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Anotace 

Diplomová práce „Renesanční malířská výzdoba kazetových stropů ve 

vybraných zámcích v Čechách― nejprve stručně představuje nejvýznamnější příklady 

aristokratických sídel s malovanými kazetovými stropy v Čechách. Malované kazetové 

stropy se v Čechách vyskytovaly zejména v hlavních sálech zámků a paláců ve druhé 

polovině 16. století. 

 Hlavní část práce pojednává o dvou šlechtických rezidencích s malovanými 

kazetovými stropy. Zabývám se podrobně nástropními malbami Rytířského sálu zámku 

v Telči a nástropními malbami čtyř sálů zámku v Častolovicích. Pozornost je zaměřena 

na náměty nástropních maleb, jejich popis a komparaci s grafickými předlohami.  

 Do dnešních dnů se nám dochoval původní kazetový strop Rytířského sálu 

zámku v Telči s náměty z antické mytologie (Herkulovy činy). Za tvůrce 

ikonografického programu lze povaţovat Zachariáše z Hradce (1527–1589), který patřil 

k nejmocnějším aristokratům v Českém království, a měl moţnost se při své cestě do 

severní Itálie roku 1551 seznámit s italským uměním.  

 Chloubou zámku v Častolovicích je především rozměrný hlavní sál s kazetovým 

stropem se 24 starozákonními výjevy a další menší sál s biblickými výjevy. K tomuto 

sálu přiléhají dvě menší místnosti s malovanými kazetovými stropy s náměty 

z Ovidiových Metamorfóz. 

 Neoddělitelnou součástí této práce je obrazová příloha, sestávající z barevných 

fotografií jednotlivých nástropních maleb ve zmíněných zámcích.         

           

Klíčová slova 

renesanční malířská výzdoba, kazetové stropy, zámky v Čechách 

 

 



 

Abstract 

Diploma thesis „Renaissance Painting Decoration of Coffered Ceilings in 

Selected Castles in Bohemia― first briefly introduces the most important examples of 

aristocratic residences with painted coffered ceilings in Bohemia. Painted coffered 

ceilings in Bohemia primarily occurred in the main halls of castles and palaces in the 

second half of the 16th century. 

The main part of thesis deals with two noble residences with painted coffered 

ceilings. Deal with detailed ceiling paintings Knights' Hall in the castle Telč and ceiling 

paintings of four halls Častolovice chateau. Attention is focused on themes ceiling 

paintings, their description and comparison with graphic templates. 

To the present day we have original coffered ceiling Knight Hall Castle in Telč 

with subjects from classical mythology (Hercules deeds). The author of the 

iconographic program was probably Zacharias of Hradec (1527–1589), who was one of 

the most powerful aristocrats in the Kingdom of Bohemia, and had the opportunity 

during his trip to northern Italy in 1551 acquainted with Italian art. 

The pride of the Častolovice chateau is especially large main hall with a coffered 

ceiling with 24 scenes from the Old Testament and other smaller hall with biblical 

scenes. This hall adjoin two smaller rooms with painted coffered ceilings with themes 

from Ovid's Metamorphoses. 

Inseparable part of this thesis is illustrated appendix, consisting of color 

photographs of each ceiling paintings in the mentioned castles. 
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1. Úvod 

 

 Diplomová práce se zabývá renesanční malířskou výzdobou kazetových stropů 

na zámcích v Čechách. K tomuto tématu mě přivedla jiţ bakalářská práce, ve které jsem 

se věnovala vnitřní malířské výzdobě kazetových stropů Lobkowiczkého paláce v Praze 

na Hradčanech. Díky tomu jsem se začala více zajímat o náměty nástropních maleb  

a vyhledávání jejich grafických předloh, coţ jsem mohla zúročit v navazujícím 

magisterském studiu. 

  V úvodu této práce bych měla v první řadě vysvětlit, o čem tato závěrečná práce 

s názvem „Renesanční malířská výzdoba kazetových stropů ve vybraných zámcích 

v Čechách― pojednává. Vzhledem k rozsáhlosti tématu jsem vybrala opravdu 

nejvýznamnější malované kazetové stropy, ale stručně se zmiňuji i o těch ostatních. 

Název práce byl zvolen záměrně, neboť v samostatné kapitole se zeširoka věnuji 

kazetovým stropům v aristokratických rezidencích, především zámcích, poté svou 

pozornost zaměřuji také na dva renesanční praţské paláce, z nichţ zmíněný palác Jana 

mladšího Popela z Lobkowicz svým charakterem „připomíná spíše zámek neţ městskou 

rezidenci―.
1
  

Hlavní část této práce pojednává o dvou významných objektech s malířsky 

bohatě zdobenými kazetovými stropy, a to nejprve o Rytířském sále (téţ označovaném 

jako Trůnní či Mramorový sál) zámku v Telči a dále o čtyřech sálech s malovanými 

stropy na zámku v Častolovicích. I přesto, ţe jsou obě renesanční šlechtická sídla velmi 

známá a turisty hojně navštěvovaná, kupodivu jsem narazila na nedostatek odborné 

literatury, neboť jen málo badatelů věnovalo svou pozornost cenné vnitřní malířské 

výzdobě, zejména tedy nástropním malbám kazetových stropů. Jak je známo, české 

renesanční malířství bylo dlouhou dobu opomíjené téma, a aţ v posledních letech se mu 

dostává více pozornosti.  

Od počátku jsem počítala s tím, ţe součástí mojí práce budou fotografie 

vybraných zámeckých kazetových stropů, nejlépe vlastní, coţ zejména v případě 

Častolovic bylo nutné, neboť barevné fotografie nástropních maleb rozlehlého hlavního 

sálu a přilehlých tří místností s kazetovými stropy se obvykle omezují jen na celkový 

pohled do konkrétního sálu.
2
 Neoddělitelnou součástí diplomové práce je tedy barevná 

                                                 
1
 PREISS 1986, 39.  

2
 Za povolení fotografovat v interiérech častolovického zámku velice děkuji Mgr. Kateřině 

Kuthanové. 
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obrazová příloha, jeţ sestává zejména z fotografií jednotlivých deskových obrazů 

kazetových stropů. Ty byly inspirovány grafickými předlohami, které jsem porovnávala 

s nástropními malbami.  

Chloubou renesančních sálů zámku v Telči jsou kazetové stropy zdobené 

malbou, dřevořezbami a trofejemi. Na tomto místě se krátce zmíním o objednavateli 

panu Zachariášovi z Hradce (1527–1589), který si svojí telčskou rezidenci budoval 

několik desítek let, přičemţ dodnes můţeme obdivovat výjimečné renesanční interiéry 

tohoto zámku z druhé poloviny 16. století.
3
 Nejvyšší moravský hejtman pan Zachariáš 

z Hradce byl tvůrcem ikonografického programu pohřební zámecké kaple Všech 

svatých v Telči, nad níţ je situovaný náš Rytířský sál s kazetovým stropem s náměty 

Herkulových činů. Toto výjimečné umístění prostor nebylo náhodné, a proto je třeba  

se zabývat i štukovou a malířskou výzdobou renesanční kaple. Pan Zachariáš byl 

členem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů, a dokonce se zúčastnil známé 

cesty do severní Itálie roku 1551, kde měl moţnost blíţe se seznámit s italským 

uměním. To samé však nemůţeme říci o Fridrichovi z Oppersdorfu, za nějţ došlo 

k přestavbě častolovického zámku a o němţ bohuţel nemáme tolik podrobných zpráv. 

Tito a někteří další renesanční aristokraté měli kladný vztah k umění, nechávali si  

ve svých venkovských rodových sídlech zhotovovat náročnou malířskou výzdobu.  

Tu realizovali mnohdy známí umělci, z nichţ jmenujme alespoň malíře Raimunda 

Paula, který se podílel na malířské výzdobě interiérů rezidence v Telči, Jindřichově 

Hradci a Bechyni.        

 

                                                 
3
 Dle slov průvodců na zámku v Telči nebyly malby kazetového stropu Rytířského sálu dosud 

restaurovány.   
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2. Přehled literatury 

Na následujících řádkách bude pozornost věnována přehledu dosavadního 

bádání o renesančních kazetových stropech se zaměřením na nástropní malby dvou 

významných šlechtických rezidencí, Rytířského sálu zámku v Telči a čtyř sálů zámku  

v Častolovicích. O nejznámějších i těch méně známých aristokratických rezidencích  

s kazetovými stropy u nás, pojednávám v následující kapitole této práce, kde se  

u kaţdého objektu zmiňuji o nejdůleţitější odborné literatuře. Ačkoli toto téma bylo 

dosud v odborné literatuře opomíjené, na počátku této kapitoly bych se ráda zmínila  

o četných odborných studiích historičky umění Milady Lejskové-Matyášové,
4
 které se 

jako první podařilo objevit grafické předlohy k mnohým nástropním malbám, o nichţ  

se podrobněji rozepisuji v předkládané diplomové práci. 

