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1 ÚVOD 
 

Vzhledem k blízkosti mého bydliště jsem si vybral právě Telč jako možné téma pro 

bakalářskou práci. I přes svou známost jsem si zvolil sgrafitovou výmalbu dvou přízemních 

místností ve Státním zámku Telč. Ten prošel za Zachariáše z Hradce velkou renesanční 

přestavbou a jeho celková výzdoba vypovídá o jednotném myšlenkovém názoru, dle kterého 

se řemeslníci řídily. 

Ve své práci si kladu za úkol ozřejmit dobu ve které vznikla samotná výmalba. 

Hlavním úkolem je popis jednotlivých scén, vzhledem k některým rozdílným a neúplným 

údajům v literatuře. Dále chci porovnat scény s dostupnými a mnohdy již zjištěnými 

grafickými listy a pokusit se o ikonografický popis a vyložení scénických vyobrazení. Dále si 

kladu za cíl publikovat scény s porovnáním s grafikou, které se dosud v jedné práci neuváděli. 

V práci zmíním i techniku sgrafita a její odlišnosti a možné i v literatuře již většinou 

zmiňované předstupně pro telčskou výmalbu. 
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2 PŘEHLED LITERATURY 
 

V prvé řadě zmíním literaturu, která se vztahuje ke sgrafitům v Telči a budu 

postupovat chronologicky. Jedna z prvních zmínek je z knihy Město a panství Telč od 

Jaroslava Janouška vydané roku 1891 a to v kapitole Zámek panský, kde píše „…za pana 

Zachariáše z Hradce, pokryty také některé klenby přízemku hojnými sgrafity, z nichž dosud 

přes několikerý nátěr vápenný vyhlížejí postavy rytířův ve zbroji i zbytky českých nápisů. Lze 

tudíž souditi, že v přízemních místnostech těchto, jež Zachariáš ve své závěti dolními pokoji 

Teleckého zámku nazývá, nalézala se zbrojírna a klenotnice, jejíž poklady odkázal Zachariáš 

druhé manželce své Anně ze Šlejnic a dceři Kateřině…“1 Z jeho stručného popisu lze 

rozpoznat, že se jedná o dnešní Hodovní síň. Fromek a Tiray se ve svém článku z roku 1905 

zmiňují o tzv. Klenotnici, z popisu však vyplívá, že z dnešního hlediska se jedná o Hodovní 

síň. Samotná výzdoba Klenotnice byla odkryta až roku 1940. V článku je i zmínka, že 

místnost sloužila jako sklad potravin a pro „různé harampádí“. K tomuto zmiňují, že Janoušek 

při svém popisu nemohl ani vidět celou místnost.2 Další zmínky pochází z roku 1912 od prof. 

Františka Fromka, který již správně zmiňuje místnost jako hodovní sál a přímo poukazuje na 

to, že samotná výzdoba svědčí o tom, že se zde hodovalo.3 V další literatuře se již píše i o 

nově objevených sgrafitech ve vedlejší místnosti, tj. v Klenotnici. Poprvé je zmíněna v krátké 

zprávě od autora V.D. ve Zprávách památkové péče z roku 1941.4 V roce 1952 se výzdobou 

zámku v Telči zabývala ve své disertační práci Zdeňka Papežová.5 Jarmila Krčálová vydala 

roku 1955 svou Sgrafitovou výzdobu zámku v Telči.6 Další práce z padesátých let od Milady 

Lejskové Matyášové se již zaměřují na určení autora grafických předloh pro tato sgrafita.7 

V roce 1961 byla vydána kniha s textem dr. Antonína Bartušky, který dataci výzdoby obou 

místností klade do roku 1564, bez bližšího vysvětlení.8 Významnou prací je v devadesátých 

                                                 
1 Jan Evangelista KYPTA / Jan BERINGER / Jaroslav JANOUŠEK / Josef RAMPULA: Dějiny Telč v díle 
místních historiků, 2004, II 106. 
2 František FROMEK / Jan TIRAY: Nově objevená a obnovená sgraffita v zámku Telečském, in: Časopis Matice 
moravské XXIX, 1905, 49–57. 
3 František FROMEK: Telč po stránce umělecké, 1912. 
4 V.D.: Opravy a konservace objevených sgrafit a maleb v zámku v Telči, in: Zprávy památkové péče V, 1941, 
86. 
5 Zdeňka PAPEŽOVÁ: Plastická a malířská výzdoba zámku v Telči (rukopis disertační práce na Filosofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze), Praha 1952. 
6 Jarmila KRČÁLOVÁ: Sgrafitová výzdoba zámku v Telči, 1955. 
7 Milada LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ: Ohlas Solisových dřevorytů v českém renesančním malířství, in: Umění 
věků. Věnováno k sedmdesátým narozeninám profesora Dra Josefa Cibulky, Praha 1956, 96–104 ; Ještě 
k předlohám Virgila Solise, in: Umění VII, 1959, 66–67 ; K otázce předloh pro sgrafita zámku v Telči, in: 
Umění VII, 1959, 402–403. 
8 Antonín BARTUŠEK: Telč, 1961, jedná se pravděpodobně o tiskovou chybu. 
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letech článek Marie Mžykové9, která předpokládá nestejnou dobu vzniku výzdoby 

jednotlivých místností. Další literaturu, z které jsem čerpal řadím chronologicky. Jan TIRAY: 

Telecký okres, in: Vlastivěda Moravská II.místopis, Brno 1913. Pro obeznámení se 

s heraldikou a erby jsem použil August SEDLÁČEK: Českomoravská heraldika, Praha 1925. 

K historii sgrafita jsem čerpal z Vladimír NOVOTNÝ: Poznámky o českém renesančním 

sgrafitu, in: Památky archeologické XXXVII, skupina historická, 1931. K životu a práci 

autora grafických předloh jsem použil Herbert ZSCHELLETZSCHKY: Das graphische Werk 

Heinrich Aldegrevers, Strassburg 1933. Dále jsem čerpal z V. DVOŘÁKOVÁ / H. 

MACHÁLKOVÁ: Malovaná průčelí české pozdní gotiky a renesance, in: ZPP XIV, 1654. 

HOLLSTEIN F. W. H.: Hollsteins German engravings, etchings and woodcuts 1400-1700, 

1954. František PETR: Nástěnné malby, Bratislava 1954. Květa KŘÍŽOVÁ: K některým 

částem výzdoby renesančních interiérů zámku v Telči, in: PP IV, 1961, str. 39-48. 

K seznámení se s rodovým erbem jsem použil Alois PŘIBYL: Městské pečetě a erby na 

Jihlavsku, in: Vlastivědný sborník Vysočiny IV, 1961, 39–57. Ke grafickým předlohám jsem 

také použil Jarmila KRČÁLOVÁ: Grafika a naše renesanční nástěnná malba, in: Umění X, 

1962, str. 277. Ke kapitole o možných předstupních výmalby jsem čerpal z Josef KRÁSA: 

Nástěnné malby Žirovnické zelené světnice, in: Umění 12, 1964, str. 282-299. Dále jsem 

použil literaturu Eva POLÁŠKOVÁ: Telč, městská památková rezervace, Brno 1966. Georg 

PILTZ: Deutsche graphik, 1968. Milada LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ: Schweizerische 

graphische Vorlagen in der Renaissancekunst der böhmischen Länder, in: Zeitschrift für 

Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte XXVII, 1970, sešit 1, str. 44-58. Pro 

seznámení se s dílnou Leopolda Estreichera jsem čerpal z Milada a Oldřich RADOVI: Mistr 

Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební dílna, in: Umění 18, 1970, str. 358-381. Milada 

LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ: K ikonografii a restituci sgrafitového reliéfu tří renesančních 

domů ve Slavonicích, in: Umění 18, 1970, str. 383-394. Milada LEJSKOVÁ-

MATYÁŠOVÁ: Grafická předloha a její význam při restaurování maleb a sgrafit, in: PP 

XXXI, 1971, str. 4–16. Jiří KROPÁČEK: Triumfální motivy v počátcích renesančního umění 

v záalpí, in: Umění XX, 1972, str. 268–276. Jaroslav SEDLÁŘ / Jitka SEDLÁŘOVÁ: 

Slavonice, Praha 1973. Pro význam jednotlivých scén v Hodovní síni jsem použil Publius 

                                                 
9 Marie MŽYKOVÁ: Sgrafitová architektonická výzdoba tzv. klenotnice zámku v Telči, in: Zprávy památkové 
péče LVI, 1996, 145–153. 
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Ovidius NASO: Proměny, Praha 1974. Václav RICHTER: Telč, státní zámek, město a 

památky v okolí, Praha 1976. Pro poznání další zámecké výzdoby jsem použil Květa 

KŘÍŽOVÁ: K některým částem výzdoby renesančních interiérů zámku v Telči,in: Památky a 

příroda IX, 1979 534–540. Nemecký drevorez 16.storočia, katalog výstavy, září 1980. Čerpal 

jsem také z Jaroslav HEROUT: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1980. Grafické 

předlohy jsem nalezl v Janet S. BYRNE: Renaissance Ornament Prints and Drawings, 1981. 

Dále k erbům jsem čerpal z Jiří ČAREK: Městské znaky v českých zemích, Academia Praha 

1985. Jarmila KRČÁLOVÁ: Italské podněty v renesančním umění českých zemí, in: Umění 

33, 1985, str. 54-82. Pro výpravu české šlechty do Itálie jsem použil Jaroslav PÁNEK: 

Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987. Jarmila KRČÁLOVÁ: 

Renesanční nástěnná malba, in: Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989. 

K významu scén a jejich symbolice jsem použil James HALL: Slovník námětů a symbolů ve 

výtvarném umění, Praha 1991. Důležitým zdrojem byla kniha Vlasta KRATINOVÁ / 

Bohumil SAMEK / M. STEHLÍK: Telč historické město Jižní Moravy, 1992. Václav 

LEDVINKA: Rezidence a dvůr Zachariáše z Hradce v Telči (1550-1589), in: Opera historica 

3, 1993, str. 199-213. K Herodově hostině jsem použil i Bible: ekumenický překlad, 1995. 

K významu obou místností je významný Josef HRDLIČKA: Nově objevený inventář 

renesančních interiérů zámku v Telči z roku 1589, in: Jihočeský sborník historický 3, 1994, 

str. 178-184. V. BŮŽEK / R. SAK / P. VOREL: Šlechtické dvory a rezidence na česko-

moravsko-rakouském pomezí, in: Kultury na hranici, Wien 1995, str. 187-194. Pro scénu 

Orfea hrajícího zvířatům jsem použil Vojtěch ZAMAROVSKÝ, Bohové a hrdinové 

antických bájí, Praha 1996. K seznámení s dobou jsem použil V. BŮŽEK / J. HRDLIČKA a 

kol.: Dvory velmožů s erbem růže, Mladá fronta, 1997. Slovník světové kresby a grafiky, 

Praha 1997. Deutsche Graphik 1460-1830, 1997. Grafika 15.-16. storočia zo zbierok 

Východoslovenského múzea v Košiciách, 1997. K upřesnění životopisných dat Zachariáše 

z Hradce je podstatnou prací Petr KOUKAL: Narození, sňatky, manželky a děti Zachariáše 

z Hradce a na Telči, in: Vlastivědný sborník Vysočiny X, oddíl věd společenských, 1997, str. 

41-54. Květa KŘÍŽOVÁ: Nález signatur Balthasara Jenichena v Telči, in: ZPP LVII, 1997. 

Jan N. ASMANN: Grafika a lov, in: Umění a řemeslo 39, 1998, str. 25-32. Dalším důležitým 

pramenem pro poznání doby je Opera historica 6, Poslední páni z Hradce, České Budějovice 
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1998. Pro správné názvosloví jsem také použil Wilfried KOCH: Evropská architektura, Praha 

1998. Zmínka o sgrafitech v Telči a malbě v okolí je v Od gotiky k renesanci, výtvarná 

kultura Moravy a Slezska 1400-1550, II, 1999. Další povědomí o rodu jsem získal z Jan 

HALADA: Lexikon české šlechty, erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti, Praha 1999. I 

přesto, že doposud nebyl proveden archeologický průzkum zámku, v Telčských listech byl 

otištěn článek Archeologický průzkum zámku 2001/2005, in: Telčské listy, roč. 12, č. 5, 

2001. K poznání další výzdoby interiéru zámku v Telči jsem použil Veronika 

KORČÁKOVÁ: Ikonografický program pohřební kaple Všech svatých v Telči, in: Průzkumy 

památek VIII, 2001 21–35. Dalším zdrojem k pochopení symbolů a symboliky jsem použil 

Udo BECKER: Slovník symbolů, Praha 2002. Alena VORLÁBOVÁ: Německá kresba 15.-

16. století, kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky, 

katalog 28.2.-25.5. 2003. Vratislav NEJEDLÝ / Petr PAVELEC: K historii a 

metodologickým otázkám restaurování sgrafit, in: ZPP LXIII, 2003. Václav ŠPALE: 

Problémy restaurování již restaurovaných sgrafit, in: ZPP LXIII, 2003. Pro historii oblasti 

jsem mimo jiné použil Dačicko, Slavonicko, Telčsko; Vlastivěda Moravská, Brno 2003. Ještě 

k poznání další výzdoby Marie MŽYKOVÁ: K ikonologii nástropní výzdoby Trůnního sálu 

zámku v Telči, in: Průzkumy památek XII, 2005 151–169. A také Květa KŘÍŽOVÁ: 

K dalším částem výzdoby renesančních interiérů v Telči, in: ZPP LXVI, 2006 337–340. 

K ikonografii a pochopení symbolů jsem čerpal z Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie, 

Praha 2006. Nejnovější studií o vlivu Ovidiových Metamorfóz je Radka MILTOVÁ: 

„Bellissimum Ovidii Teatrum“. Poznámky k recepci Ovidiových Metamorfóz v kultuře 

17.století v Čechách a na Moravě, in: Libosad; studie o českém a evropském barokním umění, 

Praha 2007 44–82. Thieme ULRICH: Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der 

Antike bis zur Gegenwart. Václav RICHTER: Telč, městská památková rezervace a státní 

zámek. Milada NOVÁKOVÁ: Telč, „státní hrady a zámky“, Praha. Nálezu grafických 

předloh vděčím Adam BARTSCH: The Illustrated Bartsch. Ivan ŽLŮVA: Telč, průvodce 

městem. G. K. NAGLER: Die Monogrammisten. 
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3 ZACHARIÁŠ Z HRADCE A HISTORIE RODU 
 

Páni z Hradce byli jednou z větví rodu Vítkovců, jehož historie sahá až do 12.století. 

Základy jejich dominia byly položeny již ve 13. století a jádrem se stalo město a statek 

Jindřichův Hradec, ke kterému se postupně připojovali další české i moravské statky. 

K nejvýznamnějším a trvale připojeným statkům moravským patřila Telč se Slavonicemi. Od 

roku 1523 byl Adam I. z Hradce (1494–1531) nejvyšším kancléřem a stal se významným 

podporovatelem Ferdinanda I. Habsburského, jehož zvolení na český trůn značně prosazoval. 

Tím také dal základ nové politické orientace rodu, jíž se páni z Hradce drželi po celé 16. 

století. Zanechal po sobě dva nezletilé syny, Jáchyma (1526–1565) a Zachariáše (1527–

1589).10 U data Zachariášova narození si nejsme tak jisti, zatímco datum narození jeho bratra 

Jáchyma se nám dochovalo a je jím již zmíněný rok 1526 u Zachariáše se v rodném archivu 

pánů z Hradce nedochoval žádný přímí doklad o jeho narození. K tomuto by nám mohlo 

dopomoci nabytí plnoletosti a samostatné rozhodování o telčském panství. V době 

Zachariášova života se podle zemského zřízení většinou prohlašovalo za plnoleté ve věku 

dvaceti let. Jáchym dosáhl plnoletosti roku 1546 a spravuje panství i za tehdy ještě nezletilého 

Zacháriáše. Dnes víme, že plnoletosti dosáhl před 27. červnem 1549, kdy společně 

s Jáchymem potvrdili před pražskými úředníky své poděkování Volfovi staršímu Krajířovi 

z Krájku za dobrou správu jejich majetku. Ve sbírkách Státního zámku Červená Lhota je 

dochován obraz J. Seiseneggera, zachycující Zachariáše a Jáchyma v dětských letech. U obou 

dětských postiček je vepsán text s jejich věkem: ZACHARIAS . I1/2 . IAR a IOCHIM . III . 

IAR.11 Malba vznikla v roce 1529 z toho lze odvodit přibližné datum Zachariášova narození. 

