušle 
dají do svého rodin-

Temný předpokoj 
•Rodinný  erb 

 

Co byste si dali do svého rodinného erbu Vy?

Zkuste takový erb nakreslit.
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Protože byl kancléř Metternich v politice velice 
důležitá osoba, byl ministrem zahraničních věcí, po-
radcem císaře a znal všechny ostatní důležité osoby 
v Evropě, tak často dostával různé reprezentační 
dary, které si pak vystavil ve svém paláci ve Vídni 
nebo na Kynžvartě. 

Vázy ze zeleného malachitu dostal darem od 
ruského cara Alexandra I. V rohu vidíte mramoro-
vou bustu cara. Vedle jsou taková malá dvířka, ta si 
zapamatujte a později Vám k nim něco ještě povím. 

Vpravo si prohlédněte dva stoly. Jejich desky byly 
vyrobené ve Florencii, v Itálii. Je to taková kamenná 
skládačka- puzzle. Nad stolem visí obraz s ovocem 
a květinami. Jsou na něm namalovaní ale i ptáčci, 
motýli a tady na pivoňce i maličký komár. 

 Na druhé stěně visí dva obrazy s motivem 
přístavu. Nejsou namalované, ale poskládané z bare-
vných kamenů. Té technice se říká in pietra dura-v 
tvrdém kameni. Do další místnosti jít nemůžeme, jen 
tam nahlédneme. Pokoj je zařízený jako malá pánská 
pracovna. Schreibkabinet.

Pamatujete si, jak se 
jmenuje kámen, ze které-

ho byla vyrobená velká 
zelená váza?

Malachitový salónek 
•Váz y a  j iné dar y 



J. L. David- Korunovace Napoleona 
císařem.

(zleva: Napoleonovi bratři, Napoleonův 
synovec Napoleon Charles- dítě u lavice,  

autoportrét J. L David na tribuně, 
matka Napoleona v křesle-ačkoli nebyla 

přítomna korunovaci- Josephine, Joachim 
Murat,  Napoleon, Pius VII, kancléř 

Talleyrand
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Modrý salónek
•Napoleon B onapar te

Tady si povíme něco o Napoleonovi Bona-
parte. Napoleon se narodil na Korsice. Jeho 
tatínek byl zámožný úředník se šlechtickým 
titulem. Z Korsiky malého Napoleona poslali 
do škol do Francie.  Ve škole se dobře učil, ale 
často se pral se spolužáky, kteří se mu posmí-
vali, že je malý a má špatnou francouzštinu.  
Postupně se stal až  divizním generálem a 
velitelem italské armády, doživotním konsu-
lem ve Francii a 2. prosince 1804 se nechal 
papežem korunovat na francouzského císaře!  
Při veliké slavnosti, kdy se papež už už chystal 
Napoleona korunovat, Napoleon papeži korunu 
vytrhl z ruky a sám si ji posadil na hlavu. Pak 
vložil korunu i na hlavu své manželky Josefiny. 
Taková troufalost!!! 

Jak vypadal Napoleon při korunovaci si 
můžete prohlédnout vlevo vedle dveří. 
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Obrázek Josefiny si můžete prohlédnout na stěně vlevo. 
Manželství nebylo úplně šťastné. Josefina a Napoleon 
neměli žádné děti a tak se Napoleon nechal rozvést a 
vzal si dceru rakouského císaře, mladou a krásnou Marií 
Luisou. (obraz vpravo od vitríny)  Do roka se jim narodil 
syn, kterému se pak přezdívalo Orlík.(obraz nad vitrínou) 
Štěstí netrvalo ale dlouho. Napoleon prohrál několik bitev, 
byl nakonec zajat a Angličané ho odvezli do vyhnanství 
na daleký ostrov sv. Helena, který je až u Afriky.  Napo-
leon tam strávil 6 let a zemřel ve věku 52 let. Ve vitrínce 
můžete vidět lokýnku Napoleonových vlasů. Umyvadlo, 
které stojí  v rohu patřilo také Napoleonovi. Po jeho smrti 

ho Marie Luisa dala jako dárek kancléři Metternichovi. 

•  Poznáte Napoleona B onapar te?



