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(1746 – 1833) byl kanovníkem královéhradecké diecéze a zároveň diletujícím malí-

řem. Ve svých kresbách zachycoval nejen města, obce, hrady a zámky, ale i okolní kra-

jinu. Do dnešní doby se uchovalo celkem 398 vedut, které jsou ve sbírkách Rakouské 

národní knihovny ve Vídni. Po několika jednáních a zaplacení sjednané částky, jsme 

obdrželi tisková data a laskavé svolení k tisku vybraných vedut pro kalendář v omeze-

ném počtu kusů. Nejstarší kresba je z roku 1788 a jedná se o Colloredo-Mansfeldský 

knížecí zámek a městečko Opočno. Nejmladší je z roku 1820 a je na ní zámek Čer-

níkovice s panským dvorem a kostelem. Dále zde naleznete místa, obce a města, tak 

jak vypadala před dvěma sty lety - Borohrádek, okolí Borovnice s Homolí a dalšími 

osadami, Častolovice, okolí Doudleb, Municipální město Kostelec nad Orlicí, zámek 

Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Potštejn, Rokytnice v Orl. h. a Municipální město 

Rychnov nad Kněžnou. Všechny kresby jsou kolorované v originálu s popisem a da-

tem vzniku. Je to opravdová lahůdka pro milovníky historie a topogra� e.
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SLAVTE I VY S NAŠÍ 
AKČNÍ NABÍDKOU.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu  
ŠKODA OCTAVIA TOUR: 4,1–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

skoda-auto.cz

138 000 Kč

se zvýhodněním až

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292
www.matrix-as.cz

K významným životním výročím patří velké 
dárky, a proto pro vás máme limitovanou 
akční nabídku vozu ŠKODA OCTAVIA 
TOUR. Zastavte se do konce října v našem 
autorizovaném dealerství ŠKODA. Nabídka 
platí při financování se ŠKODA Financial 
Services.
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