Z toho vyplívá, že Zachariáš se narodil rok a půl po Jáchymovi, to by odpovídalo na leden 

1528. F. Teplý klade Zachariášovo zplnoletnění do roku 1548, avšak sám uvádí rok jeho 

narození 1527. Zachariáš se tedy pravděpodobně narodil v zimních měsících na přelomu let 

1527 a 1528.12  Zachariáš byl synem Anny z Rožmitálu, sestry manželky krále Jiřího 

z Poděbrad. Vychován byl v katolickém duchu, ale vyznačoval se náboženskou snášenlivostí 

a úctou k domácím tradicím. Vzděláním byl humanista, který neuznal za potřebné naučit se 

německy a v mezinárodních stycích používal latinu.13  

                                                 
10 Vlastivěda Moravská: Dačicko Slavonicko Telčsko, Brno 2005, 189 sq. 
11 Vyobrazení dětského dvojportrétu je v knize Václav BŮŽEK / Josef HRDLIČKA a kol.: Dvory velmožů 
s erbem růže, Praha 1997. 
12 Petr KOUKAL: Narození, sňatky, manželky a děti Zachariáše z Hradce a na Telči, in: Vlastivědný sborník 
Vysočiny, oddíl věd společenských X, 1997, 41–54. 
13 Vlasta KRATINOVÁ / Bohumil SAMEK / Miloš STEHLÍK: Telč, historické město Jižní Moravy. Praha 
1992. 
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Po smrti Adama I. z Hradce v roce 1531, který se zaměřoval hlavně na  politickou a 

veřejnou činnost se správcem jejich rodového majetku na celých 15 let stal poručník Volf 

starší z Krájku a na Landštejně. Telčské panství v této době patřilo k největším moravským 

statkům. Za jeho správy došlo ke splacení všech dluhů a nového růstu dominia. Svou 

pozornost věnoval koupím nových statků, sklářství, rybníkářství a dolování stříbra, mimo jiné 

otevřel stříbrné doly u Telče. V roce 1546 předal prosperující panství staršímu Jáchymovi, ten 

ho spravoval po čtyři roky kdy došlo 26. září 1550 k majetkovému vyrovnání s mladším 

Zachariášem. Hradecké panství tak bylo rozděleno na dvě přibližně stejně velké části, 

telčskou a jindřichohradeckou. Jáchym z Hradce byl schopným politikem a pro hradecké 

panství získal řadu hospodářských výsad, nejdůležitější bylo královské privilegium na těžbu 

zlata a stříbra u Telče a Slavonic. To bylo spojeno s osvobozením od regálních platů 

panovníkovi na patnáct let. Tzv. „frystuňk“ z 23. října 1549 se právě vztahoval na doly u 

Telče a Slavonic, které při dělení majetku připadly mladšímu Zachariášovi, ten se 

v kompenzaci vzdal nároků na některé české statky v bratrův prospěch. Doly slušně vynášely 

a z tohoto jistě pocházela i pověstná Zachariášova stříbrná komnata na telčském zámku.14 7. 

listopadu 1550 přichází Zachariáš do Telče a oficiálně se ujímá panství.15 Roku 1551 se 

Zachariáš s českou šlechtou vydal na kavalírskou cestu do Italského Janova k uvítání nového 

krále Maxmiliána II. a královny Marie Španělské.16 Zachariáš z Hradce získal sňatkem 

s Kateřinou z Valdštejna roku 1553 panství Polná. Telčské panství se zařadilo ve velikosti na 

čtvrté místo na Moravě a Zachariáš patřil mezi deset nejbohatších velmožů Čech a Moravy.17 

Roku 1554 se angažoval se svým bratrem Jáchymem ve sporu Viléma z Rožmberka s knížaty 

z Plavna. V druhé polovině padesátých let a v letech šedesátých 16. století se Zachariáš 

zapojoval do politiky předbělohorské Moravy.18 Mezi lety 1558 až 1579 a 1573 až 1587 

zastával úřad nejvyššího komorníka. Roku 1567 byl jmenován zemským hejtmanem a stal se 

tak nejpřednějším mužem na Moravě. Roku 1575 byl zástupcem Moravy při pražské 

korunovaci Rudolfa II.19 Roku 1571 zemřela při porodu Kateřina z Valdštejna20, její syn 

                                                 
14 Vlastivěda Moravská (pozn. 10) 190–191, 203. 
15 KOUKAL 1997 (pozn. 12) 43. 
16 Josef HRDLIČKA: Nově objevený inventář renesančních interiérů zámku v Telči z roku 1589, in: Jihočeský 
sborník historický LXIII, 1994, 178–184. Hrdlička zde uvádí jméno královny jako Anna. 
17 Vlastivěda Moravská (pozn. 10). 
18 HRDLIČKA (pozn. 16) 178–184. 
19 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK (pozn. 13) 47. 
20 Petr Koukal ve svém článku (pozn. 12) uvádí, že Kateřina nemohla zemřít při porodu. Opírá se přitom o její 
závět z 10. září 1571, z které vyplívá, že Menhart byl již na světě. Dále tak usuzuje z Menhartových účtů za šaty 
a další zboží z let 1574–1575. Dochovaly se i jeho rukou  psané dluhopisy z roku 1575, které vlastnoručně 
podepsal. Z podpisu vyplívá, že již disponoval svým dílem z polenského panství, které mu v závěti určila 



 13 

Menhart Lev zemřel ve věku osmi let. Roku 1576 se Zachariáš podruhé oženil  s Annou 

Hedvikou ze Šlejnic, která mu porodila dceru Kateřinu.21  Ta byla roku 1591 provdána za 

Ladislava Berku z Dubé.22 V roce 1587 opustil v důsledku zdravotního stavu úřad nejvyššího 

komorníka a moravského místohejtmana a 6. února 1589 zemřel ve své telčské rezidenci.23 

Pochován byl v zámecké kapli, kterou nechal vystavět, vedle manželky Kateřiny, která do té 

doby odpočívala v kostele sv. Jakuba, v těsné blízkosti zámeckého areálu a syna Menharta.24 

O Zachariášově hospodářských schopnostech svědčí fakt, že na rozdíl od svého bratra 

Jáchyma, Pernštejnů, Rožmberků a většiny šlechtických rodů, se svými stavbami nezadlužil a 

naopak průběhem času soustavně bohatl. To mu umožnilo úspěšně dokončit stavební práce a 

vybavit jejich interiéry.25 

Po jeho smrti byl pořízen inventář telčského zámku. Ještě před svou smrtí poslal závět 

týkající se panství Polná, panu Kašparu Melicharovi ze Žerotína, ten již 9. února 1589 s tímto 

seznámil Adama II. z Hradce a ten na telčské panství poslal, dle dřívějších rodových úmluv 

svého švagra Adama Slavatu. Který v Telči strávil celý měsíc a jeho úkolem bylo zajistit 

pohřeb Zachariáše z Hradce a nalézt jeho poslední pořízení a převzít dědictví v celém 

rozsahu. Při pátrání po závěti se Adam Slavata dostal 22. února 1589 do dvou přízemních 

pokojů v zámku. Zde našel kromě rodových smluv závěť týkající se panství Telč. Zde také 

pořídil inventář celého zařízení. Tento inventář se stal jediným svědectvím o úplném vybavení 

alespoň dvou pokojů renesanční rezidence Zachariáše z Hradce. Oba pokoje se podle 

dobového chápání nacházely „ve sklepě“, užívány byly pro světské účely a patřily mezi 

nejlépe vybavené prostory celého areálu. Z toho vyplívá, že by se mohlo jednat o dnešní 

Hodovní síň a Klenotnici. V dobovém textu jsou však nazývány odlišně. První pokoj je 

zmiňován jako „Zlatý“ s tím, že v něm stojí proslulá stříbrná stolice. Toto označení, které je 

obdobné i v korespondenci Adama Slavaty s Adamem II. z Hradce, zde je místnost 

zmiňována jako „sklep, kde stříbrná stolice jest“, nás vede do dnešní Klenotnice. Druhý pokoj 

se v inventáři nazývá „Dlouhý“ a dle bližšího popisu je totožný s dnešní Hodovní síní. Dle 

tohoto inventáře máme možnost se podívat do zařízení těchto pokojů. Ve „Zlatém“ pokoji se 

jednalo o čtyři stoly, na nichž byly vesměs zlaté a stříbrné předměty (např. postříbřené 

                                                                                                                                                         
Kateřina. Z toho vyplívá, že byl již plnoletý. K. Tříska v rodokmenu pánů z Hradce uvádí u Menharta rok 
narození 1555. Shodné je v literatuře datum Menhartovi smrti 1579. 
21 HRDLIČKA 1994 (pozn. 16) 179. 
22 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK (pozn. 13) 47. 
23 HRDLIČKA 1994 (pozn. 16). 
24 KYPTA / BERINGER / JANOUŠEK / RAMPULA (pozn. 1) II 10. 
25 Václav LEDVINKA: Rezidence a dvůr Zachariáše z Hradce v Telči, in: Opera historica 3. České Budějovice 
1993, 199–211. 
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sklenice a koflíky, zlatý kompas, stříbrný oltářík a jiné). Dále v místnosti byly truhlice 

s penězi a stříbrem. V „Dlouhém“ pokoji, byly umístěny hospodářské, historické a právní 

knihy, tabulátory, kancionály, staré rodové listiny a jiné písemnosti. V místnosti byly dva 

stoly s předměty, které Zachariáš používal ve svém soukromí. Byly zde i čtyři kusy hodin, 

dokonce i na portrétu z roku 1570 je Zachariáš vyobrazen s hodinovým strojem.26 Dále se 

v místnosti nacházely převážně stříbrné předměty a velké množství peněz. Byly zde i „knihy 

aksamitový“, v kterých měl Zachariáš zapsán veškerý mobiliář své rezidence. Tato místnost 

plnila funkci kanceláře a Zachariáš zde trávil převážnou část pracovního dne.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 K tomuto obrazu a jeho protějšku, portrétu Kateřiny z Valdštejna, viz. Květa KŘÍŽOVÁ: Nález signatur 
Balthasara Jenichena v Telči, in: ZPP LVII, 1997 125–127. 
27 HRDLIČKA 1994 (pozn. 16). V pozdější literatuře se určení místností odkazuje vždy na tento článek 
s publikovaným textem Adama Slavaty. Václav Richter v knize Telč Státní zámek, město a památky v okolí 
z roku 1976 klade pivovar na západní stranu zámeckého areálu, kde je dochován dodnes. Z toho vyplívá, že 
Slavatův popis kde zmiňuje „…kde vlašský komín jest a do zahrady se z toho pokoje, též i k kuchyni a k pivnici 
hleděti může…“ nezcela odpovídá tomu jaké dispozice má areál. Okno „Dlouhého pokoje“ směřuje na východní 
stranu, i místnost samotné kuchyně přiléhá ke starému středověkému hradu na západní straně. Otázkou zůstává 
zda se nám některé části zámeckého areálu nedochovaly, dosud nebyl proveden archeologický průzkum. 
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4 TELČSKÝ HRAD A JEHO RENESANČNÍ PŘESTAVBA 
 

Jádrem je čtyřboký hrad hradeckých Vítkovců z poslední čtvrtiny 14. století 

s dochovanou gotickou arkádou28 a v jihovýchodním rohu pravoúhlou kaplí sv. Jiří.29 

V poslední třetině 15. století přistavěl Jindřich z Hradce tzv. jižní palác.30 Za přestavby 

Zachariášovy bylo přízemí a první patro paláce zaklenuto renesančními klenbami a 

vyzdobeno malbami.31 V 16. století došlo v Telči k výraznému hospodářskému vzestupu, díky 

tomu vzniklo výstavné město i se zámkem. Ten se stal reprezentačním sídlem humanisticky 

vzdělaného šlechtice a vynikajícího hospodáře.32 První renesanční přestavbou prošlo jádro 

hradu již v roce 1550 a v roce svatby s Kateřinou z Valdštejna 1553 byly zřejmě hotové hrubé 

stavební práce.33 V první etapě přestavby se renesanční umění Itálie projevovalo jen nesměle 

a patrně zcela nezávisle na janovské cestě.34 Tato první fáze přestavby v renesanční sídlo se 

spojuje se jménem Leopolda Estreichera. 35 Dílna Leopolda Estreichera, která působila 

převážně ve Slavonicích, se podílela na této první přestavbě telčského hradu. Účast jeho dílny 

je doložena dle slohových podobností s díly slavonickými i s jindřichohradeckým sídlem 

bratra Jáchyma a kamenickými značkami jeho dílny. S jeho dílnou se do Telče dostal i malíř 

který vymaloval zámecké prostory. Tento umělec je pravděpodobně zmíněn v Zachariášově 

listu bratru Jáchymovi z 11. 7. 1554, v němž se píše „…O malíře, budete-li moci jej na tu 

světnici z(j)ednati, postarejte se, prosím, a když Vám dodělá, vypravte jej zas ke mně. J(es)tli 

že se Vá(m) zdá (se) Slavonickejm(i) rozmluviti, mně se zdá, že by za škodný nebylo, již já 

Vám to poroučím…“V listě, který napsal Zachariáš Jáchymovi 10. 8. 1554, prosí o malířovo 

zaslání zpět. „…Nykle malíře, prosím, tím spíš ke mně vypravte, nebo ste mi pravili, že jeho 

jen na tři dny potřebovati budete, (…) již ho na dvě neděle máte, nebo mi ho taky potřeba 

jest…“36  

                                                 
28 Kaliopi CHAMONIKOLA (ed.): Od gotiky k renesanci: výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 (kat. 
výst.), Brno 1999 175. 
29 Milada NOVÁKOVÁ: Telč: Jedenáctý soubor pohlednicové sbírky Státní hrady a zámky. 
30 CHAMONIKOLA 1999 (pozn. 28) 175. 
31 NOVÁKOVÁ (pozn. 29). 
32 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK (pozn. 13). 
33 CHAMONIKOLA 1999 (pozn. 28) 177. 
34 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK (pozn. 13) 62. 
35 Toto jméno se ve Slavonicích 16. století vyskytuje často. Zpočátku bylo dokladem původu měšťanů nebo 
označovalo místo jejich dřívějšího působení a následně se stává příjmením. Ze začátku se psalo Österreicher, 
v úřední agendě správy telčského panství, bylo vedeno v češtině a proto bylo příjmení zapisováno s počátečním 
E a tento tvar se ujal i v monogramu mistra. 
36 Výběrová edice rodinné korespondence posledních pánů z Hradce, in: Opera historica 6. České Budějovice 
1998, 177, 179. Na místě závorky ve větě je vytržený papír. 
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Spolupráce obou umělců a použití stejných předloh při práci dosvědčuje dvouetážová 

pilastrová stěna vestavby v druhém patře ve velkém hodovním sále. Tato stavba představuje 

vlastně monumentální řešení brány, která se v ilusivní perspektivě opakuje ve sgrafitu na 

severní stěně Klenotnice v přízemí. V průchodu použil Estreicher místo křížové klenby svou 

oblíbenou sklípkovou a dveře v pozadí osadil do ostění s pozdně gotickou, přetínavou 

profilací. Celé toto průčelí je ozdobeno figurální a heraldickou výzdobou a renesanční 

ornamentikou. Přestavba gotického hradu byla zakončena roku 1556. Iniciativní význam 

Telče spočívá až v druhé fázi hradní přestavby pod vedením Italů, jejichž novému stylu 

domácí mistři ustoupili.37  

Mistr Leopold Estreicher, který si získal uznání svými díly na hradeckém panství, byl 

do Telče pozván zřejmě ještě před odjezdem Zachariáše do Itálie.38 Přestavba začala úpravou 

starého hradu kolem malého dvorku, byla prolomena renesanční okna a zdviženy dva 

renesanční štíty. Uvnitř byla snížena kaple sv. Jiří (roku 1564 vyzdobena štukaturami), i 

ostatní přízemí bylo sklenuto nově. V druhém patře byl zřízen velký společenský sál 

s kazetovým malovaným stropem a hudební kruchtou. V jižním křídle byla zaklenuta 

hvězdicovou klenbou tzv. zbrojnice. Vstup do palácového dvora byl po obou stranách opatřen 

portálky z roku 1556. Společně s přestavbou vnitřního hradu se tato první fáze přestavby 

dotkla i budov na předhradí. Byl vystavěn zcela nový dvoupatrový palác na severní straně, 

mezi starší kuchyní a válcovou baštou, která je dodnes součástí stavby. Tato fáze přestavby se 

klade přibližně do let 1554 a 1561. Na starém dvorku (malý dvorek) bylo strženo staré křídlo 

a nahrazeno spojovací chodbou s novým palácem. Na fasádě této chodby je vročení 1554, 

tohoto roku muselo být nové severní křídlo přinejmenším v plánu. V rohu tohoto malého 

dvorku je přístupové schodiště, které nás zavede do patra starého paláce, na fasádě pod 

jedním z oken na tomto schodišti čteme vročení 1563. Tímto se dá pomyslně uzavřít první 

etapa přestavby.39 Ikonografický program výzdoby v přestavbě starého hradu vyvrcholil roku 

1564 štukovou výzdobou kaple sv. Jiří.40 S druhou stavební etapou, která 

probíhala pravděpodobně v letech 1560/63–1570/72, se dle dochovaných písemných pramenů 

jindřichohradeckých a rožmberských spojuje se jménem Antonína Vlacha (Ericera-Erizzana-

Drizzana) a třetí etapa z let 1572/74–1585 se jménem Baldassara Maggiho z Arogna (Maio da 

                                                 
37 Milada a Oldřich RADOVI: Mistr Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební dílna, in: Umění XVIII, 
1970, 358–381. 
38 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK (pozn. 13) 65. 
39 Václav RICHTER: Telč Státní zámek, město a památky v okolí, Praha 1976 33–37. 
40 BŮŽEK / HRDLIČKA a kol. (pozn. 11) 31. 
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Vomio-Ronio).41 První Ital („Vlach“) usazený v Telči, byl roku 1553 Petr „Vlach“. 

V šedesátých a sedmdesátých letech 16.století žili v Telči další tři Italové (Beneš, Jan a 

Marián). Všichni pracovali na přestavbě Zachariášovi rezidence.42 

Zevrubněji jsem se v této kapitole zabýval první renesanční přestavbou, s níž souvisí 

samotná výzdoba obou přízemních místností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 LEDVINKA (pozn. 25) 204 sq. 
42 BŮŽEK / HRDLIČKA a kol. (pozn. 11) 221sq. 
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5 MOŽNÉ PŘEDSTUPNĚ A PŮVODNÍ VÝZDOBA 
 

Renesanční přestavbou byla ze středověkého panského sídla odstraněna nepochybně i 

nástěnná výzdoba z původní kaple, tak i z místností k ní bezprostředně přiléhajících. Po 

provedených výzkumech a restaurátorských pracích se podařilo zjistit pouze fragmenty 

na chodbě s pozdě středověkou dekorativní výzdobou s motivem ptáků a zvířat, nakreslených 

černou barvou na zeleném podkladě. Lépe se dochovaly malířské památky z této doby 

v církevních stavbách (kostel sv. Jakuba, svatyň Matky Boží či kostel sv. Ducha). I v těchto 

malbách se dá vytušit a rozpoznat použití grafických předloh, které budou určovat i pozdější 

nástěnnou malbu.43 Vývojové předstupně se sgrafitovou výzdobou zámku v Telči lze nalézt 

v dostavbě zámku v Breiteneichu a goticko-renesanční práce na šlechtickém domě rodiny 

Hegenmüllerů v nedalekém Eggenburku, dokončeném roku 1547. Jeho sgrafitová výzdoba 

ovlivnila úpravy fasád v řadě okolních dolnorakouských městech (Kremže, Horn, Langelois, 

Gmünd). Na tyto práce navazují sgrafita slavonických domů, počínaje čp. 90 taktéž z roku 

1547.44 Podobným způsobem je řešen i další slavonický dům čp. 96, který je datován na stuze 

portálu letopočtem 1548.45 Záhy se sgrafito objevuje i ve Znojmě, jak dokládá jeho zbytek na 

domě čp. 160 z doby po roce 1549. Slavonický sgrafitář poté s Estreicherovou dílnou zřejmě 

přišel počátkem padesátých let na přestavbu hradu do Telče.46  

Sgrafitovaná průčelí se na našem území poprvé objevila souběžně ve Středních 

Čechách (1546 na pražském hradě) a Slavonicích (1547). Tudíž na našem území neexistuje 

jedna vývojová linie. Zatímco ve Středních Čechách je produkce roztříštěná a mnohotvárná 

v Jižních Čechách a přilehlých oblastech se dá najít přes různý vývoj mnoho stejných 

výtvarných závěrů.47 

V druhé polovině 15. století se módou stala výzdoba tzv. Zelených světnic, které se 

převážně uplatnily v panských sídlech. Výmalba souvisela s ideální představou výzdoby 

panského sídla. Již kolem poloviny 14. století se objevují v papežských obytných komnatách 

v Avignonu obrazy lovu a chytání ryb na pozadí stromové kulisy. Přímé předstupně Zelených 

světnic jsou v listových výplních (tzv. feuillage), které zdobí italské paláce (Salla della 

Regione v Padově, Palazzo Davanzati ve Florencii), a severoitalské hrady (Reifenstein), 

tapisérie s listy a větvemi a verdury, malby provedené technikou grisaille v zeleném tónu. 