V kancléřově pracovně,mezi 
okny, visí portrét kancléře 
Metternicha. Kolem krku má 
na červené stuze řád Zlaté-
ho rouna. To bylo nejvyšší 
habsburské ocenění. Kancléř 
se ženil celkem 3krát. První 
manželka se jmenovala Marie 
Eleonora, druhá Marie Antonie 
a tření Melanie. Jejich portréty 
visí vedle sebe na stěně vlevo.

 V té době mívali lidé hodně 
dětí a tak to pro maminky bylo 
velice náročné. Stávalo se, 
že děti se narodili nemocné, 
nebo jako maličké onemocněli. 
V té době, si lékaři nevěděli 
tak dobře rady s nemoce-
mi jako dnes. Nemocné děti 
často umíraly. A stávalo se to 
pochopitelně i dospělým. Dnes 
je to naštěstí mnohem mno-
hem lepší a už se nemusíme 
nemocí tolik bát. Kancléř Met-
ternich měl velice tuhý kořínek 
a zemřel jako starý kmet, bylo 

mu 86 let. 

Kancléřova pracovna
•  k níže Clemens Wenzel  Lothar  Nepomuk 
Paul  Anton von M etternich -Winneburg - 

B ei lstein  -  Ochsenhausen,  vévoda z  Por tel ly, 
hrabě z  Kynž var tu
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Richardova knihovna
•Tajná dvířk a

Nyní jsme vstoupili do knihovny, která patřila knížeti 
Richardovi. Kníže Richard byl syn kancléře Metter-

nicha. Jako dítě se velice dobře učil a knihy měl rád. 
V jeho sbírce jsou samé zajímavé knihy o historii, 
politice, hudbě, umění.  V mahagonových policích 

jich je vyskládáno přes 6000. 
V rohu místnosti, tam co vidíte bílé hřbety, jsou 
ovšem i tajná dvířka. Vedou do malachitového 

salónku. Pamatujete si ta šedivá dvířka vedle busty 
cara Alexandra I. ?  Kníže Richard si tudy mohl zkrá-
tit cestu anebo že by tudy vodil tajné návštěvníky? 

Co myslíte Vy? Řekněte!
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Zelený salónek 

• rokokový a pseudorokokový nábytek

V Zeleném salónku máme  nejen 
rodinné portréty Metternichů ale i  

portréty Habsburgů, kteří v té době 
byli vládci Rakouské monarchie. 
Nade dveřmi je portrét Marie Te-
rezie.  Vládla se svým manželem 

rakouské monarchii. Byla královnou 
Uherska ale i  jedinou vládnoucí 

ženou na českém trůně. Měla 
celkem 16 dětí.

Vedle za dveřmi je trochu scho-
vaná Elisabeta Bavorská, které se 

přezdívalo Sissi.  Naproti je portrét 
jejího manžela, Franze Josefa. V 
té době to byl nejkrásnější pár 

Evropy. 

Jak vidíte zelený salónek je velice 
pěkný. Na stěnách jsou bavlněné 

tapety, v rohu stojí zlacený 
sekretář, krásná rokoková kamna a 
uprostřed stolek a křesla. Všimněte 

si, jak jsou nožky nábytku hezky 
vyřezávané. 

Co Vám připomínají nožky 
nábytku? 

Kopýtka jakého zvířete? 



Kulečníkový sál 

• hráčské doupě

Vešli jsme do kulečníkového sálu. Hra v té době byla velice 
oblíbená, populární. Car Mikoláš I. přemýšlel, jakým dárkem by 
kancléři Metternichovi udělal radost a poslal mu tento obrovský 

kulečníkový stůl. Měří celých 360 x 180 cm a je vyrobený z 
mahagonového dřeva. Nad ním visí lustr a ten je ve tvaru 

rybářských vah. Kdybyste pod ním stáli a hráli kulečník, určitě 
byste si před důležitým “šťouchem” nechtěli stínit. Proto je 

lustr udělaný tak, abyste s ním mohli pohybovat. 
U skříňky, je francouzský ruční vysavač. Proto ho pan kastelán 

asi nechal vystavit pod soškou modlícího se dítěte, které se 
zajisto modlí “Kéž bych dnes nemuselo vysávati!”

Vždy se píst vysavače musel vytáhnout, smetí se nasálo, 
vysavač se musel vyklepat a znovu vytáhnout, znovu vyklepat... 

Vidíte ještě i jinou hru, kterou byste v tomto salónku 
mohli hrát? 



Ve velkém sále přijímala rodina Metternich vzácné 
hosty, kteří na zámek přijeli.