Jak jsem jiţ naznačila, literatury a studií zabývající se přímo renesanční 

malířskou výzdobou kazetových stropů je velmi málo. Ponejvíce vznikly odborné 

články vţdy o jednom šlechtickém venkovském sídle či praţském paláci. Ze starší 

literatury 19. století jmenujme rozsáhlé dílo Hrady, zámky a tvrze království Českého 

(Chrudimsko) od Augusta Sedláčka,
5
 který se v rámci svého monumentálního díla 

věnuje v jednom svazku zámku v Častolovicích. Dále jsem vycházela také ze Soupisu 

památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku XIX. 

století: Politický okres jindřicho-hradecký (1901), jehoţ autorem je Josef Novák,
6
 kde 

se dozvídáme důleţitou zmínku o truhláři Oldřichu Dechsnerovi a dvorním malíři 

Raimundu Paulovi, kteří pracovali rovněţ na zámku v Telči a podíleli se na výzdobě 

mnohých jihočeských rezidencí. O vnitřním malířském vybavení dnes jiţ zrušeného 

zámku v Dobrovicích nalezneme stručné údaje rovněţ v Soupisu památek historických  

a uměleckých v království českém: Politický okres mladoboleslavský (1905)  

od Františka Bareše.
7
 V první čtvrtině 20. století se Rudolf Kuchynka věnoval přímo 

renesančním nástropním malbám Lobkowiczkého (dnešního Schwarzenberského) 

paláce v Praze na Hradčanech, o nichţ pojednal ve Wirthových Uměleckých pokladech 

                                                 
4
 Milada Lejsková-Matyášová (1908–1975) od padesátých let 20. století publikovala výsledky své 

vědecké práce v mnoha tuzemských a zahraničních časopisech a sbornících. Zabývala se především 

vyhledáváním grafických předloh k nástěnným malbám, štukové a sgrafitové výzdobě českých a 

moravských renesančních zámků, paláců a měšťanských domů. O jejím ţivotě blíţe viz. ČIŢINSKÁ 
2008, 31–32. K bibliografii publikovaného díla Milady Lejskové-Matyášové viz. ČIŢINSKÁ 2008, 40–

42.  

 
5
 SEDLÁČEK 1882, 164–171.  

6
 NOVÁK 1901, 32–88.  

7
 BAREŠ 1905, 60–62. 
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Čech II (1915).
8
 Podnětem k napsání této studie bylo dokončení restaurování dvou 

kazetových stropů ve východním křídle praţského paláce Jana mladšího Popela  

z Lobkowicz. Poté se literatura na mnoho let odmlčela, a větší pozornosti českému 

renesančnímu malířství s přihlédnutím k nástropním malbám se dostalo aţ v padesátých 

letech 20. století. Naším tématem se v podstatě po celý ţivot zabývala historička umění 

Milada Lejsková-Matyášová, která od roku 1951 publikovala řadu odborných studií, 

které se týkaly zejména grafických předloh renesančních maleb. O nástropních deskách 

kazetových stropů zámku v Častolovicích stručně a výstiţně pojednala zmíněná autorka 

ve svém článku ve Zprávách památkové péče.
9
 Jak sama autorka píše, podařilo se jí 

nalézt v grafické sbírce Národní galerie rytinu Virgila Solise k Ovidiovým 

Metamorfózám,  

a na základě toho určila grafické předlohy pro nástropní malby dvou malých pokojů 

častolovického zámku. V tomto duchu pokračovala dále, a o pár let později napsala 

další studii s názvem Ohlas spolupráce M. de Vose a J. Sadelera na nástropních 

deskových malbách státního zámku v Častolovicích, týkající se grafických předloh 

čtyřiadvaceti starozákonních výjevů v hlavním sále téhoţ zámku.
10

 Následně se autorka 

při zpracování stavební historie a vnitřní malířské výzdoby častolovického zámku 

zmínila o námětech všech čtyřech sálů v hlavní stati publikace Častolovice. Státní 

zámek, město a okolí.
11

 M. Lejsková-Matyášová se zabývala v článku Častolovická 

Tobiáška a její grafická předloha posledním zámeckým sálem s bohatou nástropní 

výzdobou.
12

 I zde poukázala na to, ţe nástropní malby v Tobiášce byly inspirovány 

grafickými listy H. Cocka, provedené dle kreseb nizozemského umělce M. van 

Heemskercka. Další autorčina studie se zabývá ohlasem Solisových grafik v českém 

renesančním umění,
13

 kde píše podrobněji nejen o častolovických nástropních malbách, 

ale i o nástropní malbě Lobkowiczkého paláce v Praze a uvádí další příklady. 

V padesátých a šedesátých letech 20. století vznikly k našemu tématu důleţité studie, 

z nichţ se zmíním o třech. První článek pojednává o Renesančním malovaném stropě na 

Švihově a jeho restauraci, jehoţ autorky jsou Vlasta Dvořáková a Milada Zbíralová.
14

 

Tento renesanční malovaný strop byl na hrad Švihov přenesen z bývalého zámku 

                                                 
8
 KUCHYNKA 1915, 31–32. 

9
 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1951, 311–314. 

10
 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1953, 328–335. 

11
 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1954, 1–8. 

12
 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1955, 149–151. 

13
 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1956, 96–104. 

14
 DVOŘÁKOVÁ / ZBÍRALOVÁ 1954, 184–193. 
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v Dobrovicích v létě roku 1952, přičemţ restaurátorské práce trvaly aţ do roku 1954. 

Druhá o něco kratší studie dvou autorek Olivy Pechové a Milady Zbíralové vyšla pod 

názvem Renesanční kazetový strop bechyňského zámku a jeho restaurování.
15

 Autorky 

zde vyslovily názor, ţe na výmalbě bechyňského stropu se podílel Bartoloměj Beránek-

Jelínek. To však vyvrátila Jarmila Krčálová,
16

 která ve svém článku v časopise Umění 

(1963) označila za autora bechyňských nástropních maleb Raimunda Paula z Brucku.  

Kromě těchto specializovaných studií jsem velmi často vycházela 

z encyklopedické a slovníkové literatury, zejména české, slovenské a částečně  

německé. Na prvním místě bych uvedla Lexikon der christlichen Ikonographie 1 (1968), 

osmidílný ikonografický lexikon, jenţ je kolektivní prací mnoha autorů z různých 

zemí.
17

 Za neocenitelnou pomůcku pro starověkou mytologii povaţuji Encyklopedii 

antiky, kolektivní práci pod vedením Ludvíka Svobody,
18

 a Slovník antické kultury, jenţ 

je podobně rozsáhlým dílem autorského kolektivu pod vedením Václava Bahníka.
19

  

V osmdesátých letech 20. století přihlédla k našemu tématu Jarmila Krčálová ve 

druhém díle akademických Dějin českého výtvarného umění,
20

 kde podala první ucelený 

souhrn o renesančním malířství u nás. Z jejího přehledu nástěnného malířství lze dodnes 

získat cenné informace o námětech a grafických předlohách. Z novější literatury jsem 

čerpala ze Slovníku námětů a symbolů ve výtvarném umění od Jamese Halla,
21

 Slovníku 

symbolů od Jana Royta a Hany Šedinové
22

 a známého Slovníku biblické ikonografie 

Jana Royta.
23

 Ve stejném roce 2006 vyšla slovensky kniha Príbehy Starého zákona, 

Ikonografia od autorů Ivana Rusiny a Mariana Zervana,
24

 z níţ jsem vycházela 

především v textu o nástropních malbách hlavního sálu zámku v Častolovicích.         

V roce 2005 vyšel článek Marie Mţykové
25

 K ikonologii nástropní výzdoby 

Trůnního sálu zámku v Telči, kde autorka shrnula výsledky svého výzkumu (podpořené 

grantem NPÚ) a určila grafické předlohy v díle Cornelise Corta pro malby takzvaného 

Rytířského (Trůnního) sálu telčského zámku.  

 

                                                 
15

 PECHOVÁ/ZBÍRALOVÁ 1956, 213–216. 
16

 KRČÁLOVÁ 1963, 25–49. 
17

 SCHADE 1968. 
18

 SVOBODA 1973. 
19

 BAHNÍK 1974. 
20

 KRČÁLOVÁ 1989, 62–92. 
21

 HALL 1991. 
22

 ROYT / ŠEDINOVÁ 1998. 
23

 ROYT 2006. 
24

 RUSINA / ZERVAN 2006. 
25

 MŢYKOVÁ 2005, 151–169. 
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3. Renesanční šlechtická sídla se zaměřením na sály  

s malovanými kazetovými stropy v Čechách  

 

 Malované kazetové stropy se v českém prostředí vyskytují především 

v renesančních zámcích a palácích ve druhé polovině 16. století.
26

 V této kapitole se 

pokusím představit základní přehled malovaných kazetových stropů na šlechtických 

renesančních sídlech v Čechách, přičemţ se zaměřím zejména na nejvýznamnější 

příklady a poukáţu na zásadní literaturu k nim. Toto téma bylo dosud v odborné 

literatuře opomíjené, jak jsem jiţ zmínila v předešlé kapitole. Stručně se mu věnovala 

Jarmila Krčálová
27

 v akademických Dějinách českého výtvarného umění, z jejíţ studie 

je přesto moţné čerpat cenné informace. 