                                                 
43 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK (pozn. 13) 41–44. 
44 RADOVI (pozn. 37) 373. 
45 Vlasta DVOŘÁKOVÁ / Helena MACHÁLKOVÁ: Malovaná průčelí české pozdní gotiky a renesance, in: 
Zprávy památkové péče XIV, 1954, 33–72. 
46 RADOVI (pozn. 37) 373. 
47 DVOŘÁKOVÁ / MACHÁLKOVÁ (pozn. 45) 41. 
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Kromě tapisérií byla při výběru ornamentu důležitá i grafika. Mědirytci jako Martin 

Schongauer, Izrael van Meckenem, monografista FVB a další vydávali tisky s akantovými 

výplněmi. Nejstarší Zelená světnice na našem území se nachází ve věžní komnatě na zámku 

v Blatné, patrně z osmdesátých let 15. století. Dále sem patří tzv. Svatební síň na Zvíkově 

z roku 1488, nejmladší se nachází na hradě Houska, která se datuje do dvacátých let 16. 

století. 

V této kapitole je potřeba zmínit Zelenou světnici ze Žirovnice, jejíž výzdoba se klade 

do devadesátých let 15. století. Klenba je zde vymalována akantem, na severní stěně je 

Paridův soud, na protější jižní stěně je obraz zachován pouze fragmentárně s možnou scénou 

Šalamounova soudu na vedlejším obraze je scéna s Juditou a Holofernem. Tyto scény se 

odlišují od předchozí výzdoby Zelených světnic, která spočívala v loveckých scénách, 

dvorské zábavě a pohledů do krajiny. I zde zůstávají heraldické obrazy, ale v omezené míře.48 

Jáchym z Hradce od roku 1550 vykonával poručnickou správu nad nezletilými potomky 

majitele žirovnického panství. V červnu 1564 převzal panství v celém rozsahu.49 Ve 

zmíněných scénách se dá vytušit didaktický charakter v tomto jsou patrné analogie s Hodovní 

síní v Telči. 

Na Moravě byla výzdoba tzv. Zelených světnic používána vzácněji než v Čechách. 

V nedávno odkrytých malbách v západní baště hradu v Dolních Kounicích se dochovala 

nejstarší jihomoravská ukázka zelené světnice. Řadu těchto světnic nacházíme v Jihlavě 

v domech čp. 100, 1198, 1205, 1217 a 1224 na náměstí. Jedná se o prosté rozviliny, někdy 

s květy, plody nebo středovým věncem, ale bez figurální výzdoby. Jihlavské světnice vznikly 

hromadně po požárech v letech 1513 a 1523.50 Zde se nám naskýtá myšlenka zda obdobně 

nebyly vyzdobeny i prostory v telčském zámku, kdy po restaurátorských průzkumech byl 

objeven obdobný dekor, viz výše v této kapitole. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Josef KRÁSA: Nástěnné malby žirovnické Zelené světnice, in: Umění XII, 1964, 282–299. 
49 Josef HRDLIČKA: Provoz vídeňského domu Jáchyma z Hradce, in: Opera historica 6, 1998, 107. 
50 CHAMONIKOLA 1999 (pozn. 28) 186sq. 
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6 TECHNIKA SGRAFITA A JEJÍ ODLIŠNOSTI 
 

Není bez zajímavosti, že jednotlivé oblasti kde se vyskytuje sgrafitová výzdoba se 

odlišují i samotnou technikou. V oblasti slavonicko-telčské bylo řemeslnou tradicí nanést na 

hrubé jádro trojnásobnou vápennou ličku. Tato technika umožňuje jemný slabý nátěr v kterém 

bylo možné provádět velice jemnou kresbu a tu ještě malíři doplňovali stínováním palcem 

v zavadlé omítce a samotným přibarvováním barvami, které byly stálé ve vápně (fresko-

seko). Zcela odlišná technika se vyskytuje v jihočeské oblasti, kde na hrubé jádro byla 

natahována silná vrstva jemnější omítky (poté hlubší rýhy a jednoduší kresba). 

Dále je zajímavé kdo prováděl prakticky sgrafita na fasádě (zcela zajisté stejní mistři 

prováděli tuto techniku i v interiéru). Dle informací od Z. Wintra se zdá, že sgrafitem se od 

samého počátku zabýval cech malířský. Ti malovali zásadně náročnější partie jako figurální 

komposice a zedníkům, „dyncherům“, bylo svěřeno nahazování omítky a pravděpodobně i 

jednoduché základní rýsování.51  

V Telči se uvádí místní zedničtí mistři, kteří působili v první polovině 16.století, jsou 

to Martin (1533–1541), Tomáš (1543) a Mertl (1544). Od poloviny 16.století se setkáváme se 

jmény Antonín, Jan, Petr, Jeremiáš a Melichar, kteří mají přídomek Vlach. Nikdy jich však 

nebylo dost aby vytvořili vlastní zednický cech, ten se ustavil až roku 1733.52 Otázkou 

zůstává zda se některý z nich mohl podílet na přestavbě zámku, z výše zmíněných okolností 

se toto zdá nepravděpodobné. Leopold Estreicher se zajisté přesunul s celou svou dílnou do 

Telče, ve Slavonicích se v prvé polovině padesátých let 16.století nevyskytuje jeho jediná 

stavba. Zdá se spíše pravděpodobné, že tito mistři pracovali pro měšťanstvo. 

Na našem území se dá rozlišit trojí technika použití sgrafit. K nejjednoduššímu se řadí 

sgrafito jednobarevné, kresba je ryta do omítky s podkladem z přirozeného materiálu, bez 

umělého barvení. Kontrast je v hladké bílé svrchní vrstvě proti hrubému podkladu. Čím byly 

čáry hlubší tím byl tento kontrast větší (př. Zámek Litomyšl, Martinický palác na 

Hradčanech). Druhým je sgrafito barvené, spodní omítka byla dodatečně obarvena (po 

vyškrabání). Nejčastěji se jedná o barvu šedomodrou nebo červenohnědou. Třetí způsob 

spočívá v samotném zbarvení podkladové vrstvy již při jejím nánosu, nejčastěji dřevěným 

uhlím (podle jeho množství a hrubosti byla tato spodní omítka šedomodrá až černá). Tato 

technika nevyžadovala hluboké rytí svrchní vrstvy, aby se dosáhlo kontrastu. Barvením 

                                                 
51 DVOŘÁKOVÁ / MACHÁLKOVÁ (pozn. 45) 67. 
52 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK (pozn. 13) 58–60. 
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povrchové vrstvy se jednoduchá černobílá kresba stávala barevnou, tónování se provádělo 

zpravidla ještě za vlhka.53 

K přenesení kresby bylo pravděpodobně jako při malbě fresky použito kartonu.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Vladimír NOVOTNÝ: Poznámky o českém renesančním sgrafitu, in: Památky archeologické XXXVII, Praha 
1931, 37–58. 
54 František PETR: Nástenné malby, Bratislava 1954, 115, techniku zmiňuje ze současného hlediska,  použití 
kartonů se zdá být pravděpodobné, i přesto, že jsem nenašel zdroj, který by se o tomto zmiňoval. 
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7 PRÁCE MALÍŘŮ DLE GRAFICKÝCH PŘEDLOH 
 

První kdo si povšiml a upozornil na to, že místní malíři používali při sgrafitu cizích 

grafických předloh byli Max Dvořák a P. Hauser. Ti uvedli pro scénu bitvy na zámku 

v Litomyšli grafickou předlohu bitvy na Milvijském mostě, rytinu ze školy Marca Antonia, 

reprodukující malbu Rafaelovy školy v Sala di Constantino ve vatikánských stancích. Toto je 

jeden z mála příkladů kdy je u nás použito italských předloh, většinou se setkáme s vlivem 

německým, což se dá vykládat jak bezprostřední blízkostí zeměpisnou tak i větším množstvím 

grafických tisků.55 Roli zde mohla hrát i finanční stránka, která byla jistě rozdílná 

u německých a italských rytin. 

Místní řadoví malíři se zprvu obtížně vyrovnávali s požadavky nového slohu i přesto, 

že v pozdní gotice sílil zájem o krajinu, lidskou postavu a prostředí. V řešení nových úkolů se 

nedocenitelným pomocníkem stala grafická předloha. Exempla byla nezřídka používána i 

v předchozích staletích, ale v 16.století se díky knihtisku předlohy po Evropě rychle šířily. 

Malíř dle těchto předloh pracoval povětšinou bez usilování vlastní originality. Práce podle 

osvědčených vzorů se stala jakousi zárukou kvality. Od poloviny 16.století do prvé čtvrtiny 

století následujícího se užívalo vzorů z německé grafiky a knižní ilustrace. Vycházelo se z děl 

podürerovské generace či tvorby umělců Norimberkem prošlých a jeho mistry ovlivněných. 

Němečtí tiskaři vydávali „kunstbuchy“ s nejrůznějšími náměty, připravovali je především 

umělci z Norimberka jako Virgil Solis, Hans Sebald Beham a Jost Amman z Curychu 

usazený v Norimberku. Dle Solisova Biblische Figuren des alten und newen Testaments 

z roku 1566 jsou inspirovány starozákonní výjevy v Benátkách nad Jizerou, dále jeho 

Biblische Figuren z roku 1560 zřejmě ovlivnily výzdobu v domě čp. 85 ve Slavonicích a jeho 

nedokončená grafická řada ze 60.let ovlivnila cyklus ze Starého a Nového zákona na domě 

čp. 266 v Jihlavě. Jeho vliv je zřetelný v Hodovní síni v Telčském zámku. Virgil Solis měl 

z těchto německých umělců největší ohlas. Heinrich Aldegrever, Vestfálský rytec a malíř 

dodal cyklus Neřestí z roku 1552, které byly o rok později použity v Telčském zámku na 

výzdobě Hodovní síně. Roku 1559 byla použita Aldegreverova série evangelistů pro fasádu 

radnice v Mladé Boleslavi.  

Je překvapivé jak málo se užilo grafik nejvýznamnějšího německého rytce Albrechta 

Dürera, lze zmínit výjevy z Malých pašijí pro kostel na Kratochvíli, Klanění pastýřů a Kristův 

vjezd do Jeruzaléma pro Jihlavský dům čp. 266, Adama a Evu z roku 1501 pro sál 

                                                 
55 NOVOTNÝ (pozn. 53) 54. 
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v Martinickém paláci a fasádu zámku v Nelahozevsi. Na tomto místě se dá zmínit i 

Melancholie na fasádě domu čp. 15 v Telči. 

Řadu kompozic dodali nizozemští a flámští grafici, jako Philipp Galle, Maerten 

Heemskerck, Adriaen a Jan Collaert, Rafael Sadeler a Hendrick Goltzius a další. Většina 

těchto prací  vyšla z tiskařských oficin v Antverpách. S tímto městem byly jejich autoři spjati 

původem nebo tvorbou, nejeden byl poznamenán Italským pobytem a patřil k mezinárodní 

skupině manýristů.56 Tito rytci začali ovlivňovat sgrafita na našem území v druhé polovině 

16.století. Jejich samostatné listy nebo celé publikace byly naprodej u knihkupců, ale i ve 

Vladislavském sále na Pražském hradě. Pro některé sběratele (Rudolf II., Rožmberkové) byly 

listy dováženy přímo z ciziny.57 Pro mladší období se k předlohám řadí i barevné dřevoryty 

Lukáše Cranacha a Henrika Goldziuse a nelze vyloučit i přímé použití rytin italských. 

V ornamentice se kolem roku 1580 projevil severský vliv ryteckých děl Nizozemce 

Vredemana de Vries (Bechyně).58  

K předlohám se řadí i naše tisky, ač výjimečně; Kuthenova Kronika o založení české 

země z roku 1539 Šebestiánu Hájkovi pro panovníky na domě Žďárských v Prachaticích. 

Vydání Práv a zřízení zemských a Artikulů ze sněmu obecného inspirovalo ilustracemi malíře 

v bechyňském zámku.59 

Časově první předlohou byla grafika Hanse Sebalda Behama, použitá někdy po roce 

1545 pro sgrafito na prachatické škole. K roku 1553 se poprvé u předloh objevuje jméno 

Virgila Solise, jehož listy se tohoto roku staly předlohou pro scény v Hodovní síni v telčském 

zámku. Jeho grafiky se staly velkým zdrojem pro sgrafita, po roce 1567 byly použity na 

východním křídle zámku v Brandýse nad Labem. Od roku 1570 se používají k předlohám 

listy z jeho Ovidiových Metamorfos, vydaných roku 1563, prvně patrně na fasádě čp. 88 ve 

Slavonicích poté v Českém Krumlově. Zřejmě poslední Solisův impuls, kolem roku 1600, se 

podařilo zjistit na severním průčelí zámku v Nelahozevsi.60 

 

 

 

                                                 
56 Jarmila KRČÁLOVÁ: Renesanční nástěnná malba v Čechách a na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného 
umění II/1. Od počátku renesance do závěru baroka, Praha 1989 63sqq. 
57 Jarmila KRČÁLOVÁ: Grafika a naše renesanční nástěnná malba, in: Umění X, 1962, 276–282. 
58 DVOŘÁKOVÁ / MACHÁLKOVÁ (pozn. 45) 68. 
59 KRČÁLOVÁ 1989 (pozn. 56) 65. 
60 KRČÁLOVÁ 1962 (pozn. 57) 277 sq. 
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8 VÝZDOBA DVOU PŘÍZEMNÍCH MÍSTNOSTÍ 
 

Jarmila Krčálová v Dějinách Českého výtvarného umění konstatuje, že výmalba 

staveb vedla z přirozené radosti z barevnosti a záalpského sklonu k zdobnosti a fantasknosti, 

touhy reprezentovat a soupeřivost mezi objednavateli. K tomuto lze přičíst snahu o 

přizpůsobení starších budov novému, italskému stylu.61 Obě přízemní místnosti Telčského 

zámku jsou vyzdobeny sgrafity, které byly v této době oblíbenou technikou. 

 Sgrafitová technika se rozšířila ze severní Itálie přes Švýcarsko a Tyroly do 

rakouských oblastí a těsně před polovinou 16.století se technika ujímá i u nás. Přes Bavorsko 

se dále šířila do Saska a Slezska, kde se rozšířila v polovině 16.století.62 

 Výjimečnost spočívá v použití této techniky právě v interiéru, u nás se to vyskytlo 

vedle Telče pouze v domě čp. 4563 ve Slavonicích, v zámku Letohrad (dříve Kyšperk) a 

v českobratrském sboru v Mladé Boleslavi.64 Právě horní místnost Slavonického domu čp. 45 

dal roku 1556 vyzdobit neznámý objednavatel nábožensko-didaktickými scénami, kde autor 

kombinoval techniku sgrafita s malbou a celkové slohové pojetí svědčí o tom, že zde 

pracovala skupina umělců jako ve dvou interiérech telčského zámku.65 Výjevy v podobné 

velikosti i dějové bohatosti se nachází jen při výzdobě vnějšků, a to výrazně později. Např. na 

zámku v Litomyšli, Brandýse nad Labem a v Prachaticích, ornamentální dekorativnost 

telčských kleneb u nás ve své celistvosti a jednolitosti nemá tedy obdoby. Další podoby 

s takto charakterizovanou výzdobou, převážně s Klenotnicí jsou na nárožích domů v Českých 

Budějovicích a v Táboře, na slavonickém domě čp. 86, na telčském domě čp. 61 a na 

prachatické radnici. Ojediněle se fiktivně zobrazovaly i větší celky, malované architektury 

portálu nejsou výjimkou. Setkáme se s nimi ve výzdobě sálů zámku v Pardubicích a ve 

Slavonicích. V Telči se však jedná o celkovou výzdobu celé místnosti. Toto zobrazení 

architektury připomíná divadelní architektonické prospekty, které byly v 16. století oblíbené. 