 

Sousoší před okny znázorňuje Amora a Psýché. Zná někdo 
jejich příběh? 

Princezna Psýché, nejkrásnější ze tří dcer anatolského krále,  
velice milovala Amora. Ten se jí ale nikdy nesměl ukázat. 

Jeho matka, krásná ale pyšná Afrodité, to zakázala.. Psýché 
byla velice nešťastná a tak jí její sestra poradila, aby si vzala 
v noci do ložnice svíčku a na Amora se tak podívala. Psýché 
tedy rozžhnula svíčku, naklonila se nad Amora a v tom horký 
vosk ukápl Amorovi na tvář. Ten se probudil a ze žalu vykřikl: 

„cos to udělala?“ Rozlobil se nad neposlušností Psýché a 
odletěl. Psýché se pak vydala na cestu po všech svatyních, až 

našla Amorovu matku Afrodité a prosila ji aby se k ní Amor 
směl vrátit. Afrodité nechtěla souhlasit, pak ale uvolila, že dá 
svolení, pokud Psýché splní 4 úkoly. Ty byly ale velice těžké 
a pro obyčejného smrtelníka nemožné.  Psýché sestoupila do 

říše mrtvých a přinesla s sebou odtud skříňku, v které měla být 
ukryta trocha krásy. 

Velký sál 

• Amor a Psýché



Psýché neodolala a skříňku otevřela. Myslela si, že by si trošinku 
té krásy mohla vzít, aby ji měl Amor, až ji zase uvidí, opět rád. 
Místo krásy však ve skříňce byl věčný spánek, který ji překvapil 

a uspal.  Amor Psýché odpustil a právě se k ní vracel. Viděl 
bezvládné tělo a polibkem odstranil spánek.  Prosil nejvyššího 

boha Día a svou matku Afrodítu aby si směl vzít Psyché za ženu. 
Bohové souhlasili a Zeus daroval Psyché nesmrtelnost a Afrodité 

tančila na jejich svatbě. Amora a Psyché měli dceru a té se v 
Římě začalo říkat Voluptas.  

Psýché vidíme vlevo a zde je vytesána s křídli jako nesmrtelná. 

Do jídelny pouze nahlédneme.  Krásný francouzský servis na 
stole je zlacený. Stojí na podnosech ze zrcadel a když se zapálí 

svíčky, ozdobí se květinami a ovocem, tak se krásně v těch 
zrcadlech odráží a bliští. Byl vyrobený v Paříži a kníže Richard ho 

dostal jako dárek.

Velký sál 

• Amor a Psýché



V kuřáckém salonku máme takovou jednu zvláštnost. 
Je tu krb, který nemá komín. Topit se v něm nedá, ale 

když prší, tak se jím krásně line zvuk deště. 
Muselo být tedy pro kouřící pány zajisté příjemné sedět 

tu v hlubokých kožených křeslech a vychutnávat doutník. 
Dnes už tu samozřejmě nikdo nekouří. Jsou zde vys-

tavené 4 deskové obrazy se svatou Helenou a císařem 
Konstantinem Velikým. 

Hudební salonek

Hraje z vás někdo na nějaký hudební nástroj? 
No vidíte, a kancléřova vnučka Paulina, hrála na piano 
společně s kancléřovým synem Richardem. Tady Vám 
ukážu tajnou místnost. Za tímto krásným, velikým zr-
cadlem, ve kterém se kněžna viděla ze všech stran, 
je ještě chodba, kterou mohlo služebnictvo přinášet 
a odnášet věci, aniž by rušili panstvo. Dnes tu máme 

uskladněné židle na koncerty. 

Byl tu někdo na koncertě nebo přednášce?

Kuřácký salonek  
Hudební salonek



V době kancléře, byly věci z Orientu- Dálného východu, 
Asie, velice žádané. Mít takový orientální salónek bylo 

šik a každá rodina takový chtěla mít. 
Kancléř měl štěstí, že ho všichni asi měli velice rádi, 

protože mu věci do orientálního salónku- chodby- posíla-
li jako dárky.  Máme tu tedy od perského šáha krásnou 
olejovou lampu, sesličku a zlacený nápis, který říká, že 
vše na světě je pomíjející.  Truhly a šperkovnice jsou 
laky z dalekého Japonska. Na stěně vpravo, visí ve-

liký obraz, na kterém je vyobrazeno 100 ptáků a je od 
čínského malíře Shenzhen Lina. Lin v překladu z čínštiny 

znamená  林 “les” nebo také 琳 “klenot, drahokam”.