Jedním z nejranějších příkladů bohaté malířské výzdoby kazetového stropu 

období renesance u nás je pernštejnský zámek Pardubice.
28

 Po smrti Viléma 

z Pernštejna († 1521) zdědil pardubické panství jeho nejmladší syn Vojtěch z Pernštejna 

(† 1534).
29

 Ten byl příznivcem nového renesančního stylu, jak o tom svědčí fragmenty 

raně renesančních nástěnných maleb, které současně patří k našim nejstarším 

dochovaným renesančním nástěnným malbám, a také dva původní dřevěné kazetové 

stropy v pardubickém zámku. Jeden z těchto stropů se nachází v tzv. Sloupovém sále. 

Jak nám název napovídá, tato místnost je při západní stěně podepřena sloupem. Vzácná 

je ovšem malířská ornamentální výzdoba jednotlivých polí stropu, které mají tvar kříţů 

a šestiúhelníků. Celou místnost obíhá podstropní pás s bohatou figurální a ornamentální 

výzdobou. Druhý kazetový strop se dochoval v jednom ze sálů druhého patra 

východního zámeckého křídla. Malovaný strop je sloţen z velkých čtverců, dále 

osmiúhelníkových paprskovitých útvarů a mezi nimi menších kosočtverců. Strop zdobí 

rostlinná ornamentální výzdoba ve větších čtvercových a paprskovitých polích. Oba 

                                                 
26

 Připomeňme, ţe kazetový strop je druh trámového stropu, sestaveného z nosných a příčných trámů, 

výplňových desek a lišt. Dřevěná konstrukce (původně kamenná) vytváří v podhledu kazety, vpadlá 

čtvercová pole. Tento typ byl znám jiţ v antice, z něho vznikl v renesanci nekonstrukční typ, zavěšený na 

stropní konstrukci a vytvářející v podhledu pole různých geometrických tvarů nebo celé sestavy různých 
tvarů. Tyto stropy jsou zdobeny figurální a ornamentální malbou, doplňuje je řezba. In: 

BLAŢÍČEK/KROPÁČEK 1991, 97. 
27

 KRČÁLOVÁ 1989, 62–92. 
28

 VOŠAHLÍK 1963, 140–146.  
29

 V roce 2012 proběhla výstava Pernštejnové a jejich doba v Salmovském paláci v Praze na 

Hradčanech. 
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kazetové stropy se datují do třicátých let 16. století, kdy vznikla ostatní malířská 

výzdoba tohoto kdysi hlavního pernštejnského sídla.
30

   

Ve středočeském zámku v Dobrovicích (dnes veřejnosti nepřístupném) byly 

původně čtyři reprezentační sály s kazetovými stropy, které si nechal vyzdobit Jindřich 

z Valdštejna v letech 1578–1581.
31

 V severním křídle zámku se nacházel tzv. Královský 

a Libušin sál, v jiţním křídle pak Kamenný a Taneční sál. Potíţ je ovšem v tom, ţe dnes 

jsou tři ze stropů instalovány v jiných objektech a o čtvrtém z nich se toho ví jen málo 

(jeden z dobrovických stropů či části dvou stropů jsou dnes uloţeny na hradě Švihov).
32

 

Nejsloţitější z malovaných stropů s náměty Svobodných umění, Ctností a výjevy 

z římské historie je od padesátých let 20. století umístěn na hradě Švihov.
33

 Další 

malovaný strop s náměty z Ovidiových Metamorfóz je instalován v dobrovické 

radnici. Třetí strop dnes zdobí jednu z místností na zámku v Mnichově Hradišti.
34

    

Následující příklad renesančního sídla s kazetovými stropy je výjimečný v tom, 

ţe ukrývá jeden z největších reprezentačních sálů s bohatě zdobeným kazetovým 

stropem v českých zemích. Jde o Rytířský sál častolovického zámku, na jehoţ 

původním kazetovém stropě jsou zachyceny příběhy ze Starého zákona.
35

 Zámek 

Častolovice ve východních Čechách koupili od Rudolfa II. páni z Oppersdorfu 

v osmdesátých letech 16. století. Záhy započali Jan Bedřich z Oppersdorfu s manţelkou 

Magdalénou z Donína s přestavbou vodní tvrze na renesanční zámek. V této době, mezi 

lety 1588 aţ 1615, vznikly mimo jiné rozsáhlé malby na fasádách nádvoří, a zejména 

vnitřní malířská výzdoba čtyř sálů s kazetovými stropy v prvním patře někdejšího 

panského traktu zámku. Jedná se o hlavní Rytířský sál,
36

 jídelnu zvanou Tobiášku
37

 a 

dva menší sály.
38

 Na stropě hlavního sálu můţeme vidět biblické příběhy z knihy 

Genesis, inspirované Maartenem de Vos a ryté Janem Sadelerem. Na stropě tamní 

jídelny jsou zobrazeny výjevy z Tobiášova ţivota od Maartena Heemskercka, 

provedené podle rytin Hieronyma Cocka. Dva menší kazetové stropy obsahují dvanáct 

                                                 
30

 Malířskou výzdobu pernštejnského zámku datuje Jarmila Krčálová do doby kolem roku 1530. In: 

KRČÁLOVÁ 1989, 66. 
31

 KRČÁLOVÁ 1989, 69. 
32

 Děkuji kastelánovi Lukáši Bojčukovi za cenné informace o dobrovických kazetových stropech.  
33

 DVOŘÁKOVÁ/ZBÍRALOVÁ 1954, 184–193. 
34

 Kazetový strop ze zámku v Dobrovici zde byl nainstalován v prvním patře jiţního křídla zámku 

roku 1872. http://www.npu.cz/sights/zamek-mnichovohradiste/, vyhledáno 6.10.2014 
35

 K Rytířskému sálu přiléhá kaple Boţího těla, v níţ se nachází oltář tyrolského původu 

s renesančními reliéfy z roku 1601.  
36

 Ke grafickým předlohám Rytířského sálu zámku v Častolovicích viz. LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 

1953, 328–335. 
37

 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1955, 149–151. 
38

 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1951, 311–314. 

http://www.npu.cz/sights/zamek-mnichovohradiste/


 

14 

výjevů z Ovidiových Metamorfóz. Jarmila Krčálová k tomuto napsala: „Obrovité 

postavy, místy toporné, místy nadsazených tělesných tvarů jsou méně zdařilé nežli 

výpravná jeviště děje, s hlubokými, komplikovanými prostory nebo krajinami s dalekým 

výhledem; i ta byla ovšem inspirována předlohami.“
39

 Častolovičtí malíři se aţ 

úzkostlivě drţeli předlohy a nevynechali sebemenší detail, o čemţ se podrobněji 

rozepisuji v jedné z kapitol této práce.  

Samostatnou kapitolou v rámci přehledu šlechtických sídel s vnitřní malířskou 

výzdobou je nepochybně telčský zámek Zachariáše z Hradce.
40

 Dnes je právem 

povaţován za klenot moravské renesanční architektury, jistě tomu tak bylo i v době jeho 

vzniku. Vysoce postavený renesanční velmoţ Zachariáš z Hradce si svou výjimečnou a 

okázalou rezidenci v Telči budoval mnoho let, řekněme dokonce desítek let, a tomu 

odpovídá i náročná výbava interiérů, které se naštěstí dochovaly v původním stavu 

dodnes. Telč se řadí k několika málo intaktně zachovaným českým a moravským 

renesančním zámkům právě díky interiérové výzdobě sálů. Naprosto ojedinělá je v 

našem prostoru i pohřební zámecká kaple Všech svatých,
41

 nad níţ je situovaný Rytířský 

neboli Mramorový sál s deseti herkulovskými nástropními malbami a dále figurálními 

řezbami Nectností (Neřestí), navíc doplněný loveckými trofejemi.
42

 Hlavní pole tohoto 

stropu s námětem Herkulových činů vznikla dle grafické předlohy Cornelise Corta, 

který vycházel z díla Franse Florise.
43

 Ve středu stropu nalezneme i drobnou malbu 

bohyně lovu Artemis. Za autora maleb bývá povaţován Raimund Paul z Brucku.
44

 

Pokud tomu tak opravdu je, byl by tento malovaný kazetový strop za současného stavu 

poznání jedním z mála stropů u nás, u kterého máme doloţeno jméno umělce a dataci. 

Strop je datovaný rokem 1570 na řezbě s orlem v takzvaném vládcovském výklenku s 

okny do zahrady.  

