
REFERENCE

2011: renesanční fresková výzdoba kombinovaná se sgrafitem, čelní fasáda zámku*,
zámek Bechyně, Panství Bechyně
2008: renesanční fresková výzdoba na prvním zámeckém nádvoří tři etapy*  ̶  
ukončeno 2010, zámek Bechyně, Panství Bechyně
2007: závěsný obraz ve zdobném rámu Zimní krajina (19. století) soukromá sbírka,
Praha 3
2006: freskovaná sgrafita na fasádě domu (20. století)*  ̶ Na Václavce 30, pro 
Romaniku, Praha 5            
2006: renesanční sgrafita na fasádě Stárkova domu*  ̶ pro Danuši Moláčkovou a 
syny, Tábor
2006: dva barokní obrazy Rozšíření premonstrátského řádu a Fiktivní portrét 
knížete Vladislava*  ̶  Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha 1
2005: renesanční fresky u šesti okenních špalet Rožmberského sálu*, zámek 
Bechyně, Panství Bechyně       
2005: čtyři renesanční fresky na západní straně Rožmberského sálu*,zámek 
Bechyně, Panství Bechyně
2004: renesanční fresky u dvou okenních špalet Rožmberského sálu*, zámek 
Bechyně, Panství Bechyně
2004: závěsný obraz Hráč na mandolínu (konec 19.století)*, České muzeum hudby, 
Praha 5
2003: barokní závěsný obraz Madona, olejomalba  ̶  soukromé vlastnictví  Poděbrady
2002: barokní nástěnné dekorativně ornamentální malby*  ̶  bývalá kaple fary 
Třebotov (Praha-Západ)
2001: návrh na nástěnnou malbu (kopie plastiky gotické madony)  ̶  římskokatolická
farnost Hrádek
2000: gotický arkýř*  ̶  zámeček Příbram
1999-2000: devět barokních obrazů nástěnných maleb*  ̶  Plzeňská kaple Svatá Hora
1999: čtyři lunetové nástěnné obrazy*  ̶  východní ambit Svatá Hora               
1998-1999: barokní závěsný obraz šlechtice  ̶  Proboštský úřad Svatá Hora         
1998: osm lunetových nástěnných obrazů (19. až 20. století)*  ̶  západní ambit 
Svatá Hora                                          
1996-1997: osm barokních nástěnných obrazů*  ̶  ambit mezi Březnickou a Dušičkovou
kaplí Svatá Hora
1996: devět barokních nástěnných obrazů*  ̶  ambit u Březnické kaple Svatá Hora
1995: 14 barokních nástěnných obrazů*  ̶  ambit Svatá Hora                        
1994-1995: nástěnná malba v neorafaelistickém stylu*  ̶  kaple sv. Anny Rosovice  
1994: devět barokních nástěnných obrazů*  ̶  ambit u Pražské kaple Svatá Hora     
1993: devět nástěnných obrazů (19. století)  ̶  Svatá Hora
1992: nástěnný obraz (19. století)  ̶  Svatá Hora
1991: 10 nástěnných obrazů (19.století)  ̶  klášter, kaple Narození Panny Marie, 
Svatá Hora                                   
1990-1991: barokní obraz ženy v tmavém šatě  ̶  zámek Český Krumlov               
1990: barokní a renesanční nástěnné malby a stropy*  ̶  Vlašská ulice čp. 356 
(1.patro) a 359 (3.patro) Praha  ̶ Jánský Vršek
1989: nástěnné malby (barokní erby a renesanční nápisy)  ̶  zámek Bukovany
1988-1989: barokní závěsný obraz  ̶  zámek Český Krumlov 
1988-1989: nástěnná lunetová malba (19. století)  ̶  nad oltářem kaple Svatá Hora 
1988: nástěnné malby, medailony (19. století)*  ̶  bazilika Svatá Hora 
1985-1987: barokní závěsný obraz*  ̶  kostel sv. Voršily Praha 
1985-1987: plastická výzdoba oltáře*  ̶  kostel sv. Voršily Praha 
1986-1987: 14 lunetových nástěnných maleb (1905)* - jižní, východní a západní 
ambit kláštera Svatá Hora
1985: šest lunetových nástěnných obrazů (1905)*  ̶ severní ambit kláštera Svatá 
Hora 
1985: tři barokní závěsné obrazy  ̶  Muzeum Českého ráje Trutnov 
1984: renesanční nástěnná malba (17. století)*  ̶  průjezd hlavního zámeckého 
vchodu Nové Město na Moravě 
1984: Váza, barokní závěsný obraz  ̶  zámek Litomyšl 
1984: nástěnná luneta (1905)*  ̶  severní ambit kláštera Svatá Hora

* prováděno ve spolupráci 