Tyto scény netvoří iluzivní pokračování interiéru, ale jsou samostatnými celky, které 

napodobují pohled z venku; daly by se tedy předpokládat na fasádě domu.66 

 

 
                                                 
61 KRČÁLOVÁ 1989 (pozn. 56) 63. 
62 DVOŘÁKOVÁ / MACHÁLKOVÁ (pozn. 45) 69. 
63 K tomuto potřeba zmínit, že stejný dům bývá v novější literatuře zmiňován pod čp. 479. Já tento dům budu 
zmiňovat pod čp.45, dle starší literatury. 
64 Milada LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ: K otázce předloh pro sgrafita zámku v Telči, in: Umění VII, 1959, 402–
403. 
65 KRČÁLOVÁ 1989 (pozn. 56) 77sq. 
66 KRČÁLOVÁ 1955 (pozn. 7). 
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9 HODOVNÍ SÍŇ 
 

Zdeňka Papežová uvádí, že před výstavbou nového traktu sloužila místnost 

Zachariášovi jako hodovní síň, s tím že je to pozdější klenotnice. Místnost se nachází 

v přízemí východního křídla. Sgrafita odkryl a restauroval akademický malíř, povolaný 

z Vídně, Theofil Melicher, roku 1904.67 Jedná se o obdélnou místnost /4,20 x 7,75m/ s dvěma 

vchody a jedním oknem, valenou klenbou s lunetami, na okenní straně se třemi a na protější 

straně uprostřed s jednou a dvěma většími polovičními po stranách v rozích.68 Dole u podlahy 

je zběžná obloučková výzdoba, která byla pravděpodobně zakryta lavicemi (v gotické době 

měly lavice v místnosti pevné místo, kdežto stoly se přenášely).69 Tento pás vysoký 63cm, 

vyjma výklenku okna a dveří se táhne kolem celé místnosti. Hned nad tímto pásem se nachází 

vlys široký 81cm, který představuje lovecké výjevy. Nad vlysem s loveckými scénami je třetí 

řada maleb, tyto malby jsou vtěsnány do výklenků a oblouků klenby. Jedná se o alegorie 

sedmi hlavních hříchů a na bočních zdech scéna s Orfeem a Stětím sv. Jana Křtitele. Klenba 

je vyzdobena vegetativním ornamentem.70 Po ikonografické stránce navazuje program 

výzdoby na tradici středověkých zelených místností. Částečně se jedná o alegorii živé přírody. 

Orfeus jako vládce zvěře, která je v dolním páse předmětem lovu a tedy zdrojem masité 

potravy. Před nadměrným ponocováním a užíváním přírodních darů varuje sova a opice 

skrytá v rozvilinách. Přírodní alegorie je propojena s obecně zaměřenými moralitami ve 

varovných obrazech Sedmi neřestí a Herodovou hostinou se stětím sv. Jana Křtitele. Vchody 

jsou tradičně střeženy postavami zbrojnošů. Výzdoba programově navazuje na pozdně 

středověké vzory, zobrazená architektura, drapérie i ornamenty mají již klasickou renesanční 

formu. Dle datace nad západním vchodem, se výzdoba místnosti klade do roku 1553. Podle 

vyobrazených témat sloužila místnost jako hodovní sál.71 Jak vyplívá z výše popsaného 

inventáře z roku 1589 je toto určení poněkud zavádějící. V pozdější době, kdy se areál zámku 

rozrostl o nové prostory, sloužila místnost  pravděpodobně jako pracovna Zachariáše. 

Po technologické stránce se jedná o černobílé sgrafito dokončené bílou a okrovou 

malbou. Výzdobu odkryl a restauroval v roce 1904 Th. Melicher, podruhé byla výzdoba 

restaurována roku 1940 A. Zeithammerem.72 

 

                                                 
67 FROMEK / TIRAY 1905 (pozn. 2), iniciálu křestního jména zde autoři uvádí jako B 49. 
68 PAPEŽOVÁ 1952 (pozn. 5). 
69 FROMEK 1912 (pozn. 3) 12. 
70 FROMEK / TIRAY 1905 (pozn. 2) 51, 54–56. 
71 CHAMONIKOLA 1999 (pozn. 28) 230. 
72 Idem 230. 
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9.1 Jižní stěna  

 
Spodní část stěny je rozdělena do pásů. Nad prázdným pásem bez výmalby těsně u 

podlahy následuje pás o výšce 63 cm se zobrazením malé arkády, jednotlivé oblouky jsou 

neseny malými pilíři. Iluzivní podlaha pod arkádou ubíhá do pozadí, kde končí 

pravděpodobně u myšlené zdi. Tato iluzivně zobrazená arkáda je pravděpodobně myšlena 

jako nosný prvek pro velké obrazové scény a zároveň prostor místnosti sama odlehčuje. Nad 

touto arkádou je pás s loveckým výjevem. Tento pás je široký 81 cm. Od západního vchodu 

se nám naskýtá pohled na běžící lovecké psy, kteří běží ke kořisti, zajíci, kterého ulovil sokol. 

Této části scény dominuje jezdec na koni, pravděpodobně sokolník. V druhé části obrazu se 

nachází lovec s puškou, kterou drží na rameni. Před ním v běhu pes, pravděpodobně stíhá 

zajíce, který se snaží utéct v levém rohu výjevu. Scéna je otevřena do prostoru. Stromy zde 

nemají funkci ohraničení výjevu v pozadí, kde je vidět hrad nebo zřícenina na vrchu hory. 

V pravé části obrazu, u vchodu, je zobrazena rostlina v téměř botanickém detailu jako ve 

scéně s Orfeem na protější stěně.  

Nad loveckým výjevem vidíme množství postav v dobovém oblečení, které jsou 

umístěny na jakémsi nádvoří. V levé části, v rohu se nachází sloup, z kterého vidíme pouze 

patku a část dříku s maskaronem. Sloup je na dříku opatřen reliéfem. Za ním se nám otvírá 

pohled do interiéru s dvěmi sedícími postavami u stolu z toho po naší levici je figura mužská 

s plnovousem a korunou na hlavě a vedle ní ženská figura v módním klobouku. Na stole 

vidíme pohár a snad i mísu či talíř s jídlem. Nad jejich hlavami je vidět drapérie baldachýnu, 

za kterým se nachází druhý sloup, taktéž s reliéfem a maskaronem. Tato architektonická část 

se nachází na několika vyvýšených stupních. Před sedícími postavami stojí, zády k divákovi, 

mužská postava a za ní přichází další figury v dobovém oblečení. Hned u ní se nachází 

postava ženy, která v rukou drží tác na kterém je mužská hlava s plnovousem. Další postavy 

přichází povětšinou v páru z toho figura, která se nachází na stupních schodiště nese v rukách 

čutory nebo jiné nádoby na přenos vody. mužská figura z páru za ní drží v rukou jakýsi 

předmět, který připomíná vpletenou trnovou korunu. Tato linie postav nás zavede až na 

opačnou stranu výjevu, kde je scéna s mužem držícím v pravé ruce meč jak klade useknutou 

mužskou hlavu na tác, který drží žena. Celá tato scéna se odehrává nad bezhlavým torzem 

z něhož se řine krev. V pozadí, nad scénou rozeznáme kašnu či fontánu, z které tryská voda a 

u níž je objímající se milenecká dvojice. V pozadí nad množstvím postav vidíme balustrádu s 

hudebníky. Za balustrádou se nachází centrální stavba, pravděpodobně věž s půlkruhovým 

vchodem a dvěma půlkruhovými okny. Z této věže přechází architektura v zeď či hradbu 
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s cimbuřím, ve stěně zdi jsou dvě pravoúhlá podvojná okna. Zeď opět přechází ve věž, z které 

vidíme její spodní část s podvojným pravoúhlým oknem a schodištěm s kruhovými stupni co 

ústí do půlkruhového vchodu. Architektura pokračuje opět zdí s cimbuřím, tentokrát bez oken 

a pravá část architektonického pozadí je zakončena opět věží s půlkruhovým vchodem a 

podvojným pravoúhlým oknem. V rohu této věže a zdi s cimbuřím se nachází strom. Celé toto 

k divákovi otevřené nádvoří je vydlážděno v perspektivně zobrazeném pavimentu. 

Scéna představuje Herodovu hostinu, při níž byl sťat Jan Křtitel. [1] Děj je tu zobrazen 

kontinuitně, kdy na levé straně je samotné stětí s bezhlavým tělem a hlavou Jana Křtitele a 

přechází do pravé části obrazu, kde je samotná hlava přinesena k Herodovi. Studna, fontána 

nebo též pramen by v kontextu k ději mohl symbolizovat nikdy nevysychající pramen života a 

vzkříšení. V Janově evangeliu se dočteme, když Ježíš hovoří se samařskou ženou „Každý, 

kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám, stane se 

v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“73 

Rozličné obrazové motivy ze Starého a Nového zákona na téma stromu života 

poukazují na trvalou platnost Boží vůle ke spáse.74 Zda je v této scéně strom použit jako 

kulisa nebo má hlubší význam je otázkou. Stejně se můžeme ptát i u fontány. 

Obraz nám dává nahlédnout do způsobů dobového oblékání a v kontextu s dalšími scénami 

má mravoličný a etický význam. 

 

9.1.1 Jižní stěna v porovnání s grafickou předlohou 
 

Grafické předlohy jsem identifikoval v díle Virgila Solise. 75 

V lovecké scéně vidíme volné použití grafického listu. [2] List je opticky rozdělen na 

dvě části pomocí vysokého keře. V levé části je hon na zajíce pomocí psů, kdežto v pravé 

části lov pomocí sokola. Na sgrafitu je toto dělení přesunuto na hrad v pozadí a v malíři 

invenčně použitými stromy, které doplňují obě oddělené scény.  

Ve scéně Herodovy hostiny je vidět jak malíř převedl podélný grafický list do 

omezeného prostoru lunety. Až na nepatrné změny ponechává vše co se nachází na grafickém 

listu. Na sgrafitu jsou vynechány pes u hodovního stolu a opice v popředí, dále je vynechán 

                                                 
73 Bible, Český ekumenický překlad, 1995. 
74 Gerd HEINZ-MOHR: Lexikon symbolů: obrazy a znaky křesťanského umění, Praha 1999 246. 
75 Virgil Solis (1514–1562), dřevořezač a mědirytec. Jeho dílnu převzal Jost Amman. Vytvořil ilustrace 
k Ovidiovým Metamorfozám a k bibli vydané roku 1560, cyklus Proslulí hrdinové dějin, krajiny, alegorie, 
lovecké výjevy, zvířecí motivy a ornamentální rytiny. Solis patří mezi tzv. kleinmeistry. Převzato ze Slovník 
světové kresby a grafiky, Praha 1997 399. 
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strom u schodiště. Malíř použil dláždění na celý prostor, který zcela uzavřel architekturou 

v pozadí. Tímto a vměstnáním postav jednu na druhou vytvořil zcela neprostupný děj a bez 

jakéhokoli optického dělení změnil kontinuitní děj stětí Jana Křtitele na téměř současnou 

dějovou linii, která je umocněna již zmíněným průvodem lidí. Maskarón, který se nachází na 

dříku sloupu v levé části obrazu je pouze malířovým počinem a můžeme se ptát na jeho 

význam. Stejně jako na předmět, který má v rukou jedna z mužských postav, připomínající 

trnovou korunu a na předloze se nevyskytuje. [3] 

 

9.2 Severní stěna 

 
Jedná se o stěnu s dveřním otvorem, který je orámován ilusivním portálkem 

zakončeným obloukem v podobě tympanonu. V něm je medailon s mužskou podobiznou 

v profilu s orlím nosem, plnovousem s bradkou, baretem na hlavě a kolem ramen rozeznáme 

zobrazenou kožešinu. Medailon po obou stranách drží amoreti, klečící na jedné noze. Z rohů 

tympanonu vyrůstá květina, nebo rostlina s květem. Podobizna by mohla být portrétem 

Zachariáše z Hradce. Po stranách je vchod orámován pilastry na nichž stojí tympanon. Sokl 

pilastru je profilován stejně jako samotný dřík, echinus hlavice je zdoben listovcem, který 

přechází do architrávu.  

Neuměle provedená perspektiva tohoto portálku nám dává otázku, zda se i zde malíř 

řídil grafickou předlohou, nebo se jedná o jeho osobní invenci. V porovnání s perspektivním 

zobrazením vedlejší Klenotnice je rozdíl o to viditelnější a vyvstává tu další otázka, a to 

nestejný vznik výzdoby obou místností.  

Spodní část stěny je vymalována obdobně jako její protějšek, u podlahy pás bez 

výmalby a nad ním iluzivní arkáda. 

Nad touto arkádou je pás loveckých scén. Na severní stěně je scéna s psovodem a 

trubačem jedoucím na koni. Krajina je v pozadí uzavřena řadou stromů, které se směrem 

k portálku přibližují k divákovy. Scéna je vyrovnána pohybem jedoucího koně a statického 

psovoda, na jeho straně se pohybem vyznačuje pes , který vybíhá zpoza stromu za psovodem. 

Obě postavy jsou oděny dle dobové módy.  

Nad tímto loveckým výjevem je scéna, která má zcela opačný účinek. Z této scény je 

na první pohled patrný její klid. V levé části obrazu sedí na kameni nahý muž s plnovousem, 

hrající na smyčcový nástroj. Pod touto postavou se nachází mládě medvěda, u jeho nohou je 

pardál s dokonalým zobrazením skvrn na kůži. Za postavou muže se pravděpodobně nachází 
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koza nad níž na větvi sedí sova. Směrem od muže se nachází ležící pes se vztyčenou hlavou a 

lev, který hledí ven ze scény na diváka. U hlavice pilíře sedí hlodavec, možná křeček. Nad 

lvem je jediné mýtické zvíře, jednorožec, za ním se zpoza stromu vynořuje laň. Přímo nad 

portálkem se nachází pravděpodobně kamzík, kozoroh a další zvíře s rohy. Na větvi stromu je 

vidět veverka. Stejně jako spodní lovecký výjev je i tato scéna zakončena řadou stromů. Za 

kozorohem lze rozpoznat palmu, či vrbu a podle některých listů se dá usuzovat, že se jedná o 

duby. Výjev se odehrává na lesní pasece, kde jsou některé druhy květin a trav zobrazeny 

téměř s botanickou znalostí.  

Je zcela zřejmé, že se zde jedná o Orfea hrajícího zvířatům, [4] z desáté knihy 

Ovidiových Proměn, kde se v kapitole „Soustrast stromů“ dočteme, že poté co Orfeus 

nedokázal svou manželku vyvést z podsvětí, truchlil po tři roky. V této kapitole je následný 

text „…planina náhorní byla a na ní se do šíře táhlo místo rovné jak mlat a pokryté zelenou 

travou, stín však nebyl tam žádný. Sem jakmile na kraj si sedl potomek Apollónův a 

rozechvěl struny své lyry, stín se dostavil hned, dub posvátný Diův sem přišel,…“76 Dále jsou 

vyjmenovány druhy stromů mezi nimiž je platan, buk,jasan, ale i vrba a palma. Následně 

v kapitole Ganymédes, čteme „ Orfeus takový les když písněmi přivábil k sobě, seděl 

uprostřed šelem a v hejnu přilétlých ptáků. Rozechvěl struny…“77 

Toto antické mytologické téma bylo převzato do křesťanské ikonografie. Zcény 

s Orfeem jsou známy již z římských katakomb (S. Callisto, 2.pol.2.století; S. Domitilla, 

1.pol.3.století; S. Priscilla, polovina 4.století). Orfeus bývá považován za pohanského proroka 

a zvěstovatele Krista. Orfeus byl vnímán v kontextu s nesmrtelnou duší. 78  

Scény Orfea hrajícího zvířatům a lovecké výjevy jsou vymalovány v přízemí zámku 

Jana ml. z Lobkovic v Králově Dvoře z roku 1585.79 

 

9.2.1 Vchod v severní stěně 

 
Na ostění vlevo je od podlahy pás bez výzdoby nad ním je orámování čistého 

obdélníku, který navazuje na arkádu severní stěny. Nad tímto je sloupová konstrukce 

s patkami a hlavicemi na kterých stojí oblouk arkády, cvikly nad tímto obloukem jsou 

vyplněny vyobrazením cihlového zdiva. V této arkádě je zobrazen zbrojnoš v přilbě, kyrysu, 

                                                 
76 Publius Ovidius NASO: Proměny, překlad Ivan Bureš, Praha 1974, 272. 
77 Idem 274. 
78 HEINZ-MOHR (pozn. 74) 189. 
79 KRČÁLOVÁ 1989 (pozn. 56) 69. 
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drátěné košili a v rukavicích. Pravou ruku má zaklenutou v bok a levou drží štít, který opírá o 

zem. Na štítu je zobrazen gryf. Krajina za postavou je jen zběžně zachycena. [6] 

Fromek a Tiray dávají zobrazeného gryfa či noha do souvislosti se znakem města 

Roztok.80 

Na pravé straně ostění je zobrazena stejná konstrukce jako na protějším levém ostění. 

Pod obloukem arkády zbrojnoš, který jakoby do ní vstupoval. Na přilbě má korunu na těle 

kyrys a u nohy rozeznáme pochvu meče. Pravou rukou přidržuje štít, opřený o zem. Na něm 

jsou zobrazeny tři královské koruny. Krajina je opět jen naznačena. [8] 

Fromek s Tirayem spojují tři korunky ve štítě se znakem Švédska.81 

V záklenku ostění je iluzivní kazetování.  

V katalogu výstavy Od gotiky k renesanci jsou již obě postavy zbrojnošů 

identifikovány jako Alexandr Veliký a král Artuš.82 

9.2.2 Severní stěna v porovnání s grafickou předlohou 
 

Předlohy jsou z díla Virgila Solise. 

Podle grafického listu je zřetelně vidět řada rozdílů. V celkovém rozvržení a 

kompozici zůstávají oba obrazy totožné, odlišnosti nacházíme v množství a složení zvířeny. 

Na grafickém listu je též v levé části sedící nahá mužská postava, která hraje na violu. 

Převzaté prvky nacházíme v ležícím psu a lvu, co hledí ven ze scény a taktéž v jednorožci, 

který jako jediný z mýtických zvířat malíř přenesl do sgrafita. Totožná je zároveň laň nad 

trojící těchto zvířat. Na grafice se nevyskytuje trojice zvířat nad portálkem a další v těsné 

blízkosti mužské postavy (medvídě, pardál a koza). Řadu odlišností nacházíme i ve stromoví. 