Raimund Paul je mezi lety 1584–1590 doloţen také v Novém stavení zámku 

v Jindřichově Hradci,
45

 kde pracoval pro Zachariášova synovce Adama z Hradce. Zde 

se po tragické smrti Jáchyma z Hradce roku 1565 na léta zpomalila výstavba 

jindřichohradeckého sídla. Znovu v ní pokračoval Jáchymův syn, zmíněný Adam II. 

z Hradce, který byl štědrým aţ marnotratným mecenášem, čímţ dokonce předčil svého 

                                                 
39

 KRČÁLOVÁ 1989, 69. 
40

 Blíţe viz. SALAVA 2010. 
41

 Blíţe viz. KORČÁKOVÁ 2001, 21–36.  
42

 MŢYKOVÁ 2005, 151–169. 
43

 Kazetový strop v Rytířském sále je jedním z hlavních témat této práce, blíţe k tomu kapitola 

„Telčský zámek Zachariáše z Hradce―. 
44

 KRČÁLOVÁ 1989, 70; KRATINOVÁ/SAMEK/STEHLÍK 1992, 90–91. 
45

 NOVÁK 1901, 73–77; HILMERA 1957, 18; KUTHAN / HORYNA / MUCHKA 1974, 145. 
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otce.
46

 Vedle zmíněného malíře Raimunda Paula, známe v okruhu stavitele Baldassara 

Maggi z Arogna jména dalších umělců, zejména pro nás důleţitého truhláře Ulricha 

Dechsnera, známého tvůrce kazetových stropů.
47

  

Malířská výzdoba desek kazetových stropů nese alegorie Pěti smyslů a Planet, 

dále je tu zobrazen Chronos, který zosobňoval neúprosně ubíhající čas.
48

 Cyklus Pěti 

smyslů podle Martena de Vos zpracoval ve svých grafických listech Rafael Sadeler. 

Zachovaly se i nástropní malby s Jupiterem a Martem (slohově blízké telčskému 

Herkulovi a bechyňským evangelistům), poukazující na vladařovo válečnické a 

politické sebevědomí.   

Dalším příkladem je jihočeský zámek Bechyně. Poslední roţmberský vladař 

Petr Vok z Roţmberka zakoupil bechyňské panství roku 1569 a záhy začal budovat 

reprezentační sídlo, díky čemuţ se ale nesmírně zadluţil. Na bechyňském zámku ţil aţ 

do roku 1592, kdy zemřel jeho bratr Vilém z Roţmberka.  

Na jednom z malovaných stropů, v sále zvaném Zbrojnice (název je nepřesný, 

moţná šlo o jednu ze soukromých komnat), se nacházejí nástropní malby čtyř 

evangelistů, jejichţ vzorem bylo dílo Philippa Galle ryté podle A. Blocklandta.
49

 Tento 

strop podle mého mínění vychází z pomyslného tvaru kříţe, přičemţ ve středu je 

zobrazen čtverec a kolem něj čtyři pole ve tvaru písmene L, na koncích tohoto kříţe 

jsou na kaţdém z „ramen― kříţe čtyři velké osmiúhelníkové kazety s figurálními 

malbami evangelistů. Středové schéma stropu se čtvercem a kolem něj čtyřmi pravoúhle 

zalamovanými deskami se pak opakuje při rozích stropu. Mezitím strop vyplňují další 

menší čtverce a šestiúhelníky, které jsou zdobeny ornamentálními malbami. Na pěti 

čtvercových kazetách můţeme vidět alegorické postavy Ctností či Blahoslavenství.
50

 

Autorem maleb bechyňského stropu je tedy s největší pravděpodobností Raimund 

Paul,
51

 který pracoval i na zámcích v Jindřichově Hradci a Telči. Strop je datován do let 

1590–1592.
52

       

                                                 
46

 Jak uvádí Jan Müller ve svém příspěvku o pozdně renesančních rezidencích pánů z Hradce. Viz. 

MÜLLER 1998, 94. 
47

 NOVÁK 1901, 73. 
48

 KRČÁLOVÁ 1989, 70. 
49

 O renesančním kazetovém stropě bechyňské „Zbrojnice― a jeho restaurování viz. 

PECHOVÁ/ZBÍRALOVÁ 1956, 213–214. Autorky se mylně domnívaly, ţe autorem tohoto kazetového 

stropu je Bartoloměj Beránek-Jelínek, coţ vyvrátila Jarmila Krčálová, která označila jako autora 
Raimunda Paula. Viz. KRČÁLOVÁ 1963, 28. 

50
 V literatuře se objevují dva názory, jeden z nich uvádí, ţe se jedná o ţenské alegorické postavy 

Ctností (PECHOVÁ/ZBÍRALOVÁ 1956, 214) a druhý názor se přiklání k Blahoslavenství 

(KRČÁLOVÁ 1963, 27).   
51

 KRČÁLOVÁ 1963, 28. 
52

 KRČÁLOVÁ 1989, 71. 
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  Na začátku této kapitoly jsem zmínila, ţe kazetové stropy jsou zachovány kromě  

několika zámků také v pražských palácích. Měla jsem na mysli především 

Lobkowiczký (dnešní Schwarzenberský, čp. 185/IV)
53

 a Martinický palác (čp. 67/IV) 

na Hradčanském náměstí v Praze.  

Palác Jana mladšího Popela z Lobkowicz byl vybudován mezi lety 1545–1567 

italským stavitelem Agostinem Gallim, který zároveň pracoval na lobkowiczkém 

hlavním venkovském sídle v Horšovském Týně. Tehdy si významní aristokraté dali 

stavět své praţské paláce, aby se mohli věnovat pracovním povinnostem, a trávili tu 

stále více času. V blízkosti Praţského hradu tak vznikl po ničivém poţáru Malé Strany a 

Hradčan (roku 1541) jeden z nejvýznamnějších a dnes nejlépe dochovaných 

renesančních komplexů v Praze. O tom svědčí i čtyři sály ve druhém patře 

s malovanými kazetovými stropy s náměty z antické mytologie a historie. Jedná se o 

malovaný strop se čtyřmi homérskými výjevy (Paridův soud, Únos Heleny, Dobytí 

Tróje a Aeneův útěk s otcem Anchisem a synem Askaniem z hořící Tróje), dále strop 

s pěti výjevy z báje o Faethónovi. Figurální malířská výzdoba těchto stropů vznikla 

podle dřevořezů norimberského rytce Virgila Solise, připojených k novému vydání 

Ovidiových Metamorfóz z roku 1563. Ty byly ovšem inspirovány rytinami 

francouzského malíře Bernarda Salomona.
54

 Další kazetové stropy s nástropními 

malbami s námětem Chronos vyvádí Proserpinu z podsvětí a Jupiter a Juno mají trochu 

jiný charakter. Přestoţe tato vnitřní výzdoba byla dokončena aţ po stavebníkově smrti 

kolem roku 1580, lze předpokládat, ţe ideovým tvůrcem malířského programu byl 

právě objednavatel, nejvyšší praţský purkrabí Jan mladší Popel z Lobkowicz.          

  Z někdejšího hradčanského paláce Jaroslava Bořity z Martinic se do dnešních 

dnů dochovala jen malá část malířské výzdoby. I ta ovšem skýtá několik malovaných 

trámových stropů a víme i o jednom, dnes jiţ nedochovaném kazetovém stropě 

s alegorií Církve (Církev vítězná, Církev bojující a Církev trpící), Baltazarovou a 

Tobiášovou hostinou, a s několika desítkami mravoučných emblémů, které měly 

připomínat pomíjivost ţivota.
55

 Malovaný kazetový strop hlavního reprezentačního sálu 

se nacházel v prvním patře Martinického paláce.
56

 Pro tři oválné nástropní malby se 

zmíněnými výjevy byly pouţity náboţenské náměty a nikoli světské nepochybně proto, 

                                                 
53

 K tomu blíţe: HENSLOVÁ 2011. 
54

 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1956, 97. 
55

 KRČÁLOVÁ 1989, 75. 
56

 K tomu blíţe: LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1973, 151–164. 
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ţe na východní straně přiléhala k sálu kaple.
57

 Navíc byla na kazetovém stropě 

Martinického paláce tato náboţenská vyobrazení doplněna emblematickými motivy 

s didaktickým posláním. Některé z emblémů měly náboţenský charakter, nechybí ani 

v renesanci oblíbené Memento mori, poukazující na marnost všeho světského. Motiv 

smrti tu byl ovšem zastoupen i v pozitivním smyslu v podobě malby s hořícím srdcem, 

nad nímţ se spojovaly muţské a ţenské ruce, které se dotýkaly lebky, symbolu smrti. 

V tomto podání se jednalo o věčné trvání lásky, umocněné příznačným nápisem: Usque 

ad mortem.
58

             

  Ostatní bohatě malované trámové stropy Martinického paláce vznikly 

pravděpodobně aţ ve dvacátých aţ třicátých letech 17. století, čímţ se řadí aţ na samý 

konec renesance v českých zemích. 

