
RESUME 
 

Výmalba dvou přízemních místností ve východním křídle starého hradu ve státním 

zámku Telč, jimž jsem věnoval svou práci, byla vytvořena za pana Zachariáše z Hradce. 

Hradečtí byli jednou z větví rodu Vítkovů a své sídlo měli v Jindřichově Hradci. Zachariáš 

byl synem Adama I. z Hradce a Anny z Rožmitálu. Měl staršího bratra Jáchyma narozeného 

roku 1526, Zachariášovo narození se nejnověji klade do zimních měsíců přelomu roku 1527 a 

1528. Telčského panství se ujal 7.listopadu 1550. Roku 1551 se s českou šlechtou vydal do 

italského Janova k uvítání nového krále Maxmiliána II. a královny Marie Španělské. 

Pravděpodobně ještě před odjezdem pověřil významného slavonického stavebníka Leopolda 

Estreichera přestavbou telčského hradu. Roku 1553 se Zachariáš oženil s Kateřinou 

z Valdštejna a rozšířil své panství o nové statky. Ve svém životě zastával významné zemské 

úřady a podílel se na politickém dění předbělohorské Moravy. Výmalba obou místností se 

spojovala vždy v souvislosti se stavební etapou Leopolda Estreichera. Pouze Hodovní síň 

přesně datovat do roku 1553 jenž je znázorněn v záklenku nad západním vchodem. Výmalba 

Klenotnice se nověji datuje do 60.let 16.století. Význam obou místností je již určen jejich 

názvem, Hodovní síň pravděpodobně sloužila k hodování s tím, že s rozšířením zámeckého 

areálu sloužila později jako osobní pracovna Zachariášova. U Klenotnice si nejsme tak jisti, je 

možné, že sloužila jako kunstkomora. Ryze osobnímu užíváni by mohla nasvědčovat samotná 

výmalba. Hodovní síň je vymalována didaktickými scénami, na severní stěně je scéna 

s Orfeem hrajícím zvířatům, na jižní Herodova hostina se stětím Jana Křtitele. Na všech 

stěnách místnosti se nachází v páse zobrazená arkáda nesoucí rozličné scény lovu. V lunetách 

klenby a jejích obloucích je zobrazeno sedm Neřestí. Vchody na západní a severní stěně 

střeženy zbrojnoši, ve špaletách okna erby Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. 

Klenba vyzdobena rozvilinovým ornamentem. Předlohy pro scény pochází od Vergila Solise 

a Heinricha Aldegrevera. Klenotnici zdobí výmalba architektonická. Západní vchod je 

ohraničen dvojicí herm nesoucích kladí s dvojicí draků střežících nějakou nádobu. Na jižní 

stěně nalezneme zobrazení delfínů nad frontony oken a mušlový dekor nad vestibulem. Na 

severní stěně se nachází erby Zachariáše z Hradce a Kateřina z Valdštejna. Východní stěna je 

dělena oknem a schodištěm. V okenním záklenku se nachází kroužená klenba. Klenba 

místnosti je vyzdobena rozvilinovým ornamentem s pětilistými květy, ptáky a andílky či 

amorety, někteří z nich drží štíty se symboly ze čtvrcených štítů panských erbů. Na klenbě 

zobrazena přesekávaná žebra. Typické pro místnost je opakující se motiv zavřených dveří a 

oken a v ornamentice se opakující pětilistý květ. N západní a severní stěně je vyobrazení tří 



kruhových otvorů. Předlohy byly identifikovány v díle Rudolfa Wyssenbacha a 

pravděpodobně Hanse Holena ml. 

Obě místnosti jsou vymalovány technikou sgrafita, které se používá převážně na 

fasádách. 