Na grafickém listu nelze rozlišit jednotlivé druhy, kdežto na sgrafitu rozeznáváme duby a 

pravděpodobně platany, shodným prvkem tu zůstává palma. Z tohoto se dá usoudit, že malíř 

si byl vědom textu v Ovidiových Metamorfózách, kde se přímo zmiňují tyto druhy stromů, 

nebo pracoval dle rad někoho, který byl s tímto textem obeznámen. Další rozdíl je v použití 

květin a trav, které se na grafickém listu nenachází, v tomto nám sgrafito dává lepší představu 

o lesní pasece. Dle způsobu jakým jsou tyto rozdílné prvky použity se dá usuzovat o použití 

jiných grafických předloh. Z toho lze konstatovat, že malíř výborným způsobem použil 

grafické předlohy, která je podélného formátu a vybral si pouze ústřední motiv a za použití 

dalších grafických listů zachoval celkový ráz prvotního listu s hrajícím Orfeem. [5] 

                                                 
80 FROMEK  / TIRAY (pozn. 2) 56. Tuto myšlenku převzala i Zdeňka Papežová (pozn. 5). 
81 Idem 56. I toto převzala Zdeňka Papežová (pozn. 5). 
82 CHAMONIKOLA 1999 (pozn. 28) 230. 
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Dle grafického listu k figurám v ostění se podařilo zjistit, že na ostění vlevo se jedná o 

Alexandra Velikého. Malíř oproti grafice zjednodušil zbroj, nepřenesl zdobné detaily. Přesný 

naopak zůstal v zachycení podoby obličeje, pravděpodobně s myšlenkou zachycení pravé 

podoby Alexandrovi. Z listu byla přenesena pouze postava. [7] 

Grafická předloha pro zbrojnoše na pravé straně ostění nám určila postavu jako krále 

Artuše. Z listu byla opět přenesena jen figura a malíř také zjednodušil brnění ve zdobných 

prvcích. Ponechal pouze ozdobu na rameni. Obličej je taktéž přenesen do detailu z předlohy. 

[9] 

 

9.3 Východní stěna 

 
Spodní část stěny je vymalována totožně jako zbytek místnosti. Spodní pás bez 

výzdoby, nad ním pás s arkádou, která nese lovecké výjevy. Od severu to je scéna na které 

vlevo vidíme mužskou postavu s kopím, které směruje do prostoru scény. Před ním jsou dva 

lovečtí psi a další muž s kopím, které směruje na medvěda, jehož napadají dva lovečtí psi. 

Medvěd je vzpřímen na zadních tlapách a do jedné se mu zakusuje pes, zatímco druhý se mu 

vrhá na záda. Prostor ve scéně tvoří opět řada stromů v pozadí. Postavy dvou lovců jsou 

zobrazeny v dobových kostýmech. [10] 

Stěna je rozdělena oknem. Oba pásy výmalby jsou u špalety okna ukončeny 

architektonickou kulisou. Obdobně jako vstupní portálek na severní stěně, patkou se soklem 

v páse arkády a nízkým dříkem s hlavicí v páse loveckém. 

Na pravé stěně od okna je spodní část dělena totožně, spodní úzký pás bez výzdoby, 

nad ním arkáda nesoucí lovecký výjev. Na levé straně u špalety okna je scéna ukončena 

stejným architektonickým dělením jako na levé straně stěny. V lovecké scéně vidíme 

mužskou postavu v dobovém kostýmu jak v rukou třímá kopí, které zaráží do kance před 

sebou, ten pod sebou má další lidskou figuru lovce, na kterou zjevně zaútočil. Z pravé strany 

výjevu běží dva psi a chystají se vrhnout na kance. Pozadí tvoří opět řada stromů. Scéna je 

opticky ohraničena po stranách stromy, co vystupují do popředí. Jedná se o nejdramatičtější 

loveckou scénu v této místnosti. Člověk zde není již jako lovec, ale i jako oběť. [12] 
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9.3.1 Okno ve východní stěně 

 
Špaleta na levé severní straně je rozdělena malbou na dvě části. Spodní část tvoří 

iluzivní arkáda, pod obloukem je stojící pes na iluzivní podlaze, za ním je vidět řetěz.  

Pes je všeobecným symbolem věrnosti, ale i atributem Závisti a bývá zobrazován jako 

průvodce Melancholie.83 Ve spojení se řetězem by se mohlo jednat o symbol ovládnuté či 

zkrocené závisti, nebo melancholie.  

Po stranách je výjev ohraničen obdobnou architektonickou konstrukcí jako v celé 

místnosti. Patka se soklem, dřík pilíře s hlavicí, jejíž echinus je zdoben listovcem, který 

přechází do myšleného architrávu. Tato část přechází do druhého dříku jehož hlavice je taktéž 

zdobena listovcem a nese v horní části oblouk arkády. Tento dřík je v jednoduchém profilu 

vyzdoben vloženým polosloupem. V horním obraze pod arkádou a na iluzivní podlaze se 

nachází erb Zachariáše z Hradce, [15] štít rozdělen do čtyř polí. V prvním pětilistá růže, druhé 

pole děleno na dva pásy, v třetím poli gotické majuskulní M s korunkou, čtvrté pole obsahuje 

kotvu. Na štítě přilba s fanfrnochy, v klenotu vavřínový věnec s pětilistými růžemi mezi 

orlími křídly. Na protější špaletě je totožné architektonické členění, ve spodní části sedí pod 

arkádou zajíc.  

Zajíc by v kontextu výzdoby celé místnosti mohl být symbolem nezřízené plodnosti či 

jako atribut Žádostivosti.84 To, že je vyobrazen pod erbem Kateřiny z Valdštejna by mohlo 

mít význam ve smyslu morality, vyvarování se smyslnosti. 

V horním obraze pod obloukem arkády, který je ozdoben pětilistou růží, erb Kateřiny 

z Valdštejna, [16] štít rozdělen do čtyř polí v každém z nich je lev. Na štítě přilba 

s fanfrnochy, s korunou a s křídly. V parapetu umístěna deska o restaurování místnosti. [17] 

Záklenek ozdoben ornamentem s rostlinným dekorem. 

9.3.2 Východní stěna v porovnání s grafickými předlohami 
 

Toto porovnání je pouze v loveckých scénách, jejíž předlohy jsou z díla Virgila Solise. 

Levá strana stěny. Dle grafické předlohy vidíme, že malíř zde použil pravou část listu, 

kde lovec se psy útočí na vzpřímeného medvěda, přidanou je na sgrafitu figura lovce po levé 

straně a upraveno pozadí se stromy, odstraněn je jeden ze psů za lovcem. [11] 

Pravá strana stěny. Dle možných předloh se dá určit použití pouze poloviny či části 

grafického listu. Největší rozdíl od předlohy se dá vytušit v zobrazení stromů v pozadí, které 

                                                 
83 James HALL: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991 348. 
84 Idem 496. 
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se v této místnosti vždy na loveckých scénách měnilo. Další rozdíl je pravděpodobný 

v loveckých psech, kteří útočí na kance. [13, 14] 

Jestli se dají předpokládat předlohy pro zobrazení psa a zajíce ve špaletě okna tak se 

s největší pravděpodobností dají nalézt v pracích Virgila Solise, podle jehož grafických listů 

se řídila výmalba loveckých scén a dvou velkých výjevů v této místnosti. 

 

9.4 Zobrazení Neřestí 

 
Scény Sedmi hlavních hříchů společně se Sedmi skutky milosrdenství se objevují 

převážně v měšťanském prostředí, kde měli poukazovat a apelovat na mravný život a 

vyvarování se hříchů v životě městské komunity.85 Zobrazený typ Neřestí byl ze středověké 

Francie převzat německými grafiky.86 

Popis je řazen od severu k jihu. 

 

9.4.1 Závist [18] 
 

Alegorie je zobrazena v lunetě. Ženská figura sedí na zvířeti, nestvůře, která má 

mohutné čtyřnohé tělo, dlouhý pod sebe stažený hadí ocas. Hlava podobá se ovci s velkýma 

ušima a dlouhou takřka lví hřívou. Žena drží se levou rukou za holeň odhalené levé nohy. 

Pravou nohou stojí na bloku kamene a v pravé ruce drží dřevec s praporem se zobrazením 

dvou propletených hadů. Žena hledí do leva a její tvář je zachycena v profilu. Z drapérie šatu 

má vidět odhalený pravý prs. Po pravé straně nad hlavou zvířete je erb v jehož štítu je štír, 

přilbice kolčí s fanfrnochy, v klenotu netopýr s rozevřenými křídli. Krajina je po pravé straně 

v horizontu naznačena kopcovitým terénem, v popředí se nachází pouze již zmíněný blok 

kamene a pár kamenů jednotlivých.  

Pod obrazem je dvouřádkový nápis psaný farkturou ve staročeštině, který vysvětluje 

výjev. 

 

 87 

 
                                                 
85 Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006 258. 
86 KRČÁLOVÁ 1989 (pozn. 56) 81. 
87 Zobrazení textů je převzato z Časopisu matice moravské z roku 1905 od Františka Fromka a Jana Tiraye s tím, 
že uzávorkovaná písmena jsou prací restaurátora Melichara. 
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Štír nebo též škorpion je ve středověkém umění vnímán jako symbol Satana a 

smrtelného ohrožení.88 Ve světské symbolice bývá štír spojován se Závistí a Nenávistí. Pro 

jazyk plný jedu se jejím atributem stal had.89 Závist bývá zobrazována jedoucí na psovi, který 

ohlodává kost, nebo na draku.90 Což by mohlo být v našem případě. 

Zobrazena bývá někdy s netopýříma ušima.91 

 

9.4.2 Srovnání s grafickou předlohou [19] 
 

Všechny grafické předlohy pro zobrazení Neřestí jsou z díla Heinricha Aldegrevera.92 

Rozdíly jsou vynucené prostorem lunety a zjednodušením detailů na zvířeti. Na 

grafice má nestvůra ostny na těle, které ve sgrafitu nevidíme. Rozdíl vynucený prostorem 

vidíme i v praporu, zatímco na grafice směřuje na pravou stranu, ve sgrafitu na stranu 

opačnou. Malíř přidal krajinu v pozadí. 

Na grafickém listě se nachází latinský text, který ve výmalbě čteme ve staročeštině. 

 

9.4.3 Nestřídmost [20] 
 

Obraz je umístěn na oblouku klenby mezi zobrazením Nenávisti a oknem ve stěně. 

Figura ženy sedí na vepři, oběma rukama třímá dřevec s praporem na kterém je zobrazeno 

jakési zvíře, pravděpodobně ježek. Žena je celá zahalena v šatu, má rozpuštěné dlouhé vlasy, 

které jí vlají ve vzduchu. Čelo jí objímá vrkoč copu, či nějaká čelenka nebo korunka. V levé 

části je erb s kočkou ve štítě a s přilbou s fanfrnochy. V klenotu sova. Nad tímto výjevem je 

štít se lvem, pravděpodobně odkaz na erb Kateřiny z Valdštejna. 

 

 

 

                                                 
88 HEINZ-MOHR (pozn. 74) 271. 
89 HALL (pozn. 83) 438. 
90 HEINZ-MOHR (pozn. 74) 267. 
91 ROYT (pozn. 85) 62. 
92 Heinrich Aldegrever (cca. 1502–1555/1561), vyučil se zlatníkem, ovlivněn nizozemskými mistry. Od třicátých 
let 16.století přejímal vlivy z Itálie. Vytvářel i ornamentální rytiny. Řadí se k tzv. Kleinmeistrům. Převzato ze 
Slovník světové kresby a grafiky, Praha 1997 98. 
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Vepř je zde jako obraz žravosti, nevědomosti a sobectví. Sova je v negativním smyslu 

vnímána jako noční tvor a zástupce duchovního zatemnění. Ježek byl ve středověku obrazně 

vnímán jako lakota a labužnictví a díky svým bodlinám i jako symbol hněvu.93 

 

9.4.4 Srovnání s grafickou předlohou [21] 
 

Rozdíl je nejvíce patrný v zobrazení vepře. Malíř pro omezený prostor stočil jeho 

hlavu směrem k divákovi. Další podstatný rozdíl vodíme v rozpuštěných vlasech ženské 

figury, na grafice má vlasy vpleteny do copů. Zjednodušení je viditelné v pojetí drapérie na 

šatech i praporu. Ponechána je hromádka kamení v popředí. Z grafického listu bylo opět 

vynecháno pozadí v podobě stromu a monolitu. 

Na listě opět latinský text, který na výmalbě přepsán do staročeštiny. 

 

9.4.5 Lenost [22] 
 

Obraz je umístěn na oblouku klenby v pravé části stěny mezi oknem a zobrazením 

Chlípnosti. Ženská figura se snaží nasednout na sedícího osla. Levou rukou drží osla za ucho 

a v pravé třímá dřevec s praporem s vyobrazením raka. V pravé části erb s husou či kachnou 

ve štítu, ta drží v zobáku podkovu. Přilba s fanfrnochy, v klenotu opice držící v ruce podkovu. 

Žena má odhalené pravé rameno, vlasy z části vpravené do drdolu a zčásti rozpuštěné. 

V popředí je hromada kamení. 

 

 

 

 

Osel je tradičně považován za líné zvíře a tudíž je jeho význam zřejmý. Rak by zde 

mohl též být odkazem na lenost, vzhledem k tomu, že chodí pozpátku. 

Opice bývá poukazem na závist, zastupuje lakotu, lest a žádostivost.94  

                                                 
93 HEINZ-MOHR (pozn. 74). 
94 Idem 187. 
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Lenost může vést k chudobě a za jiných okolností k žádostivosti a proto bývá 

spojována s oběma.95 

 

9.4.6 Srovnání s grafickou předlohou [23] 
 

Rozdíl je pouze ve zjednodušení drapérie a praporu, kterým malíř vyplnil prostor 

v levé části obrazu. Na grafice vidíme v pozadí hornatý horizont s městem v popředí. Na 

sgrafitu je celý prostor vyplněn zvířetem. 

Na listě latinský text, ve sgrafitu přepsaný do staročeštiny. 

 

9.4.7 Chlípnost [24] 
 

Obraz je umístěn v lunetě. Zachycuje ženskou figuru sedící na zvířeti, které má 

hlávku, zřejmě se jedná o velblouda. Levou rukou přidržuje otěže a v pravé třímá dřevec 

s praporem na kterém je zobrazen lišák či liška. Žena má vlasy vpleteny do copu. V pravé 

části obrazu erb s žábou ve štítě, přilbou s fanfrnochy a kohoutem v klenotu. V popředí 

zobrazeno opět kamení a v levé části hornatý horizont. 

 

 

 

 

Velbloud bývá vnímán jako symbol střízlivosti a umírněnosti.96 Tento výjev by se dal 

vyložit jako chlípnost, která ovládá střízlivost, vzhledem k tomu, že zvíře má ohlávku. 

Liška by zde mohla být symbolem zlovolné lstivosti, jako symbol smyslnosti je liška 

zobrazena na hlavici sloupu v St. Radegonde v Poitiers, ze 12. století.97 

Kohout by v kontextu se scénou mohl být symbolem mužnosti a smyslnosti. Pokušení 

mladých mužů k sexuálnímu požitkářství bývá zobrazováno v podobě kohoutů.98 Kohout je 

taktéž jedním ze symbolů, i když méně užívaným.99 

Žába ve štítě by mohla představovat ropuchu, která společně s hady na vyobrazeních 

Posledního soudu ožírá ňadra a genitálie nahé ženy či muže co podlehly žádostivosti a 

                                                 
95 HALL (pozn. 83) 248. 
96 HEINZ-MOHR (pozn. 74) 290. 
97 Idem 139. 
98 Idem 102. 
99 HALL (pozn. 83) 508. 
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chlípnosti. Dle středověké církve budou hříšníci v pekle trestáni skrze ty tělesné orgány, 

kterými se provinili.100 

 

9.4.8 Srovnání s grafickou předlohou [25] 
 

Zjednodušení je patrné v drapérii, prapor směřuje na sgrafitu doleva do volného 

prostoru. Velbloud má zkrácen krk. Na grafice je vpravo zobrazeno město a v levé části druhé 

město na skále. 

Na grafickém listě opět latinský text, ve sgrafitu přepsán do staročeštiny. 

 

9.5 Západní stěna 

 
U podlahy je opět nízký pás bez výmalby nad kterým se nachází pás s arkádou, obojí 

je totožné jako na předchozí stěně. Nad ilusivní arkádou je pás s loveckou scénou. V pravé 

části výjevu se nachází jezdec za kterým na sedle sedí žena, oba v dobových kostýmech. U 

koně běží lovecký pes, pozadí za jezdcem je ukončeno trojicí stromů a v popředí před ním se 

nachází další, který vytváří prostor v popředí. Střední část výjevu tvoří další jezdec, který drží 

v rukou jakýsi dlouhý předmět, pravděpodobně kopí. U něho běží pes, který honí nějakou 

zvěř, pravděpodobně srnu, či se jedná o dva psy odlišné rasy. Před jezdcem je strom, který 

dělí scénu od pozadí na kterém je na kopci patrný hrad. V popředí před srnou se nachází pařez 

od kterého utíká jelen se srnou do dalšího zalesněného prostoru v levé části výjevu. V této 

části se nachází další lovec se psem, opět oblečen v dobovém kostýmu.  

V pravé části stěny nad loveckým výjevem se v klenebním výklenku nachází 

pokračování scény ze severní stěny. Jedná se o krajinu, která se nachází za sedící nahou 

postavou Orfea. [26] Odprava zde vidíme sedícího jelena za ním je zajíc a další jelen za nímž 

se nachází další zajíc nebo sedící srna. U hlavy druhého jelena stojí kohout, v pozadí tvoří 

kulisu řada stromů u kterých vidíme na zadních tlapách stojícího medvěda a vedle stojí kůň. 

V popředí z trsu trávy vylézá hlodavec, krajina je zde řešena stejně jako na severní stěně, čili 

detailní zobrazení druhů travin a listů stromů. 

 

 

 

                                                 
100 Idem 507. 
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9.5.1 Vchod na západní stěně 

 
Ve výseči nad vchodem je vyobrazena deska s nápisem Letha 1553, [27] po stranách 

držena oblečenými anděly, seshora je nesena andělem bez šatů. V levé části nahoře je 

kvetoucí rostlina. V pravém cípu výseče je zobrazen drak či jiné bájné zvíře se zobanem a 

vyplazeným jazykem. V ostění, přiléhající k západní stěně je zobrazeno stejné schéma dvou 

spodních pásů, v druhém pásu je zobrazen jeden oblouk arkády. Nad tímto je zobrazen, 

bokem ke vchodu, zbrojnoš v pravé ruce držící jakousi tyč či kopí a levou svírá jílec meče. 