Z doby pozdní renesance se nám do dnešních dnů zachoval tzv. Bajkový sál v 

severočeském zámku Lemberk s vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy 

z Ezopových bajek.
59

 Tento pozdně renesanční strop Bajkového sálu se nachází 

v prvním patře západního křídla zámku. Zobrazuje bajky, inspirované publikací Egidia 

Sadelera Theatrum morum, která byla vydaná roku 1608 v Praze. Tento kazetový strop 

je v našich zemích výjimečný z toho důvodu, ţe se liší od ostatních „honosných― 

zámeckých a palácových kazetových stropů. Rozdíl je vidět na první pohled jednak 

v rozvrhu kazetových polí, jenţ jsou řazena jednoduše blízko a vedle sebe, jednak i 

v námětech nástropních maleb, které u nás nemají obdoby. Obvykle byly vybírány 

biblické příběhy, výjevy z řeckých a římských dějin, a také mytologické náměty. Na 

stropě Bajkového sálu vidíme sedm řad po jedenácti výjevech, tedy celkem 77 

malovaných deskových kazet.
60

       

Bohaté vybavení tentokrát hradních interiérů v době renesance dokládá zejména 

Rytířský sál hradu Rožmberk. Jihočeský hrad Roţmberk se dočkal renesanční podoby 

nejprve za Viléma z Roţmberka, který dal přestavět Dolní hrad roku 1556. S touto 

rozsáhlou přestavbou souvisí i vznik renesančních sgrafit. Poslední majitel z rodu 

                                                 
57

 S podobným umístěním hlavního sálu vedle kaple se setkáme například ve východočeském zámku 
v Častolovicích. Také tam se ve výzdobě kazetového stropu objevily biblické náměty. Na to upozornila 

jiţ M. Lejsková-Matyášová. Viz. LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1973, 157.   
58

 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1973, 160. 
59

 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ / HORKÝ 1965, 65–71.  
60

 Všechny tyto nástropní malby si můţeme prohlédnout i elektronicky, neboť díky projektu 

Studentské grantové soutěţe Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity 

v Liberci byly jednotlivé kazety digitálně dokumentovány, nápisy doprovázející malby byly 

transliterovány, přeloţeny do češtiny a dále byly nalezeny grafické předlohy. O dalších výstupech 
projektu se lze dočíst na internetových stránkách projektu s tím, ţe do budoucna má vzniknout i 

monografie.  http://www.bajkovysal-lemberk.xf.cz/bajkovysal.htm, vyhledáno 6.10.2014   

http://www.bajkovysal-lemberk.xf.cz/bajkovysal.htm
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Roţmberků byl Petr Zrinský, za něhoţ došlo v letech 1601–1610 k slavnostní úpravě 

renesančních interiérů Dolního hradu. Zaujme nás především Rytířský sál s malovaným 

kazetovým stropem a manýristickou figurální výmalbou.
61

     

V této kapitole jsem nastínila skutečně nejznámější příklady aristokratických 

rezidencí se zaměřením na malované kazetové stropy u nás. Takových příkladů bylo 

jistě více. O něco jednodušší a ne tak honosné byly malované dřevěné stropy různých 

druhů a typů (obvykle jsou to záklopové stropy) v mnoha domech například na Malé 

Straně či na Starém Městě v Praze.
62

 Dále také v Pardubicích, Jihlavě, Českém 

Krumlově a Olomouci. K tomu přičtěme nedochované kazetové stropy, jako byly 

například na zámku v Bechyni
63

 či nejrůznější malované trámové stropy zejména v 

měšťanských domech 16. – 17. století, ale i v radnicích a dalších objektech.  

                    

 

 

 

                                                 
61

 BŮŢEK / KRÁL 2002, 77–91. 
62

 Viz. ŠPERLING 1968, 502–515. Nepřeberné mnoţství informací o praţských malovaných stropech 

lze získat i z restaurátorských zpráv, uloţených v odborné knihovně Národního památkového ústavu 
v Praze Na Perštýně.   

63
 KRČÁLOVÁ 1963, 27–28. 
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4. Telčský zámek Zachariáše z Hradce 

 

4.1. Zachariáš z Hradce 

Páni z Hradce (latinsky de Nova domo, německy von Neuhaus) byli od 13. do 

počátku 17. století vedle Roţmberků druhou nejvýznamnější větví jihočeského rodu 

Vítkovců. Jiţ ve dvacátých letech 14. století měli své sídlo v Jindřichově Hradci a ve 

třicátých letech téţ v Telči.
64

 Uţívali erbovní znamení se zlatou pětilistou růţí 

v modrém poli. 

Na prahu raného novověku se páni erbu zlaté růţe dočkali výrazné osobnosti – 

Jindřicha IV. z Hradce (spravoval dominium v letech 1463–1507), který vytvořil 

z panství Jindřichův Hradec a z panství Telč rozsáhlé velkostatky. To se mu podařilo 

mimo jiné díky tomu, ţe se zbavil rodinných dluhů. Města Jindřichův Hradec, Počátky, 

Telč a Slavonice vzkvétaly, stejně tak i řada menších městeček (Kardašova Řečice, 

Kunţak, Strmilov, Ţeletava).
65

 Jindřich IV. z Hradce dosáhl nejvyšších zemských úřadů 

– byl nejvyšším komorníkem (1485–1503) a nejvyšším praţským purkrabím (1503–

1507). Mezi význačné osobnosti se zařadil i Jindřichův syn Adam I. z Hradce (1494–

1531), který byl králem Ludvíkem Jagellonským jmenován roku 1523 nejvyšším 

kancléřem Českého království.
66

 Za něj započala rozsáhlá renesanční přestavba zámku 

v Jindřichově Hradci. S manţelkou Annou z Roţmitálu měl celkem pět dětí, z nichţ dva 

byli synové. Starší syn Jáchym z Hradce (1526–1565) byl dlouhou dobu, více neţ 

dvanáct let, vychováván na dvoře Ferdinanda I. Učil se němčinu, latinu, češtinu  

a polštinu. V rámci kavalírských cest navštívil Itálii, Francii a Nizozemí, dále se dostal 

při válečném taţení do Uher. Ostatně cestování mu bylo souzeno po celý ţivot, protoţe 

často pobýval u dvora v Praze, Vídni nebo Augšpurku. Záhy se zařadil mezi 

nejpřednější velmoţe své doby a od roku 1554 zastával funkci nejvyššího kancléře 

stejně jako kdysi jeho otec. Roku 1561 ho španělský král Filip II. ocenil udělením 

rytířského řádu Zlatého rouna.
67

 Od Ferdinanda I. získal darem jedno z největších 

jihočeských panství – Hlubokou s Protivínem, Lišovem a Kamýkem nad Vltavou.
68

  

                                                 
64

 LEDVINKA 1998, 11. 
65

 LEDVINKA 1998, 13. 
66

 LEDVINKA 1998, 13–15. 
67

 KOLÁŘ 1897, 732. 
68

 LEDVINKA 1998, 16. 
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Pan Jáchym zahájil renesanční přestavbu sídla v Jindřichově Hradci a také si začal 

budovat praţský palác v Praze na Nových zámeckých schodech (čp. 193).
69

   

Zachariáš z Hradce (1527–1589)
70

 byl nejmladším synem Adama I. a Anny 

Hradecké z Roţmitálu.
71

 Studoval na zámecké šlechtické škole v Jindřichově Hradci, 

kde se vzdělával také Petr Vok. Plnoletým byl prohlášen roku 1549, coţ bylo v tehdejší 

době důleţitým mezníkem v ţivotě aristokrata, neboť od té doby začal šlechtic 

samostatně spravovat svoje panství a také mohl získávat úřady, převzít dědičné statky  

a podobně. Obvyklý věk pro dosaţení plnoletosti u aristokratů byl dvacet let.
72

 O rok 

později, tedy v září roku 1550 získal Zachariáš rodovou smlouvou panství Telč.
73

 

Zachariáš se stal pánem Telče s městem Slavonicemi, Ţeletavou, Roštejnem  

a vykonával patronátní právo nad klášterem v Nové říši.
74

 V listopadu téhoţ roku 

přichází do Telče a ujímá se svého panství.
75

 

Zúčastnil se známé výpravy české a moravské šlechty do severní Itálie v letech 

1551–1552.
76

 Tato výprava pod vedením Vratislava z Pernštejna čítala padesát tři pánů 

a rytířů z nejrůznějších končin zemí České koruny, přičemţ nejvíce byly zastoupeny 

severní, východní a jiţní Čechy. Na prvním místě kritérií pro účast na výpravě byl vztah 

jednotlivé osobnosti či rodu k vládnoucí habsburské dynastii, zámoţnost a postavení  

ve stavovské společnosti.
77

 Jen mizivé procento urozených se vypravilo do Janova za 

účelem cestování a poznání cizí země. Z účastníků výpravy vyrostlo později několik 

výrazných politických osobností, které od šedesátých do osmdesátých let 16. století 

zastávaly nejdůleţitější zemské úřady v Čechách a na Moravě. Jmenujme alespoň 

nejvyššího purkrabího Viléma z Roţmberka, nejvyššího kancléře Vratislava 

z Pernštejna a moravského hejtmana Zachariáše z Hradce.
78

            

Díky urozenosti, jmění a věrnosti vládnoucímu rodu Habsburků zastával 

nejvyšší zemské úřady v Markrabství moravském. Roku 1558 se stal nejvyšším 

                                                 
69

 Tento palác, zvaný také Pod stupni je prací architekta Antonína Vlacha z let 1562–1564. Viz. 