Znáte někoho kdo pochází původem z Asie?  Znáte 
jeho jméno a víte co v překladu znamená?  

O r i e n t á l n í       
chodba
• Dary z Dálného východu



Zbrojnice 

• Palcát Jana Žižky z Trocnova

V této místnosti máme 
vystaveno na 220 chlad-
ných a střelných zbraní. 
Jsou tu kordy, meče, 
halapartny, kusy zbro-
je, ale i válečná zbroj 
japonského samuraje. 
Součástí zbroje jsou 
i boty z jezevčí kůže. 
Hned vedle zbroje, na 
zemi, leží tři veliké 
pušky. Říká se jim hák-
ovnice, protože vpředu 
mají velký hák, kterým 
se hákovnice zapře a pak 
se z ní vystřelí. Taková 
hákovnice byla velice 
těžká a pro střelce bylo 
těžké udržet zpětný 
náraz zbraně. Na pravé 
stěně visí dva terče a 
muselo se dobře mířit. 
Ze vzdálenosti 20 kroků 
se střelec, který se 
cvičil ve střelbě, musel 

trefit celkem 21 krát.

Pod nimy je zajímavá vy-
cházková hůl, ale když 
se podíváte zblízka, 
povšimnete si, že to vlastně 
byla  puška. Další zajímavé 
zbraně visí na stěně ve-
dle dveří. To jsou duelové, 
soubojové bambitky a pis-

tole.

Kdo z Vás zná Jana Žižku z 
Trocnova? Na stěně,vpravo 
vedle zbroje, visí palcát 
Jana Žižky. Kdo byl Jan 
Žižka z Trocnova? 



Karel Huss 

• Sběratel a kat
V téhle malé místnosti a 

té další, ještě o něco menší, 
bydlel po 11 let, až do své sm-
rti, Karel Huss.  Původním po-
voláním byl Karel Huss katem 
města Chebu. Povolání zdědil 
po tatínkovi a strýčkovi, ale 
vůbec se mu nelíbilo. Rád se 
zajímal o přírodní vědy, sbíral 
minerály, mince, věnoval se 
léčitelství. Ve svém domku – 
katovně si zařídil své vlastní 
muzeum a to navštívilo mno-
ho tehdy známých a důležitých 
lidí. Mezi nimy i kancléř Met-
ternich. Když viděl tak krásnou 
sbírku mincí, rozhodl se, že 
Karla Hussa zaměstná na svém 
zámku Kynžvart. Že ho ustano-
ví správcem zámeckého muzea. 
Karel Huss se tedy přestěhoval 
i se svými vzácnými sbírkami 
na Kynžvart. V další místnosti 
si můžete prohlédnout sbírku 
dřev a pryskyřic. Můžete vidět 
jak vypadá dřevo lípy, meruňky 
nebo buku.  Nelekněte se, 
až uvidíte sbírku mučících 

nástrojů a popravčí meče.

Víte o 
někom, 

kdo něco 
sbírá. Kdo 

má nějakou 
sbírku? 

Jste sami 
sběratelé? 



Kaple 

• Svatý Antonín z Padovy

Nyní se nacházíme v oratoři. 
Je to místo,  nebo míst-

nost nad kaplí. Hlava rod-
iny, pán domu, sedí během 
bohoslužby nad kaplí, kde 
sedí všichni ostatní. Dává 

mu to jakousi nadřazenost, 
výjimečnost. Kancléř seděl 
v této židli u tohoto okna, 
protože tady je topení. Ro-

dina seděla dole v kapli, tam 
topení není a služebnictvo 

sedělo v lavicích na chodbě. 
Měli otevřená okna a sle-

dovali bohoslužbu.
Zámecká kaple je zasvěcená 

svatému Antonínovi z Padovy. 
To byl ochránce chudých a 
těch, co stále něco ztráceli.
Legenda praví, že se jed-
nou svatý Antonín nestihl 
vrátit do svého kláštera a 

zůstal jako host hraběte Zina 
Camposampiera v Padově. 

Hostitel viděl Antonína, 
jak v levé ruce chová Jez-
ulátko  a v pravé ruce drží 

bílou lilii, symbol své nevin-
nosti. Tak bývá svatý Antonín 

povětšinou vyobrazený. 