[28] Stojí na iluzivní podlaze a nad ním je oblouk arkády. Na hlavě má přilbu s hřebenem a na 

těle rozeznáme drátěnou košili a plátovou zbroj s chráněnými pažemi a nohama. Levá část je 

ohraničena pilastrem se soklem s jednoduchým echinem a abakem, který se opakuje i na 

dříku. Pravá část je zakončena nárožním pilastrem, sokl i dřík s jednoduchým profilem. Na 

straně západní stěny je v profilu zobrazen polosloup. V záklenku ostění je iluzivní kazetování. 

V ostění na jižní stěně, které je její součástí vidíme stejně jako na protějším ostění sokl 

s echinem a abakem na který navazuje arkáda na jižní stěně. Dřík pilastru a hlavice jsou taktéž 

obdobné jako na protějšku. Na tento pilastr navazuje obloukový přístřešek, pod kterým je 

strom z něhož vytéká míza do nádoby postavené u kmene. [29] Tento obraz volně pokračuje 

loveckým výjevem na jižní stěně. 

Fromek a Tiray uvádí strom jako břízu101 a Zdeňka Papežová jako palmu.102 Mohlo by 

se jednat o rostlinný symbol Krista s probodeným bokem, k celkovému symbolickému pojetí 

výzdoby se toto jeví pravděpodobné. Bez významu by nemuselo být ani samotné umístění 

tohoto obrazu pod scénou Herodovi hostiny. 

9.5.2 Porovnání s grafickou předlohou 
 

Předlohu pro loveckou scénu se mi nepodařilo určit, ale je nejvýše pravděpodobné že 

zde bylo použito opět listu od Virgila Solise. Předloha pro část scény, která přesahuje ze 

severní stěny, je totožná. Zde se nachází pouze levá část grafického listu, krajina která se 

nachází za Orfeem. [5] Shodně s grafickým listem se zde setkáváme s jelenem v levé části, 

zajícem sedícím před ním a kohoutem u jeho hlavy. Rozdíl v otočení hlavy je u zajíce nebo 

laně za tímto jelenem. Na grafickém listu je otočena od diváka na sgrafitu k divákovi. Totožní 

jsou v pozadí mezi stromy stojící medvěd a kůň, i samotná řada těchto stromů je totožná 

s grafikou. Největší rozdíl vidíme v majestátním jelenu, který se na grafickém listu 

                                                 
101 FROMEK / TIRAY (pozn. 2) 51. 
102 PAPEŽOVÁ 1952 (pozn. 5). 
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nevyskytuje. Další rozdíl vidíme v zobrazení stromu v pravé části u severní stěny. Na 

grafickém listu chybí i drobný hlodavec v předním plánu. Stejně jako na severní stěně je i zde 

celá scéna obohacena velkým množstvím rozličných druhů travin. Kohout, který na grafice 

sedí za Orfeem na kameni je ve sgrafitu vymalován na stylizovaném travnatém výběžku. I zde 

je patrné použití více druhů grafických listů, které vedly k obohacení scény. 

Grafickou předlohu pro zbrojnoše se mi nepodařilo zjistit, ale je možné, že taktéž 

vychází z prací Virgila Solise. 

 

9.5.3 Zobrazení Neřestí na západní stěně 

 
Popis je řazen od severu k jihu, od scény s Orfeem po Herodovu hostinu. 

 

 

9.5.4 Prchlivost [30] 
 

Obraz se nachází na oblouku klenby a zachycuje ženskou postavu jedoucí na 

medvědu. O pravé rameno má opřený dřevec s praporem na kterém je zobrazen nějaký pták 

s rozpřáhnutými křídli. Žena napíná luk a chystá se vystřelit naráz tři šípy s odlišnými hroty, 

v pravé části je erb s vepřem ve štítě a kohoutem s oškubaným ocasem stojícím na přilbici. 

Pod scénou je čtyřřádkový nápis, který ozřejmuje scénu, vsazen je v jednoduchém rámu a 

psán frakturou ve staročeštině: 

 

 
 

Medvěd je zde atributem Hněvu či Prchlivosti. Zvíře na erbovní helmici by mohlo 

představovat baziliška, kohouta s hadím ocasem, který by mohl představovat ničivou sílu 

hněvu.103 

                                                 
103 Bazilišek má podle legend destruktivní moc, každou krajinu dokáže zničit a proměnit v poušť. Jeho 
domovskou zemí byla poušť v dnešní Libyi. Jeho podoba se ustálila díky spisu De Natura Animalium řeckého 
spisovatele Claudia Aeliana (175-235), který jako první uvedl, že je pro baziliška smrtelné kohoutí zakokrhání. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazili%C5%A1ek , vyhledáno 29.3.2008. 
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Nad tímto výjevem je kartuš se zavíjeným ornamentem s pětilistou růží, znakem pánů 

z Hradce. 

 

9.5.5 Srovnání s grafickou předlohou [31] 
 

S porovnáním s grafickým listem je minimum rozdílů, které jsou spíše vynucené 

zjednodušením v drapérii a fanfrnochem v erbu. Další rozdíl je v rozevlátosti praporu, který 

na sgrafitu vyplňuje prostor, který by jinak zůstal prázdný a v ptáku, který na grafickém listu 

drží v zobáku mouchu nebo jiný hmyz. Zjednodušení je i v zobrazení krajinného rázu, schází 

zde dřevěná ohrada jež je vidět za medvědem, naopak ponecháno je kamení u medvědích tlap. 

Lehce je posunut i erb a tak ženská postava vypadá, že se na něj chystá vystřelit. 

V textu na listu čteme obdobný text jako na sgrafitu, tentokráte v latině. 

  

9.5.6 Pýcha [34] 
 

Výjev je umístěn v lunetě na západní stěně mezi Prchlivostí a Lakomstvím. Ženská 

figura sedí na vzpínajícím se koni, pod jehož předníma nohama se nachází lev hledící na 

diváka. Žena v levé ruce třímá dřevec s praporcem se zobrazenou orlicí. V pravé ruce drží 

meč, který zdvihá nad hlavu. Žena má odhalen prs, kolem krku mohutný řetěz a na hlavě 

tiáru. V levé části se nachází erb se lvem ve štítě a přilbou s fanfrnochy. V klenotu páv 

s rozevřeným ocasem. Ve spodní části obrazu u zadních nohou koně je hromádka kamení a 

pozadí tvoří hornatá krajina, která směrem doprava klesá do jednoduchého horizontu. 

Pod obrazem je dvouřádkový nápis, psaný frakturou ve staročeštině: 

 

 

 

Pýcha bývá vnímána jako vůdkyně všech neřestí.104 Mívá u sebe orla a lva jako vládce 

vzduchu a země a páva jako nejpyšnějšího z ptáků.105 

Zobrazována bývá jako žena jedoucí na lvu či koni se sedlem ze lví kůže.106 

 

 
                                                 
104 HEINZ-MOHR (pozn. 74) 267. 
105 HALL (pozn. 83) 383. 
106 ROYT (pozn. 85) 62. 
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9.5.7 Srovnání s grafickou předlohou [35] 
 

Rozdíly vidíme v krajinném rázu, na listě vidíme podobu cimbuří s městem v pozadí. 

Kamení u nohou koně je posunuto doleva a další jemné rozdíly lze připsat přizpůsobení 

obrazu lunetě klenby. Velkému umu malíře nasvědčuje zobrazení řetězu, který má žena na 

krku a copy vlasů zobrazené v detailu. 

Na listě je latinský text, který je v místnosti zapsán staročeštinou ve fraktuře. 

 

9.5.8 Lakomství [32] 
 

Obraz je umístěn v obloku klenby u západního vchodu. Ženská figura sedí na zvířeti, 

pravděpodobně vlku, který drží v tlamě zakousnutou husu. V levé ruce drží dřevec s praporem 

na kterém je na rožni napíchnuta pečeně ptáka. V levé části erb s ptákem ve štítě, mohlo by se 

jednat o havrana, který je všeobecně považován za nositele neštěstí a supem na přilbě s 

fanfrnochy. Pod obrazem je čtyřřádkový nápis, opět psaný frakturou ve staročeštině: 

 

 

 

Vlk nesoucí v tlamě zakousnutou husu, bývá povětšinou symbolem Obžérství. 

Někdy bývá zobrazována s kavkou v ruce.107 Mohlo by se v tomto případě jednat o 

ptáka ve štítě. 

9.5.9 Srovnání s grafickou předlohou [33] 
 

Nejpatrnější je rozdíl v zobrazení hlavy vlka, na sgrafitu je zobrazena v profilu, kdežto 

na rytině v čelním pohledu. Zjednodušení je opět pouze v drapérii a obličeji ženy. Malíř se 

zde pokusil o okopírování drapérie na praporu. Krajina je taktéž potlačena na pouhé zobrazení 

horizontu. Na rytině vidíme za vlkem plůtek a u jeho tlap trs trávy a hromádku kamení. 

Na listu je opět stejný text v latině jaký je ve sgrafitu psán staročeštinou. 

 

 

                                                 
107 Idem 62. 
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9.6 Klenba 

 
Klenba je zde valená s lunetami, jejichž výseče jsou zvýrazněny jednoduchým 

orámováním. Výseč klenby nad scénou s Orfeem je vyzdobena rostlinným ornamentem. 

Patrné zde jsou lidské hlavy a jedna ženská polopostava, které přechází v ornament. Výseče 

kleneb jsou vymalovány rostlinným ornamentem, který je totožný jako na klenbě. Výseč nad 

západním vchodem vymalována totožným ornamentem. Nad Prchlivostí mezi kartuší 

s pětilistou růží jsou dvě polopostavy, jejichž těla se mění v ornament. [36, 37] Po levé straně 

kartuše drží postava štít se zobrazením řepy, či podobné rostliny. Na rameni ji stojí další 

postava otočena zády, držena za svou levou nohu. Po pravé straně kartuše drží postava štít 

s pravděpodobným zobrazením rostliny. Na ramena ji vylézá další postava. Nad Nestřídmostí, 

protější neřestí, vyrůstá z ornamentu koňská hlava. [38] Nad Lakomstvím jsou dvě 

polopostavy, které se taktéž mění v ornament. [39] Postava po levé straně drží ve své levici 

jakýsi plod, snad jablko, má dlouhé rozpuštěné vlasy, které se jí vplétají do větví ornamentu. 

Postava po pravé straně má knír a na krku mohutný přívěšek. Mezi těmito postavami je pták 

s rozpřáhnutými křídly, možná orel, či nějaký bájný pták (Fénix). Nad protější neřestí, 

Chlípností, z ornamentu vyrůstá hlava s knírem zachycená z profilu.108 [40] Součástí klenební 

výzdoby je i erb se lvem nad Nestřídmostí. Ornament na východní stěně vyrůstá ze dvou 

okrajových cípů klenby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
108 V katalogu od gotiky k renesanci (pozn. 28) je zmínka o dvou hlavách vyrůstajících z ornamentu. Tyto hlavy 
společně s koňskou odkazují k symbolům vegetačního kalendáře. Postav vyrůstající z úponků jsou symbolem 
životodárných sil ukrytých v rostlinách. Dále zde zmiňují v klenbě zobrazenou sovu a opici, které varují před 
ponocováním a nadměrným pitím. Opici ani sovu se mi nepodařilo v klenbě identifikovat. Je možné, že se jedná 
o opici a sovu, které jsou součástí zobrazených Neřestí. 
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10 KLENOTNICE 
 

 Vedle Hodovní síně se nachází Klenotnice /5 x 4,30m/ s dveřním výklenkem na 

západní straně a výklenkem okenním a schodištěm na straně východní. Zaklenutá je valeně 

s lunetami. Nad dveřmi se klene celá luneta, nad oknem a schodištěm jsou lunety poloviční.109 

Místnost bývá podle skříňky ve zdi a celkové výzdobě nazývána klenotnicí, i když je toto 

určení nepravděpodobné. Původně se snad mohlo jednat i o ložnici. Tomu by mohly 

nasvědčovat i různé aspekty výzdoby. Soukromý charakter místnosti, ta mohla sloužit jako 

gynaeceum110, je možno přičítat i mystickému motivu klauzury, který měl bohatou antickou a 

středověkou tradici. Výzdoba, převzatá z grafických předloh zde představuje spojení staré 

tradice iluzivní architektonické malby s novou manýristickou tendencí demonstrovat 

nespolehlivost lidských smyslů a přikládat optickým klamům smysl srozumitelný jen 

zasvěceným.111 

Určujícím prvkem jsou zde zavřené dveře i okenice a opakující se motiv tří 

okrouhlých otvorů, tzv. okulů. Tato trojice kruhů by nás mohla zavést ke svaté Trojici, jež 

bývá zobrazována vzájemně propojenými třemi kruhy. Motiv uzavřenosti nás vede k ryze 

soukromému pojetí této místnosti. Na rozdíl od vedlejší Hodovní síně, která již samotnou 

výmalbou s množstvím lidských a zvířecích figur byla určena pro společenské akce. 

Nezanedbatelnou roli by zde mohla představovat idea dokonalého města nebo místa, jež v oné 

době hrála významnou roli. Třeba zmínit Leona Battistu Albertiho a jeho Deset knih o 

stavitelství z roku 1452. 

V této místnosti je obtížné určit význam jednotlivých scén neboť tu není použito 

předloh s vyobrazením jedné scény, ale docházelo zde ke kombinacím jednotlivých rytin. 

Toto již vidíme ve scéně Orfea hrajícího zvířatům ve vedlejší Hodovní síni, kdy bylo použito 

více rytin, ale pouze za účelem obohacení výjevu bez toho aby se narušil jeho význam. 

Obtížnost tkví i v použití architektury bez bližšího určení, které by nám ozřejmilo jejich 

význam. Z tohoto se dá opět usuzovat, že tato místnost nebyla určena veřejnosti, ale pouze 

osobám jimž tento scénický obraz nebylo třeba obtížně tlumočit. V Klenotnici byly 

pravděpodobně grafické listy použity volnějším způsobem a vrstveny dle osobního 

požadavku, tím je obtížnější identifikovat jednotlivé použité tisky. Marie Mžyková v této 

                                                 
109 PAPEŽOVÁ 1952 (pozn. 5). 
110 Místnost v starořeckém domě, určená k obývání pouze ženám. 
111 CHAMONIKOLA 1999 (pozn. 28) 231. 
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souvislosti zmiňuje práce švýcarského rytce Rudolfa Wyssenbacha112 a nizozemské 

architektonické kreace Hanse Vreedemana de Vries.  

S rostlinou ornamentikou v klenbě s figurálními a ptačími těly se v grafických listech 

zabýval Israel van Meckenem, kolínský mistr PW, monografista FvB nebo würzburský 

monogramista AG, mistři pracující v druhé polovině 15.století.113 

Jistou podobnost s touto místností nám dává interiérová výmalba slavonického domu 

čp. 45 z roku 1556, malba je provedena technikou sgrafito-fresko-seko. Autorství malíře, 

který působil i v Telči je dáno naprosto shodným pojetím hloubkového prostoru jednotlivých 

komposic, typů postav, architektur i v ornamentálních motivech i vzhledem k charakteru 

kresby a barvy. Takto barevné interiéry se vyskytují pouze v oblasti slavonicko-telčské a 

vytvořili zde silnou výtvarnou tradici.114 

Na tomto místě je důležité zmínit sgrafitovou výzdobu domovního štítu čp. 61 na 

náměstí Zachariáše z Hradce v Telči, který patřil pekaři Michalovi. Ten nechal svůj dům 

přestavět a roku 1555 opatřit sgrafitem, vročení je zobrazeno na fasádě. Tento pekař byl 

významným mužem v dobové Telči, byl členem městské rady a purkmistrem, jeho dcera se 

provdala za zámeckého purkrabího. Sgrafita jeho domu se přisuzují umělcům, kteří působili 

na zámku.115 Na fasádě se objevuje motiv dráčka nebo spíše delfína, [41] který se hojně 

vyskytuje v Klenotnici. Díky obdobnému dekoru tu vyvstává opět otázka vročení výzdoby 

zámecké Klenotnice, jisté je pouze užití totožných předloh. S touto štítovou výmalbou by 

mohly souviset i již zmiňované dopisy Zachariáše bratru Jáchymovi z roku 1554, kdy v srpnu 

žádá svého bratra o zaslání malíře Nykla zpět do Telče. Jeho návrat do Telče se nedá ničím 

podložit a pokud se podílel na výmalbě tohoto štítu, tak se tak zajisté stalo až následného roku 

po zimě, což by odpovídalo vročení na štítu. V literatuře se v souvislosti s těmito dvěma 

dopisy dočteme, že malíř byl povolán zpět pro dokončení výmalby v zámeckých prostorách a 

to pravděpodobně Klenotnice. 

                                                 
112 Rudolf Wyssenbach, kreslíř a rytec působící v Curychu mezi lety 1545–1560. Své tisky signoval 
monogramem RW. Pracoval podle kreseb Petera Flötnera a Hanse Manuela Deutsche. Marie Mžyková uvádí 
použití předloh pro výmalbu Klenotnice z jeho díla Contrafacture manchereley schönen gebeüwen z roku 1566, 
z toho také odvozuje dataci výmalby. 
113 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK (pozn. 13) 81, zde je i zmínka, že předlohu k hermám u vchodu třeba 
hledat u Hanse Holbeina ml. Dále se zde zmiňují, dle starší literatury, že sgrafitář zde byl činný kolem roku 1553 
a těsně spolupracoval s dílnou Leopolda Estreichera. Pod jeho vlivem jsou údajně ve výzdobě přetínavá žebra, 
vymalovaná na klenbě a na záklenku u okna gotická kroužená klenba na režném zdivu. 
114 DVOŘÁKOVÁ / MACHÁLKOVÁ (pozn. 45) 44–45. 
115 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK (pozn. 13) 60. 
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Jména malířů, kteří prováděli samotnou malbu se nám dochovala jen u mála objektů, 

např. v Nových Benátkách Calpicone a v pražském rožmberském paláci mistr Hans Vlach. 

Mezi autory se zajisté řadili i čeští malíři.116 

Po technologické stránce se jedná o černobílé sgrafito kolorované šedomodrou 

barvou.117 

 

 

10.1 Jižní stěna [43] 
 

V jižní stěně se nachází otvor, jakási skřínka, která narušuje jednotu celého výjevu.  