POCHE/PREISS 1977, 27–28. 
70

 Přesné datum narození Zachariáše z Hradce je stále otázkou. Někteří badatelé se přiklánějí k roku 

1526, kdy se narodil Jáchym z Hradce, někteří spíše povaţují za pravděpodobný rok 1527, případně 
přelom roku 1527 a 1528. Zmínku nenajdeme ani v rodinném archivu pánů z Hradce, jak uvádí Petr 

Koukal. Více KOUKAL 1997, 41–43. 
71

 KOLÁŘ 1897, 732. 
72

 KOUKAL 1997, 42. 
73

 BŮŢEK/HRDLIČKA 1997, 9. 
74

 BŮŢEK/HRDLIČKA 1997, 15. 
75

 KOUKAL 1997, 43. 
76

 PÁNEK 2003, 41. 
77

 PÁNEK 2003, 39–40. 
78

 PÁNEK 2003, 43. 
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moravským komorníkem a jako čtyřicetiletý v roce 1567 přijal úřad moravského 

zemského hejtmana. Zanedlouho se stal nejbohatším velmoţem na Moravě. Za svou 

sídelní rezidenci si vybral zámek v Telči, dále měl v oblibě letohrádek Rozkoš  

a lovecký zámeček Roštejn nedaleko Telče. Zachariáš z Hradce byl vynikajícím 

hospodářem a náročným stavebníkem, který vtiskl novou renesanční podobu svým 

zámeckým rezidencím i poddanským městům.
79

 Byl přirozeně inteligentní a hloubavý, 

zajímal se i o výtvarné umění.
80

            

Poprvé se oţenil roku 1553 s Kateřinou z Valdštejna (1535–1571), dcerou Karla 

z Valdštejna a Elišky Valdštejnské z Postupic. Po sňatku rozšířil Zachariáš z Hradce svá 

zboţí o panství Polná, čímţ získal hrad Ronov, zámek v Polné a v Přibyslavi, město 

Polnou, Borová a Přibyslav, patronátní právo ke klášteru Pohled a dalších několik 

desítek vesnic.
81

 Z manţelství Zachariáše a Kateřiny se narodil syn Menhart Lev (1555–

1579).
82

 V sedmdesátých letech 16. století došlo ke dvěma úmrtím nejbliţších členů 

rodiny Zachariáše – nejprve zemřela jeho ţena Kateřina ve věku šestatřiceti let a později 

i jeho syn Menhart Lev ve věku asi čtyřiadvaceti let. Došlo však i na radostnou událost, 

jakou byla druhá svatba Zachariáše s manţelkou Annou Hedvikou ze Šlejnic roku 1576 

v Polné a narození jejich dcery Kateřiny z Hradce. Ta se v devadesátých letech  

16. století provdala za Ladislava Berku z Dubé. 

Zachariáš z Hradce zemřel ve věku dvaašedesáti let v únoru roku 1589 na svém 

zámku v Telči.
83

 [1] O dva roky dříve opustil Zachariáš kvůli špatnému zdravotnímu 

stavu úřad zemského hejtmana a odebral se na svůj renesanční zámek v Telči. Zachariáš 

zůstal bez muţského potomka, neboť jeho syn Menhart Lev zemřel roku 1579. Pohřeb 

Zachariáše z Hradce a následná pohřební slavnost proběhly v květnu roku 1589 opět na 

telčském zámku. Mezitím uběhly tři měsíce, kdy byla rakev s tělesnými ostatky 

vystavena v nově vybudované zámecké kapli Všech svatých. Spolu s ním tu byla 

pochována i jeho první manţelka Kateřina Hradecká z Valdštejna a jejich syn Menhart 

Lev, jejichţ těla do té doby odpočívala ve farním kostele sv. Jakuba nedaleko zámku  

v Telči.
84

   

                                                 
79

 LEDVINKA 1998, 18. 
80

 MÜLLER 1998, 97. 
81

 BŮŢEK / HRDLIČKA 1997, 15. 
82

 KOUKAL 1997, 51. 
83

 O smrti Zachariáše z Hradce najdeme zmínku u Mikuláše Dačického z Heslova v jeho Pamětech; 
Více KRÁL 1998, 402–408. 
84

 KRÁL 1998, 404. 
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Na popud těchto tragických rodinných událostí si Zachariáš z Hradce dal pro 

místo svého odpočinku vystavět rodovou pohřební kapli Všech svatých ve východní 

části jiţního paláce telčského zámku,
85

 kterou dal vybavit mešními rouchy  

a liturgickými předměty.
86

 Zachoval se i pohřební prapor se znakem Zachariáše 

z Hradce, okolo něho je nápis se jménem zesnulého a datum jeho úmrtí.
87

 Zámecká 

kaple Všech svatých na zámku v Telči patří k ojediněle dochovaným renesančním 

funerálním prostorům. Stavební práce probíhaly od sedmdesátých let aţ do roku 1589, 

kdy byla dokončena interiérová výzdoba kaple. Na stavební práce dohlíţel italský 

architekt Baldassare Maggi z Arogna, jehoţ jméno bylo vepsáno v kartuši na vchodové 

západní stěně kaple, dnes uţ bohuţel téměř nečitelné.
88

  

Telčské zámecké kapli se více věnujeme proto, ţe má vztah k naší výzdobě 

Rytířského sálu, umístěného přímo nad ní. Výzdoba interiéru kaple je rozvrţena 

horizontálně do dvou plánů, přičemţ dolní dvě třetiny stěn pokrývá malířská výzdoba, 

která je od štukové výzdoby oddělena profilovanou římsou. [2] Malířská výzdoba 

zámecké kaple Všech svatých upoutá především výjevem Zvěstování Panně Marii na 

západní stěně oratoře. Štuková výzdoba pokrývá valené klenby stropu s lunetami  

a horní třetinu stěn kaple, která je prolomena devíti okny. Uprostřed kaple je umístěn 

mramorový náhrobek Zachariáše a Kateřiny z Valdštejna. Oba mají sepnuté ruce  

a jejich pohled směřuje vzhůru ke klenbě. Výzdoba kaple vychází z Ezechielova 

proroctví o vidění suchých kostí (Ezechiel 37, 1-10) a zastupuje v kapli hlavní téma – 

Vzkříšení, které je doprovázeno dvěma velkými figurami andělů. Druhý starozákonní 

výjev na vrcholu klenby nese ikonograficky netypický námět – Ezechiášova nemoc  

a zaslíbení zdraví prorokem Izaiášem (2 Kr. 20,1-11).
89

 Dále můţeme spatřit figury 

čtyř evangelistů a velké postavy osmi apoštolů. Středu klenby presbyteria vévodí reliéf 

Nejsvětější Trojice. V kněţišti kaple byl umístěn ciboriový oltář, který byl dokončen 

 aţ v roce úmrtí telčského pána Zachariáše z Hradce.
90

 Zachariášovým odkazem 

potomkům je tato východní část jiţního paláce, která se nachází na ploše zámecké 

„rajské zahrady―.
91

 

                                                 
85

 K ikonografickému programu pohřební kaple Všech svatých v Telči vznikla diplomová práce 

Veroniky Korčákové na Katedře dějin umění FFMU roku 1998. O tři roky později shrnula tatáţ autorka 

výsledky své práce v článku v časopise Průzkum památek VIII-1. Viz. KORČÁKOVÁ 2001, 21–36.   
86

 KRÁL 1998, 404. 
87

 BŮŢEK/HRDLIČKA 1997, 185. 
88

 KORČÁKOVÁ 2001, 22. 
89

 Tento námět nově určila Veronika Korčáková. Viz. KORČÁKOVÁ 2001, 24. 
90

 BŮŢEK/HRDLIČKA 1997, 185. 
91

 MÜLLER 1998, 99. 



 

23 

Připomeňme, ţe renesanční přestavba sídla v Telči proběhla ve dvou etapách  

za vlády Zachariáše z Hradce. Tehdy asi třiadvacetiletý Zachariáš získal moravská 

panství, především však pro nás důleţité telčské panství v roce 1550. Za svoje sídlo si 

vybral Telč, která však ve srovnání s hlavní rodovou rezidencí v Jindřichově Hradci 

vyhlíţela zastarale a neodpovídala představám a poţadavkům šlechtice na bydlení.
92

 

Zachariáš začal s velkolepou přestavbou města i telčského sídla po návratu ze známé 

italské cesty do Janova.  