Jaká jiná 
naboženství 

znáte ?



Chodba u kaple
• Původní stavební materiály

Podívejte se pro změnu na podlahu. Tady 
vidíte původní široká prkna a v nich ručně 

kované hřebíky. Nad lavicemi jsou v oknech 
původní, ručně vyráběné okenní tabulky 
skla. Podívejte, jaký jiný pohled na svět 

měli tenkrát.  Prolamovaný, melancholicky 
rozestřený. 

Jak se dříve vyrábělo tabulkové 
sklo? 



Nyní se nalézáme v kancléřově knihovně. Kancléř měl touhu 
po poznání, měl rád knihy a tak si z nich vytvořil obrovskou 
sbírku. V mahagonových policích jich je na 24 000. Jsou zde 
velice vzácné knihy, rukopisy a prvotisky. Až budete větší, 

vzpomeňte si na kynžvartskou knihovnu, přijeďte a náš od-
borník Vás bude moci vzít do badatelny, kde si budete moci 

knihy prohlédnout, prostudovat, pročíst. 
Chodí někdo z Vás do knihovny, má knihovní průkaz?

 A ví jak se taková kniha hledá?

Každá kniha je zapsaná v katalogu a tady pod stolkem vidíte 
takový jeden, mnoha-dílný katalog.  Kniha má zapsané 

pořadové číslo. U nás tedy číslo skříně, písmeno police a místa 
z leva.  XII K 7- J. W. Goethe, Dr Faust. Musíte samozřejmě 

umět dobře počítat. 
V další části knihovny se můžete podívat na obrovitánskou 
knihu. Kolik má stránek? Žádnou. Je to šuplík na mapy. 
V šuplíčcích, v Paulově knihovně, byla uchovávána vzácná 
sbírka mincí 12000 kusů. Dnes jsou ale šuplíčky prázdné, 

mince jsou uložené v trezoru.

Kancléřova
knihovna

• kroniky, rukopisy, prvotisky

Karel Huss
 Kronika města 

Chebu



Kancléř Metternich sbíral 
všelijaké kuriozity, rarity, zajíma-

vosti. A protože se to všeobecně o 
něm vědělo, tak mu, i jeho rodině, 

všelijací lidé, různé takové věci 
posílali.

Kancléř si vytvořil  vlastní malé muz-
eum. Rozhodl se, že umožní i lidem, 
kteří mají zájem o zajímavosti se do 

jeho muzea podívat.  A tak i my dnes, 
můžeme se podívat, jak vypadá ta-
ková nevybuchlá bomba s třaskavou 

rtutí, egyptská kanopa na orgány 
mumií, dýka od francouzského císaře 

Napoleona III, první nerez příbor, 
zbroj japonského samuraje nebo 

třeba soška lotra Babinského, která je 
vymodelovaná z chlebového těsta. 

Ke kabinetu kuriozit patřilo také, 
samozřejmě jak jinak, i egyptologické 

oddělení. Díváte se na dvě mumie 
ve zdobených sarkofázích. Kancléř je 
opět dostal jako dárek. Obě dvě jsou 

přes 3.5 tisíce let staré. 
Tak jsme celou prohlídku pěkně 

zvládli. Doufám, že se Vám u nás 
líbilo, a že si na nás vzpomenete, 

až budete větší a budete studovat. 
A že strávíte prázdniny právě u nás 

také jako průvodci. Pozdravujte 
maminky a tatínky. Mějte se hezky a 

nashledanou. 

Kabinet kuriozit 

• sbírka zvláštností a upomínek



Státní zámek 
Kynžvart

Prohlídka pro děti a jejich 
dospělý doprovod

Použité obrázky:
fotogalerie zámku Kynžvart

scény z nočních prohlídek zámku Kynžvart 
2011

Wikipedia Commons:
Fotografie Ferdinand V - Dobrotivý
Santiago de Compostela- poutník 

 minerál malachit troml
 Korunovace Napoleona - J. L. David
Kancléř Metternich- neznámý autor

Marie Terezie s rodinou
Rytina- Franz Josef, Elisabeth von Bayern - 

Sissi s dětmi
Amor a Psýché

Habana doutníky a klaviatura
Mapa Asie

Jezdecký pomník Jan Žižka z Trocnova
- Bohumil Kafka

sběratelské předměty
 Rytina - Sv Antonín z Padovy

Výroba historického okenního skla