Tato obdélná nika, umístěna centrálně na sloup nabízí srovnání se staršími výklenky 

v interiéru a jejich využitím. Tyto otvory byly předěleny poličkami, do kterých se ukládaly 

nádoby či jídlo určené návštěvám. Obdobné využití měly i v sakrálních prostorách, kde 

sloužili k ukládání liturgických předmětů.118 Můžeme se zde ptát jestli výklenek byl 

vybudován před samotnou výmalbou nebo byl vytvořen současně. 

 Zde se nám naskýtá skutečný pohled do prostoru. Na levé i pravé straně tu stojí 

vestibuly nebo pavilónové nástavby, jejichž vlastní konstrukce je nesena na subtilních 

sloupech s korintskou hlavicí. Jejich podstavce s postamenty stojí na podlaze vyložené 

v pavimentu. Na architrávu je umístěn půlkruhový nástavec jehož vlastní konstrukce je 

zakončena volutou a na jeho vrcholu se nachází koule, v jeho poli je umístěna velká mořská 

mušle. Zadní dvojice sloupů pokračuje volně do stran a nese vlastní architráv zadní stěny. 

V této zdi uprostřed je umístěn vchod zakončen půlkruhem ozdobeným jednoduchým 

listovcem, nad tímto obloukem je rostlinný ornament, který ho kopíruje. Ostění tohoto vchodu 

přechází do nároží se zobrazením jednoduchého profilu bez ornamentu. Samotné dveře jsou 

plechové s výztužnými pruty, v jednotlivých polích vytvořenými pruty jsou pětilisté květy. 

Iluzi skutečnosti zde navozuje zobrazení dveřního zámku. Po stranách vchodu jsou zobrazeny 

dva páry pravoúhlých oken s trojúhelníkovým frontonem nad kterým je dvojice dráčků, 

podobných jako na kladí nad západním vchodem do místnosti. I když v tomto případě by se 

mohlo jednat o delfíny, neboť nemají nohy.119 [42] Okna jsou orámována jednoduchým 

                                                 
116 DVOŘÁKOVÁ / MACHÁLKOVÁ (pozn. 45) 67. 
117 CHAMONIKOLA 1999 (pozn. 28) 231. 
118 MŽYKOVÁ (pozn. 9) 146. 
119 Radovi ve svém článku o dílně Leopolda Estreichera (pozn. 37) se zmiňují o dvojici delfínů nad portálem 
s frontonem v zámku Breiteneich z roku 1541 a ve Steinu u Kremže, kde zdobí frontony nad okny čp. 135 taktéž 
dvojice delfínů datovaných 1536. z téhož roku pochází i dvojice delfínů v podloubí domu č. 50 v Telči. 
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ostěním a pod parapetem je propletený ornament. Okna jsou zavřena okenicemi s dekorem 

letokruhů dřeva. Nad vchodem, mezi půlkruhovými nástavci je patrné zakončení centrální 

stavby, která je nám ukryta za vchodem. Zda se jedná o tambur kupole nebo část věže nelze 

říci. Stavba je úhelníkového půdorysu s pravoúhlými okenními otvory. 

V levé části na východní straně se nachází schodiště, které vede do patra věže, v ostění 

tohoto schodiště, které je pokračováním jižní stěny se malba již nevyskytuje. Pravá strana 

scény je oříznuta kápí klenby, i přesto se malíř držel středové osy a dosáhl tak zrcadlové 

symetrie. 

Se stavbou, která se nachází za vstupním vestibulem a má centrální půdorys se nám 

naskýtá spojení s chrámem bohyně Vesti v Římě, [44] který má kruhový půdorys a 

nezanedbatelnou roli by zde mohla hrát i úloha a povinnosti těchto kněžek. K tomuto ještě 

zmíním kruhový chrám bohyně Afrodity (Venuše) ze Syrského Baalbeku, [45] který má 

rovněž centrální půdorys a jeho význam by zde také mohl hrát roli, za předpokladu, že i další 

chrámy a svatyně této bohyně byly centrálního půdorysu. Tento význam nám pravděpodobně 

zůstane neobjasněn bez nálezu grafické předlohy, která by nám mohla ledacos objasnit. 

Centrální stavba je spojena především s kruhem a ten je pokládán za dokonalý a tudíž 

v renesanční době vyhovoval k pojetí Boha. K hojnému výskytu delfínů, zobrazovaných nad 

frontony oken by mohlo vést vysvětlení, že zobrazenou stavbou by byl chrám bohyně Venuše, 

jejímž atributem byl delfín. Tato antická bohyně byla zrozena z mořské pěny a na lastuře 

doplula na ostrov Kypr. Motiv lastury se na této stěně taktéž objevuje. 

Delfín býval ve starověkém Řecku posvátným zvířetem boha Apollóna, Dionýsa i 

Poseidona. Byl vnímán jako průvodce duší zemřelých a pro toto také převzat do křesťanského 

umění se vztahem ke Kristu zachránci.120 

 

10.1.1 Grafické předlohy 
 

Grafické předlohy pro tuto stěnu se mi nepodařilo určit, dá se však předpokládat 

použití listů od Rudolfa Wyssenbacha, jejichž použití se zdá být v této místnosti směrodatné. 

 

 

 

 

                                                 
120 Udo BECKER: Slovník symbolů, Praha 2002 50. 
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10.2 Severní stěna [46] 
 

Na této stěně je zobrazena nejmasivnější architektura. Právě se zobrazením této 

architektury je spojeno i velké topné těleso v druhém patře ve Velkém hodovním sále 

(Divadelním). [47] V knize Telč historické město Jižní Moravy uvádí práci architekta 

(Estreichera) a malíře dle stejné grafické předlohy.121 Jestli bylo použito stejné grafiky, dalo 

by se upřesnit vročení výmalby místnosti. Dílna Leopolda Estreichera pracovala 

pravděpodobně v Telči do roku 1556. Zda se podílela na stavbě severního křídla bylo by 

datum její působnosti posunuto do roku 1561. Možné je také pozdější použití grafického listu, 

který v Telči zůstal po Leopoldu Estreicherovi. 

Vidíme zde mohutný portál, který se podobá triumfálnímu oblouku s vyšším středním 

otvorem mezi dvěma nižšími bočními (trojobloukový). Podlaha je zde zobrazena stejně jako 

na protější stěně. Po stranách středního otvoru vidíme dvojici sloupů s korintskými hlavicemi. 

Sloupy s patkami stojí na podstavci s ornamentem v rámovém profilu (v ornamentu je vidět 

opět pětilistý květ). Tyto sloupy stojí ještě na soklu, který je vyplněn totožným ornamentem. 

Tato konstrukce nese kladí na kterém stojí pilíře či pilastry, jež opticky podpírají klenbu. 

Mezi nimi jsou nad středním otvorem zobrazeny erby, vlevo erb Zachariáše z Hradce [49] a 

vpravo erb Kateřiny z Valdštejna.122 [49] Totožné erby vidíme i ve špaletách okna Hodovní 

síně na východní stěně. Erb Zachariáše má v prvním poli štítu zobrazenou pětilistou růži, 

druhé pole je děleno na dva pásy, ve třetím poli majuskulní gotické M s korunkou a čtvrté 

pole obsahuje kotvu. Na štítě přilba s fanfrnochy a křídli s vavřínovým věncem s pětilistými 

růžemi v klenotu. Erb Kateřiny z Valdštejna má ve svých čtyřech polích štítu lva, na štítu 

přilba s korunou a křídly v klenotu.  

                                                 
121 Příklad použití stejné předlohy u malíře i architekta uvádí i Milada a Oldřich Radovi ve svém článku o dílně 
Leopolda Estreichera (pozn. 37). 
122 K tomuto potřeba zmínit možnost datace dle těchto erbů. Naprosto shodné se nachází na fasádě spojovací 
chodby v tzv. malém dvorku. Nad oběma erby jsou nápisy, z toho nad Zachariášovým je vročení 1554. Stejný 
erb se nachází i ve Slavonicích v domě čp.45, jehož sgrafitová výmalba se klade do roku 1556. Nad portálem 
jižního paláce, na vstupním nádvoří, který se datuje před rok 1566 je erb již odlišný, v srdci štítu vidíme vloženu 
pětilistou růži. Z tohoto by se dala výmalba časově vročit mezi padesátá léta 16.století a polovinou šedesátých let 
16.století. Václav LEDVINKA: Adam II. Z Hradce a poslední páni z Hradce v ekonomice, kultuře a politice 
16.století, in: Opera historica 6, 1998 11sq., zmiňuje, že doposud nebyl speciálně studován vývoj erbu pánů 
z Hradce. Pouze konstatuje, že po polovině 16.století se pětilistá růže ocitla na srdečníku štítku, položeném na 
čtvrceném štítě. Alois PŘIBYL: Městské pečetě a erby na Jihlavsku, in: Vlastivědný sborník Vysočiny IV, 1961, 
uvádí stručný popis Zachariášova erbu. Popisuje erb uvedený na přední straně olomoucké knihy Zachariáše 
z Hradce z let 1573–1587 s poukazem, že rozdílný je erb kamenný, ten má věneček v prvním poli, v druhém 
rozdělené pole, ve třetím písmeno M pod korunkou a ve čtvrtém kotvu. Dále popisuje věneček v klenotu mezi 
orlími křídly a poté v pravém horním poli. 
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Podle těchto erbů by se dalo vymezit nejzazší možné vročení výmalby Klenotnice, 

vývoj erbu pánů z Hradce však nebyl speciálně studován a vyžádalo by si to samostatnou 

studii s kterou by přišlo i bližší vročení výmalby této místnosti. 

Obě boční plochy nad architrávem jsou vyplněny jednoduchým rámem. Ornament 

z podstavce a soklu se objevuje i v podobných výplních na architektonických částech za tímto 

pomyslným prvním plánem. Za dvojicemi sloupů jsou menší a nižší boční otvory, které sami 

připomínají portál, v ostění jsou pilíře, které nesou oblouk, jež přechází do vodorovného 

překladu či jakéhosi nadpraží. V průhledu těchto otvorů jsou vidět jakési okenice, které se 

objevují v zadním plánu. Obdobně jako masivní plechové dveře z jižní stěny jsou i tyto 

zpevněny masivními pruty, v kosočtverečních polích zde schází pětilisté květy. Na pilířích 

středního otvoru je patrný stejný ornament jako v nohách dvojice herm na západní stěně. 

Ve cviklech nad obloukem jsou kruhové otvory (okuly) které se taktéž nachází na západní 

stěně nad vchodem. 

Za tímto zobrazením se scéna otvírá do stran v podobě arkády do které hledíme přes 

sokl, na kterém je ve dvou pásech ornament v rámu. Tento pás s ornamentem je totožný jako 

na západní stěně. V tomto ornamentálním dekoru opět spatříme pětilistý květ. Na tomto soklu, 

který by se mohl pokládat i za jakousi poprseň, je v levé části ohraničení sloupem 

s korintskou hlavicí, který nese kladí. V průhledu do arkády vidíme opět ornamentální dekor a 

kazetování stropu. V pravé straně je arkáda otevřena dvojicí obloků nesených pilíři a 

předstupujícím sloupkem s korintskou hlavicí, které nesou kladí. V průhledu opět vidíme 

totožný ornament a kazetování stropu jako na levé straně. 

Středním obloukem hledíme na křížovou klenbu a na opakující se motiv v této 

místnosti a to na zavřené dveře, které zde mají rám se střední příčkou a dřevěnou výplní. 

Ostění je pravoúhlé a přidružují se k němu svazkové pilíře nesoucí křížovou klenbu. Na soklu 

těchto pilířů vidíme opět pětilistý květ. V tympanonu nad tímto vchodem je kruhové okno 

(okulus), tímto se počet okulů na této severní stěně rozšířil na tři a jeho počet je stejný jako na 

stěně západní. Toto může mít hlubší význam. 

Číslo tři je pokládáno za úplné a dokonalé, jako klíč k celku světa. Vyjadřuje 

symbolicky Boha a podle sv. Augustina je číslem duše. Trojka jako symbol Trojice. 

Pythagorejci ohraničují vesmír a veškerenstvo číslem tři (konec, střed a počátek).123 Trojka je 

                                                 
123 HEINZ-MOHR (pozn. 74) 256. 
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vnímána jako mužský prvek. Zvláštní význam mívá druhá, popřípadě i třetí mocnina čísla tři, 

v tomto bývalo vnímáno zesílení symbolické síly trojky.124 

 Prostor v tympanonu kolem tohoto okulu je vyplněn opět totožným dekorem, který se 

na této stěně vyskytuje v hojném počtu. 

 

10.2.1 Grafické předlohy 
 

Marie Mžyková ve svém článku z roku 1996 publikuje grafický list Rudolfa 

Wyssenbacha, který byl předlohou pro ústřední část této stěny. [48] Jeho vročení uvádí rokem 

1566. Jak se můžeme dle tohoto listu přesvědčit byl motiv zavřených dveří a oken s největší 

pravděpodobností objednavatelovou invencí. Jak bylo zmíněno dříve, měl sloužit tento list i 

jako předloha pro topné těleso v druhém patře a i zde vidíme jisté schody. 

 

 

10.3 Východní stěna [48] 
 

Tato stěna má minimální výzdobu, v pravé části je schodiště do věže a v levé části se 

nachází okno. v úzké stěně, která je spíše nosným prvkem klenby se nachází sokl s pilířem a 

hlavicí, kde patka s dříkem je s jednoduchým profilem vyzdobeným ornamentem, který je 

v této místnosti jedním z určujících prvků výmalby. Tato konstrukce přechází do krátkého 

zobrazení stěny, kde vidíme v ploše orámovaný ornament.  

Špaleta okna je po stranách ohraničena pilíři. Sokl je ozdoben profilem s ornamentem, 

v ploše opět orámovaný ornament. Stejně je dělen dřík pilíře a plocha jimi ohraničena. Tato 

konstrukce nese kladí, kde se nachází nosná konstrukce pro okenní záklenek. Patrný je zde 

opět motiv uzavřenosti v zadní části zobrazeného prostoru. 

Na stěně vedle okna je vymalována architektura, která minimální prostor otevírá do 

stran a loubky. V záklenku okna zobrazena kroužená klenba na režném zdivu. Ve svornících 

pětilistá růže. 

V parapetu pod oknem umístěna deska se zmínkou o restaurování místnosti roku 

1940. [51] 

Na stěnách u schodiště se nenachází žádná výmalba. 

 

                                                 
124 BECKER (pozn. 120) 304. 
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10.3.1. Grafické předlohy 
 

Předlohy pro tento malý úsek výmalby se dají předpokládat ve stejných listech jako 

pro zbývající stěny v této místnosti. Převážně v pracích Rudolfa Wyssenbacha. 

 

 

10.4 Západní stěna [52] 

 

V této stěně je umístěn vchod do místnosti, který je orámován po stranách dvěmi 

pilastry s jednoduchým profilem na dříku, který najdeme i na portálku ve vedlejší hodovní 

síni. Nad vchodem je pilíři nesen architráv, který kopíruje jemné zaoblení vchodové niky. 

Jeho povrch je zobrazen letokruhy. Nad architrávem jsou vymalovány tři kruhové otvory, 

v podobě jakýchsi okulů. Dva větší po stranách a menší uprostřed, všechny jsou tvořeny 

stejnými profili. Z nejmenšího vyrůstá do stran akant a vyplňuje tak prostor mezi okuly. 

Iluzivně před tento portálek předstupuje architektonické zobrazení jakésy brány, která je 

podpírána dvojicí herm125 v podobě vousatých mužských polopostav s překříženýma rukama 

na prsou. Jejich tělo přechází nezřetelně v drapérii se střapci, na hlavě mají mísu či košík 

s listovým. Noha hermy je kónicky zúžena směrem k podlaze s profilem na čelní straně, který 

je vyplněn ornamentem. Tyto hermy podpírají profilované kladí, které spíše připomíná 

korunní římsu (geison), jež svým zobrazením nám dává tušit vlastní pokračování 

v perspektivním úběžníku. Na tomto kladí se nachází nádoba v podobě ciboria, střežená po 

stranách dvěma draky, kteří se od této nádoby odvrací. Tito draci mají pouze dvě zadní nohy, 

ocas stočený ve spirále a z ozubené tlamy jim trčí jazyk. Symetrie tohoto zobrazení, která je 

patrná na první pohled, je narušena na levé straně kdy malíř musel respektovat zaoblení 

způsobené kápí klenby. V levé části, pod cípem klenby je architektonické zobrazení malého 

pravoúhlého okna orámovaného zřejmě dvojicí polosloupů s korintskou hlavicí, které stojí na 

parapetu. Okno je zavřeno a vyobrazen je totožný dekor letokruhů dřeva jako na architrávu 

nad vchodem. Těsně u jižní stěny je zobrazen pilíř, který stojí na patce se soklem a ústí do 

cípu klenby. Dřík i sokl mají jednoduchý jednotný profil. Cíp klenby je zakončen profilem, 

který by mohl napodobovat konzolu. Pravá strana stěny zaujímá více prostoru a je členěna na 

dva pásy s akantovým ornamentem, který je vsazen do orámování. Jednotlivá ornamentální 

pole jsou oddělena architektonickým profilem. V pravém cípu lunety nad ornamentálními 

                                                 
125 Ve starší literatuře se setkáváme ohledně těchto herm s určením předlohy u Hanse Holbeina ml., např. Jarmila 
Krčálová (pozn. 6) nebo KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK (pozn. 13). 
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pásy stojí na pomyslném stupínku amoret s křidélky, v levé ruce drží erb se lvem a pravou 

rukou se dotýká listoví v košíku, který má jedna z herm na hlavě. Stupínek na, kterém stojí 

má jednoduchý rám v kterém je opět zobrazen dekor letokruhů. Tato část stěny je zakončena 

taktéž pilířem s patkou a soklem, dřík i sokl mají opět jednoduchý profil, tentokrát vyplněn 

ornamentem s rozkvetlou květinou s pěti okvětními lístky. Pilíř je zakončen hlavicí. 

Ostění vchodu je dekorováno proplétaným rostlinným ornamentem s pětilistými květy, 

v záklenku vidíme velkou pětilistou růži ve středu ornamentu. 