Dalším důleţitým letopočtem pro Telč byl rok Zachariášova prvního sňatku 

(1553), do kterého musely být hotovy práce a výzdoba hlavních reprezentačních  

a obytných prostor – Klenotnice a Hodovní síně. V pozdějších letech vznikla 

novostavba severního paláce, dokončeného roku 1561. V této budově bylo první patro 

věnováno dvěma společenským místnostem – Zlatému a Modrému sálu. První období 

Zachariášovy stavební činnosti v Telči trvalo od poloviny 16. století do počátku 

šedesátých let 16. století.
93

 Druhé období (počínající kolem roku 1560) se vyznačuje 

novým stavebním programem. Vzniklo slavnostní arkádové nádvoří, jiţní palác 

s pohřební kaplí, dále stavení s průjezdem do hospodářského dvora a zčásti i zahrada. 

Dokončování interiérů ovšem probíhalo pozvolněji a dodnes panují velké nejasnosti. 

Před rokem 1580 vznikla zámecká pohřební kaple, nad níţ je situovaný náš Rytířský sál. 

[3] 

 

 

4.2. Grafická předloha nástropních maleb kazetového stropu 

v Rytířském sále 

 Předtím neţ začneme s rozborem malířské a plastické výzdoby kazetového 

stropu Rytířského sálu na zámku v Telči, podíváme se nejprve na grafické předlohy, 

které poslouţily jako vzor pro jednotlivé části stropu. Vzory byly vyuţity nejen pro 

nástropní malby, ale také pro řezby a taktéţ pro malovaný podstropní pás. Nelze 

vyloučit ani moţnost, ţe předlohy byly pouţity také pro samotné geometrické obrazce. 

Tento renesanční kazetový strop je v našich zemích výjimečný i díky tomu, ţe se tu 

snoubí malířská a plastická sloţka, vzájemně se doplňují a tvoří působivý celek. [4] 

 Je známo, ţe renesanční nástěnné a nástropní malby vzniklé u nás zhruba  

od poloviny 16. století aţ do dvacátých let 17. století byly inspirovány grafickými listy 

                                                 
92

 KRATINOVÁ/SAMEK/STEHLÍK 1992, 61–62. 
93

 KRATINOVÁ/SAMEK/STEHLÍK 1992, 68. 
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zejména německých rytců,
94

 jako byl například Norimberčan Virgil Solis a jeho 

ilustrace nového vydání Ovidiových Metamorfóz. Vzhledem k tomu, ţe tématem deseti 

nástropních maleb Zachariášova trůnního sálu jsou Herkulovy činy, připomeňme 

několik grafiků, kteří se tímto tématem zabývali. Byli to především známí němečtí rytci 

Heinrich Aldegrever, Petr Flötner, Hans Sebald Beham, dále francouzský rytec Jean 

Cousin st. a další.
95

 I od Albrechta Altdorfera, významného představitele malířství 

podunajské školy, známe jednu grafiku s námětem Herkula zabíjejícího nemejského 

lva.
96

 Kupodivu si však objednavatel Zachariáš z Hradce a malíři v Telči nevybrali dílo 

ani jednoho ze jmenovaných rytců německého původu. Předlohou pro osm telčských 

nástropních maleb bylo dílo nizozemského rytce Cornelise Corta,
97

 jenţ vycházel z díla 

nizozemského malíře Franse Florise.
98

 Cyklus deseti rytin s námětem Herkulových 

prací vznikl kolem roku 1563 v Antverpách,
99

 tedy asi sedm let před vznikem našich 

nástropních maleb zámku v Telči. Kaţdý grafický list je při spodním okraji opatřen 

latinským textem, vztahujícím se k zobrazenému námětu. Většinou je očíslován  

a označen jménem umělce Franse Florise a tiskaře Hieronyma Cocka.
100

   

 M. Mţyková uvádí kromě Cornelise Corta ještě jednoho málo známého rytce 

Charlese Davida, jehoţ jméno dává do souvislosti s předlohou pro telčské nástropní 

malby. Také on vycházel z díla Franse Florise, jenomţe některé scény jsou zrcadlově 

obráceny oproti Cortově předloze a především neodpovídá datace těchto rytin, které 

vznikly aţ mezi lety 1615–1631.
101

                   

       Pro kazetový strop zámku v Telči jsem našla předlohy ve sbírkách významných 

evropských muzeí. Příkladem můţe být Rijksmuseum, kde se nachází série deseti listů 

s tématem Herkulových činů od zmíněného Cornelise Corta, který se inspiroval 

                                                 
94

 KRČÁLOVÁ 1989, 64. 
95

 MŢYKOVÁ 2005, 159. 
96

 Tato grafika z doby kolem roku 1506–1538 se nachází v Rijksmuseu: 

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.30693, vyhledáno 1.9.2014 
97

 MŢYKOVÁ 2005, 159–160. Cornelis Cort (asi 1533 – před 1578) byl proslulý nizozemský rytec. 

Cort byl ţákem Hieronyma Cocka v Antverpách. Roku 1565 podnikl cestu do Benátek, kde přepisoval 
například díla Tiziana. Po krátké době se vrátil do Nizozemí, odkud roku 1567 opět odešel do Benátek. 

Navštívil také Bolognu a Řím, kde reprodukoval díla velkých mistrů (například Giulia Clovia, Federica 

Barocci a Girolama Muziana). V Itálii byl znám jako Cornelio Fiammingo. Blíţe viz. Bierens de HAAN: 

L´oeuvre gravé de Cornelis Cort, graveur hollandais 1533–1578. Hague 1948.      
98

 Frans Floris (1519/1520–1570), známý i pod jménem Frans de Vriendt, pobýval v letech 1541–

1546 v Itálii. Po návratu do Antverp pracoval jako známý malíř a vytvořil mnoho návrhů pro H. Cocka. 
99

 MŢYKOVÁ 2005, 168, pozn. 33. Tam i další literatura. 
100

 Podrobněji o grafických listech nizozemské provenience viz. HOLLSTEIN 1980; SPIKE 1999.  
101

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?people=127623&peoA=127

623-2-70, vyhledáno 1.9.2014 

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.30693
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?people=127623&peoA=127623-2-70
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?people=127623&peoA=127623-2-70
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Fransem Florisem.
102

 Pokud ve stručnosti srovnáme grafické předlohy s našimi 

nástropními malbami, zjistíme, ţe malíř se sice drţel předloh, ale zcela vynechal 

krajinné pozadí. Mohutné svalnaté postavy jsou zobrazeny v nejrůznějších pohybech  

a jsou zasazeny do neutrálního oblačného prostředí. Části těl zobrazených figur jakoby 

přesahují z rámu obrazu. Kaţdý výjev je orámován motivem vejcovce (tj. ornament 

antického původu, zdobící obvykle architektonické články), který byl pouţit  

i ve štukové výzdobě pohřební kaple Všech svatých na zámku v Telči.  

O dalších grafických předlohách pro řezby monster a bájných nestvůr se zmíním 

jen stručně. Pro ně byly pouţity předlohy z ornamentálně pojatých grafických listů 

nizozemského rytce Harmena Jansz Mullera, vytvořené podle Jacoba Florise. Titulní list 

s názvem Veelderhande cierlijcke compertementen profitelijck voor schilders 

goutsmeden beeldtsnijders ende ander constenaren, geinuenteert duer laques Floris
103

 

s dalšími dvanácti listy série byl vydán Hansem Liefrinckem roku 1564.
104

   

Vedle těchto mořských oblud se v dalších polích nacházejí dva reliéfy draků, pro 

něţ byla vyuţita rytina Hanse Vredemana de Vries, provedená rytci Johannem (Jeanem) 

a Lucasem van Doetechum.
105

 Tato série listů se zkráceným názvem Grottesco:  

in diversche manieren byla vydána nizozemským rytcem a vydavatelem Gerardem de 

Jode mezi lety 1565–1571.
106

 V Rijksmuseu se nalézá titulní list série a šestnáct listů 

s kartušemi a groteskami s nejrůznějšími mytickými bytostmi, zvířaty, girlandami, 

trofejemi a maskami.
107

      

Jeden z listů dokonce zobrazuje Herkula a krétského býka v oválné kartuši.
108

 

Herkules, stojící vedle stromu, drţí levou rukou krétského býka za roh. Nad kartuší  

je oblouk zdobený listovými motivy, který podpírají dvě ţenské hermy. Nahoře jsou 

dva andělé a kolem nich je nespočet zvířat a ornamentálních a rostlinných motivů.     