Hermy zde představují zobrazení antického boha (Herma), jež se v klasickém 

starověku rozvinulo do typické podoby. Torzo bez paží na hranolu, mělo vousatou tvář a falos 

a stávalo ve vchodech u okrajů cest a zahradách. Z vázového malířství máme doklady, že 

takovéto zpodobení bylo užíváno při obřadu „posvátného sňatku“ v dionýských mysteriích, 

které byly spojeny s plodností  a očištěním.126 Tento údaj by nám mohl opět potvrdit zcela 

osobní ráz této místnosti a to se spojením amoreta, který se znakem Kateřiny z Valdštejna se 

dotýká košíku s listovím na jedné z herm, což by mohlo být symbolem a odkazem na 

plodnost. 

Dvojice draků by zde mohla symbolizovat bdělost, jednu z vlastností požadovanou od 

panovníků a představitelů veřejného života. Zosobněná bdělost bývala v renesanci 

zobrazována s drakem, bdělým strážcem zlatého rouna. Nebo bývala zobrazena s jablky 

Hesperidek, které opět hlídal drak.127 S drakem souvisí číslo devět, zesílený princip mužského 

prvku v čísle tři.128 

 

10.4.1. Grafické předlohy 
 

Jak již bylo zmíněno v úvodu k této místnosti, je obtížné určit grafické listy podle 

nichž se malíř při výmalbě řídil. Pro vstupní portál, myšlena dvojice herm, uvádí Marie 

Mžyková předlohu přerytou Rudolfem Wyssenbachem, a to Triumfální bránu s Erasmem 

Rotterdamským (obrázek publikuje v článku, viz. pozn. 69), s datací kolem roku 1566. Stejný 

list, dle textové části na samotném listě, publikuje Janet S. Byrne v Renaissance Ornament 

Prints and Drawings z roku 1981 s autorstvím Hanse Holbeina mladšího. [54] Totožný list, 

tentokráte s odlišným textem, je publikován v knize Deutsche Graphik z roku 1968 od Georga 

                                                 
126 HALL (pozn. 83) 159. 
127 Idem 71. 
128 BECKER (pozn. 120) 56. 
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Piltze s autorstvím Hanse Holbeina mladšího a rokem vzniku 1535. Jisté je však použití 

těchto herm při výmalbě Klenotnice, kde jsou součástí vstupního portálu. 

Pro draky na kladí portálu se zdá být totožný list publikovaný u J.S.Byrna s autorstvím 

Rudolfa Wyssenbacha, [53] ovšem chybí zde vročení. Jiný Wyssenbachův list, který 

publikuje opět Mžyková, tzv. Heraklova brána vročená 1566. Zde je podobnost s předchozím 

listem, pouze s tím rozdílem, že zde se jedná o delfíny a tím zde přichází v úvahu srovnání 

dvojic delfínů nad okenními frontony na jižní stěně. 

 

10.5 Klenba 

 
Její výmalba je v rostlinném ornamentu s motivem pětilisté růže, na větvích jsou 

zřetelní ptáci a proplétané postavy amoretů nebo andílků, někteří z nich nesou štíty se znaky 

Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. Výrazným motivem jsou zde tři iluzivní 

přesekávaná žebra (možný náznak pozdní gotiky v téměř manýristicky pojaté výmalbě celé 

místnosti). 

Nad vchodem v západní stěně v klenební kápi vidíme jednoho amoreta držícího štít 

s písmenem M, ve formě gotické majuskule, které má nad sebou královskou korunu. Část 

erbovního štítu Zachariáše z Hradce z třetího erbovního pole, toto M se vykládalo jako 

začáteční písmeno z jména Menharta z Hradce, zakladatele Telče a později jako počáteční ze 

jména Maria, jako doklad Mariánského kultu (tomu by nasvědčovala i královská koruna).129 

Nad jižní stěnou vidíme v kápi klenby další amorety štítoše, blíže ke vchodu na cípu 

klenby jsou dva. Jeden drží štít se lvem, součástí erbovního znaku Kateřiny z Valdštejna, 

druhý v těsné blízkosti má ve štítě symbolickou kotvu, část znaku Zachariášova ze čtvrtého 

erbovního pole. Na opačné straně klenební kápě je amoret se štítem na kterém je vavřínový 

věnec s pětilistými květy růží, opět část erbovního znaku Zachariáše, tentokráte z klenotu. Cíp 

klenby nad oknem je vymalován rostlinným ornamentem  pětilistými květy a dvěma andílky. 

V klenebním oblouku nad schodištěm vidíme v rostlinném ornamentu štítonoše s dvěma pásy 

z druhého pole erbovního štítu Zachariáše z Hradce. 

Na západní stěně po pravé straně od vchodu, na klenebním oblouku, je štítonoš 

s pětilistou růží ve štítu a v pravé ruce drží přilbu s křídli a vavřínovým věncem s pětilistými 

květy v klenotu. Pětilistá růže se nachází v prvním poli erbovního štítu Zachariáše z Hradce. 

                                                 
129 KYPTA / JANOUŠEK / RAMPULA (pozn. 1) III 22 sq. 
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Předlohy pro ornamentální výzdobu klenby se uvádí pro práce Heinricha 

Aldegrevera.130 

V literatuře se setkáme s názorem, že výmalbu neprovedl Ital s poukazem na 

zobrazení přesekávaných žeber [55] a malé kroužené klenbičky ve špaletě okna. [56] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 CHAMONIKOLA 1999 (pozn. 28). 
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11 Závěr  
 

V závěru lze konstatovat, že zatímco význam výmalby Hodovní síně je nám ozřejmen 

u Klenotnice nám stále vyvstává řada otázek. Převážně po smyslu samotné výmalby, po 

zjištění grafických předloh by se nám mohlo podařit určit aspoň význam zobrazených scén. 

Otázkou stále zůstává datace výmalby Klenotnice. Jistým vodítkem by v tomto případě mohlo 

být použití erbů ve výmalbě s vědomím, že erb Zachariáše z Hradce prošel kolem poloviny 

šedesátých let 16.století proměnou, která se na samotné malbě ještě neprojevuje. Otázkou tak 

také zůstává použití předloh, které Marie Mžyková spojuje s datem 1566.  

Můžeme zde říci, že účel obou místností se v průběhu života Zachariáše změnil, podle 

toho jak se jeho sídlo postupně rozrůstalo. Dle inventáře pořízeného roku 1589, o kterém sem 

se již v práci zmiňoval, se dá usuzovat, že Hodovní síň sloužila později Zachariášovi jako 

osobní pracovna. Klenotnice podle mobiliáře mohla sloužit jako Kunst komora, kde byly 

přechovávány stříbrné a zlaté předměty.  

Podle významu malby v obou místnostech se můžeme domnívat, že samotným 

zadavatelem témat byl Zachariáš z Hradce či některý jemu blízký vzdělaný člověk. 

V Hodovní síni se nám naskýtají analogie se Zelenou světnicí v Žirovnici z devadesátých let 

15.století (viz. kapitola 5 Možné předstupně a původní výzdoba). 
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12 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
 

 
Obrázek 1 Herodova hostina, 1553, sgrafito, Telč, jižní stěna Hodovní síně. 

 
Obrázek 2 Herodova hostina, grafický list od Virgila Solise. 

 

 
Obrázek 3 Lov na zajíce, grafický list od Virgila Solise. 
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Obrázek 4 Orfeus hrající zvířatům, 1553, sgrafito, Telč, severní stěna Hodovní síně. 

 
Obrázek 5 Orfeus hrající zvířatům, grafický list od Virgila Solise. 
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Obrázek 6 Zbrojnoš, 1553, sgrafito, Telč, ostění 

severní stěny Hodovní síně. 
Obrázek 7 Alexandr Veliký, grafický list od 

Virgila Solise. 
 

  
Obrázek 8 Zbrojnoš, 1553, sgrafito, Telč, ostění 

severní stěny Hodovní síně. 
Obrázek 9 Král Artuš, grafický list od Virgila 

Solise. 
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Obrázek 10 Lov na medvěda, 1553, sgrafito, Telč, východní stěna Hodovní síně. 

 
Obrázek 11 Lov na medvěda, grafický list od Virgila Solise. 
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Obrázek 12 Lov na kance, 1553, sgrafito, Telč, východní stěna Hodovní síně. 

 
Obrázek 13 Lov na kance, grafický list od Virgila Solise. 

 

 
Obrázek 14 Lov na kance, grafický list od Virgila Solise. 
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Obrázek 15 Erb Zachariáše z Hradce, 1553, 
sgrafito, Telč, špaleta okna východní stěna. 

Obrázek 15 Erb Kateřiny z Valdštejna, 1553, 
sgrafito, Telč, špaleta okna východní stěna. 

 

 
Obrázek 17 Deska o restaurování místnosti, 1904, Telč, parapet okna východní stěna. 
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Obrázek 18 Závist, 1553, sgrafito, Telč, východní stěna Hodovní síně. 

 
Obrázek 19 Závist, 1552, grafický list Heinricha Aldegrevera. 
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Obrázek 20 Nestřídmost, 1553, sgrafito, Telč, 

východní stěna Hodovní síně. 
 

Obrázek 21 Nestřídmost, 1552, grafický list od 
Heinricha Aldegrevera. 

  
Obrázek 22 Lenost, 1553, sgrafito, Telč, východní 

stěna Hodovní síně. 
Obrázek 23 Lenost, 1552, grafický list od 

Heinricha Aldegrevera. 
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Obrázek 24 Chlípnost, 1553, sgrafito, Telč, východní stěna Hodovní síně. 

 
Obrázek 25,Chlípnost, 1552, grafický list od Heinricha Aldegrevera. 
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Obrázek 26 Orfeus hrající zvířatům, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní síň, pokračování scény na západní 

stěně. 

 
Obrázek 27 Záklenek nad západním vchodem, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní síň.  
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Obrázek 28 Strom, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní 

síň, ostění na jižní stěně. 
Obrázek 29 Zbrojnoš, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní 

síň, ostění vchodu, západní stěna.  
 

  
Obrázek 30 Prchlivost, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní 

síň, západní stěna. 
Obrázek 31 Prchlivost, 1552, grafický list od 

Heinricha Aldegrevera. 
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Obrázek 32 Lakomství, 1553, sgrafito, Telč, 

Hodovní síň, západní stěna. 
Obrázek 33 Lakomství, 1552, grafický list od 

Heinricha Aldegrevera. 
            
 
 
 

 
Obrázek 34 Pýcha, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní síň, západní stěna. 
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Obrázek 35 Pýcha, 1552, grafický list od Henricha Aldegrevera. 

 

 
Obrázek 36 Klenba, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní síň, část klenby nad zobrazením Prchlivosti. 
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Obrázek 37 Klenba, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní síň, část klenby nad zobrazením Prchlivosti. 

 

 
Obrázek 38 Koňská hlava v ornamentu klenby, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní síň. 
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Obrázek 39 Klenba, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní síň, část klenby nad zobrazením Lakomství. 
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Obrázek 40 Lidská hlava v ornamentu klenby, 1553, sgrafito, Telč, Hodovní síň. 
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Obrázek 41 Telč, dům čp. 61, náměstí Zachariáše z Hradce, 1555, sgrafito, detail fasády. 

 
Obrázek 42 Telč, Klenotnice, druhá polovina 16.století, sgrafito, jižní stěna, detail. 
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Obrázek 43 Telč, Klenotnice, druhá polovina 16.století, sgrafito, jižní stěna. 

 
Obrázek 44 Chrám bohyně Vesti. 
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Obrázek 45 Baalbek, chrám bohyně Venuše, 3.století před Kristem. 
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Obrázek 46 Telč, Klenotnice, druhá polovina 16.století, sgrafito, severní stěna. 

 
Obrázek 47 Telč, Velký hodovní sál, topné těleso. 
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Obrázek 48 Grafický list Rudolfa Wyssenbacha, 1566. 

 

 
Obrázek 49 Erb Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, sgrafito, Telč, Klenotnice, druhá polovina 

16.století, severní stěna. 
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Obrázek 50 Telč, Klenotnice, druhá polovina 16.století, sgrafito, východní stěna. 

 

 
Obrázek 51 Deska o restaurování místnosti, 1940, Telč, parapet okna východní stěna. 
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Obrázek 52 Telč, Klenotnice, druhá polovina 16.století, sgrafito, západní stěna s vchodem. 

 
Obrázek 53 Grafický list Rudolfa Wyssenbacha. 
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Obrázek 54  Grafický list, Hans Holbein ml., c.1540 
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Obrázek 55 Telč, Klenotnice, druhá polovina 16.století, sgrafito, klenba, detail. 

 
Obrázek 56 Telč, Klenotnice, druhá polovina 16.století, sgrafito, kroužená klenba v záklenku okna, 

východní stěna. 
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14 Edice inventáře renesančních interiérů zámku v Telči 131 

 

Poznamenáno, co jest v nejpřednějších pokojích dvou, kde Jeho Milost pan Zachariáš 

z Hradce nejčastěji bejvati ráčil, na zámku Telči našlo 

 

Tyto věci se našly v sklepě v Zlatém pokoji, kde stříbrná stolice stojí: 

Stříbrná plikuv v zelený truhlitce                    7 plikuv; 

V truhle bílý peněz                                          6 pytlíků; 

V truhlici vokovaný železem v přihrádce našlo se 130 dukátů; 

Pytlíky v týž truhlici 4 s penězi všelijakou mincí; 

V truhlici podlouhlý dukátů, jakž ne cedulce poznamenáno 

    836 dukátů; 

V truhličce maličký vokovaný pečeť, též sekryty na zlaté 

    Šňůrce s pásem nebožtíka pana. 

 

Na prostřed pokoje na stolečku 

   Apatyka stříbrná pozlacená s kalamářem 

   Též kus pliku stříbra. 

 

Na stole po pravý ruce, kde krucifix 

   Armarka, v kteréžto tabulky do zlata fasovaný, kompast zlatý 

   Bezvar, dukáty 4 od pana z Rožmberka,  

   Oltářík stříbrný, nad touž armarkou 

   Hanštan do stříbra pozlacený s křížkem pozlaceným. 

Na třetím stole 

   Kalamáři pozlacený v truhličce se sklem 

   Stříbrná flaštička s vodou z Jordánu. 

 

Na štvrtým stolečku 

   Koflík v pouzdře 

   Sklenice v stříbře od pana Fridricha z Žerotína, 

   Jiný pak všelijaký listy na stolech zůstavají, jakž předešle 

                                                 
131 HRDLIČKA 1994 (pozn. 15) jedná se o přesný opis z článku 



 85 

       Za n(eboštíka) pana byly. 

   V témž pokoji zůstává kšaft do Mark(rabství) Mor(avského) 

       V truhlici sekrytem Jeho Milosti pana Slavaty zapečetěny. 

 

V Dlouhým pokoji, kde Jeho Milosti pán sedávati ráčil. 

Na stole u komínu 

     Šíf stříbrnej pozlaceném, na něm truhlička; 

     V něm jest dukátů             915 dukátů; 

     V druhý přihrádce                 8 dukátů; 

     Korun v témž šifu                9; 

     Hodiny od Jeho Milosti pana kanclíře 1 

     Kalamář stříbrný, na něm hodinky v křišťálu; 

     Tranšířek stříbrný, kterým se kouřívá; 

     Kruticix stříbrný s křížkem; 

   Hodiny sypací stříbrný; 

   V truhličce aksamitový kalamář a což k němu náleží; 

   Dukátů v též truhličce              19; 

   Tabulky kamenný; 

   Lžička stříbrná; 

   Pečeť olověná velká na témž stole. 

 

Na stole druhým 

   Knihy aksamitový s slovy Z a A; 

   Hodiny s velbloudem 1 velký a druhý menší; 

   Kalamář stříbrnej 

   Páteř vomavej s prstenem. 

A jiné všecky paměti a listy na všech stolích a lavicích, jakž předešle zůstavají.    
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16 ANOTACE 
 

The Sgrafito Decoration of the Treasury and the Small 

Banqueting Hall in the State Chateau Telč 

 

 The interior paintings in two ground floor rooms of Telč´s chateau came into being 

during the government of Zachariáš of Hradec from the house of Vítkovci. In the years 1551–

1552 Zachariáš took part in the noble voyage to italien Genoa on the occation of greeting 

newly elected king Maxmilián II. It was shortly after he entered upon Telč´s domination, 7. 

november 1550. Immediately after he took over the domination started with the rebuilding of 

the old castle that was not suited  to the new style and the way of housing. This reconstruction 

proceeded in several stages of it the first one propably started even before the very departure 

to Italy and related only to the old castle rebuilding. This first stage was lead by the well-

known architect Leopold Estreicher of Slavonice and were painted also the interiors of the 

castle´s rooms.  

 In my work I was concerned with the paintings in the Small banqueting hall and the 

Treasury that are in the old castle´s ground floors and are in the close neighbourhood. The 

Small banqueting hall is decorated by scenes that have didactic character. On the north wall 

there is a painting with Orpheus playing for animals and this painting merges to the west wall 

corner. On the south wall is painted Herod´s feast with the decollation of John the Baptist. 

 In groins and on vault arches of the west and east wall are painted allegories of Seven 

sins personalized by women figures sitting with their atributes on symbolic animals. 

On all the walls is under large paintings a decorative band with lions where the lower 

part is formed by an illusory arcade. The room has two doorways guarded by armigers 

figures. The vault is decorated by floral ornament. Graphic masters for the Sins go from 

Heinrich Aldegrevera work, hunting scenes with armigers figures and two other scenes on the 

south and north wall are taken over from the work of Virgile Solis. Paintings are assigned by 

the year 1553 over the doorway. 

The Treasury is painted by an illusive architecture and its masters are attributed to a 

Swiss engraver Rudolf Wyssenbach. The paintings assign is appointed by no inscription and 

newly is placed around the middle of 1560s. Meaning of this painting is uncertain and it is 

impossible consider it as only architecture depiction without any implication. The vault is 

decorated by floral ornament with cherubs and shield bearers figures and its vaults are 
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emphasized by cut ribs. In the window furnicular arch is painted a (circuit) vault on a fair-face 

brickwork. These two examples point to the influence of late medieval art in otherwise 

mannerist conceived decoration. 

Both rooms are painted in sgraffito technique which is mainly used on facades in 

exterior. 

 

 

 

 

Statistika 
 
Stránky                            90 
Slova                               20845 
Znaky (bez mezer)          112972 
Znaky (včetně mezer)     133617 
Odstavce                         664 
Řádky                              2475 
 