Zbývá nám ještě zmínit grafickou předlohu pro reliéfní kruhové medailony 

s lidskými obličeji. Pro tyto řezby byly vzorem ilustrace z knihy Ein frembdes und 

                                                 
102

 Rytiny o rozměrech asi 232 mm x 287 mm jsou datovány rokem 1563. Všech deset herkulovských 

výjevů je dostupných na následujících stránkách:  http://hdl.handle.net/10934/RM0001.collect.99062, 
vyhledáno 1.9.2014 

103
 Dále v textu pouţívám zkrácenou verzi: Veelderhande cierlijcke compertementen. 

104
 http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.445845, vyhledáno 1.9.2014 

105
 Bratři van Doetechum (Duetecum, Doetecom, Doetechum), Batista, Johannes st., Johannes ml. a 

Lucas působili v Deventeru, Haarlemu a v Rotterdamu na přelomu 16. a 17. století. Jejich dílem jsou 

mimo jiné i ornamentální tisky. Viz. HOLLSTEIN 1980.     
106

 Na titulním listu čteme název ve znění: Grottesco: in diversche manieren / Zeer Chierlijck 

gequaem en oirboorlijc / Voor Schilders, Glaesschrijvers, Beeldsnijders... 
107

 http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.418602, vyhledáno 8.9.2014 
108

 http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.366273, vyhledáno 8.9.2014 

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.collect.99062
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.445845
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.418602
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.366273
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wunderbarliches Kunstbüchlein, vydané Christianem Müllerem ve Strasburgu roku 

1572.
109

 Jelikoţ se výzdoba kazetového stropu v Rytířském sále na zámku v Telči 

datuje do roku 1570, je moţné, ţe pro tyto řezby muţských a ţenských obličejů bylo 

pouţito staršího vydání knihy.  

 

     

4.3. Renesanční malířská výzdoba kazetového stropu v Rytířském sále 

 Rytířský sál má bohatou malířskou a plastickou výzdobu. Tento sál má půdorys 

obdélníka a menšího šestiúhelníka; prostor sálu je polygonálně uzavřený (tento prostor 

je někdy označován jako tzv. vládcovský výklenek).
110

 Název sálu je odvozen od 

štukové podlahy, která byla provedena technikou zvanou scagliola tak, aby budila 

představu tří výškových rovin a iluzi perspektivního ubíhání do hloubky.
111

   

      Renesanční malovaný kazetový strop v Rytířském sále je pozoruhodný hned 

z několika důvodů. Jednak jde o vybrané náměty hlavních kazetových polí, které nesou 

motivy Herkulových činů,
112

 jednak samotné umístění sálu nad pohřební zámeckou 

kaplí, které není náhodné. Ve štukové výzdobě této kaple byl totiţ kupodivu pouţit 

výjev Vzkříšení (namísto obvyklého Posledního soudu). Pouţité náměty a specifické 

umístění Herkulovského sálu nad hrobkou Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 

poukazují k mimořádným skutkům na cestě k věčnosti.
113

 Herkules byl v pojetí 

humanistů povaţován za vzor a příklad ctností, taktéţ za obraz síly a hrdinské slávy.
114

 

Díky jeho dvanácti známým úkolům či pracím a hrdinským činům ho Zeus přijal mezi 

bohy a učinil nesmrtelným.
115

 Téma nesmrtelnosti a věčnosti se promítá i do naší 

výzdoby kazetového stropu Zachariášova Rytířského sálu.  

                                                 
109

 http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025720/image_6, vyhledáno 8.9.2014 
110

 MŢYKOVÁ 2005, 154. 
111

 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK 1992, 91–93. 
112

 Téma Herkulových činů bylo oblíbeno v antice a poté především v Itálii 15. a 16. století. Z 

malířských děl připomeňme malby od Antonia Pollaiuola, dále fresky v římském paláci Venezia z druhé 

poloviny 15. století a mnoho dalších. Na počátku 16. století vyzdobil tímto námětem Baldassarre Peruzzi 

jednu z místností villy Farnesiny v Římě. Ze 16. století pocházejí malby z benátského paláce Pisani. 
Taddeo Zuccaro vytvořil grisaillové fresky s tímto námětem ve vatikánském paláci, kde v Salla Ducale 

pracoval na tomto námětu Raffaelino da Reggio. K dalším umělcům, zobrazujícím Herkulovské téma 

patřil například Giuseppe Cesari (malby v římském paláci Orsini), G. B. Cavagno, Q. Reni ad.        
113

 MŢYKOVÁ 2005, 153. 
114

 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK 1992, 91. 
115

 Herkules (řecky Hérakles) byl synem boha Dia a smrtelnice Alkméné. Stal se nejslavnějším 

řeckým hrdinou, který proslul zejména svou silou a nebojácností. Jiţ jako malý chlapec zardousil dva 

hady. Kdyţ vyrostl, vykonal ve sluţbách krále Eurysthea známých dvanáct úkolů: 1. zabil nemejského 
lva, 2. zahubil lernskou hydru, 3. zahnal stymfalské ptáky, 4. chytil Artemidinu laň, 5. přivedl ţivého 

erymanthského kance, 6. vyčistil Augiášův chlév, 7. zkrotil krétského býka, 8. přemohl Diomedovy koně, 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025720/image_6
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 Bylo obvyklé, ţe šlechtici se ztotoţňovali s antickými boţstvy,
116

 stejně tak  

i Zachariáš se ztotoţňoval s Herkulem. Jiţ na tomto místě je moţné říci, ţe objednavatel 

– Zachariáš z Hradce se významně podílel na výzdobě reprezentačních a kultovních 

prostor zámku, tedy i našeho Rytířského sálu a kaple Všech svatých v Telči. Výzdoba 

pohřební kaple se zabývá myšlenkou času ve vymezeném smyslu – „věčností pro 

hrdiny―.
117

   

Kazetový strop v Rytířském sále je rozvrţen do geometrických obrazců, přičemţ 

deset čtvercových „zkosených― kazet s motivy Herkulových činů je řazeno ve dvou 

pásech po pěti výjevech. [5] Ve středu kazetového stropu je umístěno pět kosočtverců 

s plastickými parohy, trofejemi a malbami, které se dotýkají čtvercových kazet 

s herkulovskými výjevy. Mezi těmito geometrickými útvary jsou ještě další 

nepravidelné kazety, které nesou reliéfy zvířat („nectností―) a při stranách sálu pak 

malby puttů a reliéfy císařů, vojínů a ţenských hlav. [6] 

Podle Marie Mţykové
118

 je výzdoba Rytířského sálu tvořena ze tří prvků. Jednak 

geometrických útvarů, dále číselného řádu, a za třetí navazujícího obrazového aparátu 

s hlubším významovým posláním. Jedná se o geometrické obrazce – čtverec  

a trojúhelník, do nichţ byl podle výzkumu M. Mţykové zasazen vţdy významově 

pozitivní obraz ctností. Překvapivě se ve výzdobě kazetového stropu Rytířského sálu 

téměř nenachází kruh, vyjma malých postranních medailonů s lidskými hlavami. Stejně 

tak čísla mají ve výzdobě sálu důleţitý význam, jak bylo v tehdejším aristokratickém 

světě obvyklé. Nešlo jen o nahodilou architektonickou koncepci, nýbrţ o promyšlený 

vztah mezi tvarem (geometrickým útvarem), číslem a obrazem, který byl  

do konkrétního obrazce vytvořen. K rozluštění významového poslání slouţí zjištění 

konkrétních grafických předloh. Ty jsou pak dalším vodítkem k dobové literatuře, ať uţ 

historické či filozofické.
119

            

                                                                                                                                               
9. odebral Hippolytě pás, 10. přihnal Eurystheovi Géryonova stáda (a přemohl obra Géryona), 11. vynesl 

z podsvětí psa Kerbera, 12. přinesl jablka ze zahrad Hesperidek. K tomu viz. BAHNÍK 1974, 249–250; 
REID 1993, 515–516, 548–551. 

116
 Pro zajímavost uveďme, ţe součástí habsburského císařského znaku byl „Héraklův sloup― jakoţto 

symbol nezničitelné hrdinné síly. Viz. MŢYKOVÁ 2005, 153. 
117

 MŢYKOVÁ 2005, 153. 
118

 MŢYKOVÁ 2005, 154. 
119

 Podle Augustina je podstata krásy v čísle. Začleňoval do svých úvah geometrické obrazce a čísla, 

přičemţ mnohé z jeho učení přeţívalo ještě v 16. století. Symboliku čísel rozvinula ve středověku celá 

řada církevních autorit, například Tertullián, Řehoř z Nyssy, Řehoř Veliký, Beda Ctihodný a Honorius 
z Autun. Dokonce vznikl o čísle samostatný spis Liber numerorum od Isidora ze Sevilly. Viz. ROYT / 

ŠEDINOVÁ 1998, 16–17. 
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Celkem deset vyobrazení Herkulových činů je promítnuto ve výzdobě 

kazetového stropu Rytířského sálu. Na středních kazetách a na zbývajících mezipolích 

jsou reliéfy monster a spolu s loveckými trofejemi doplňují malířskou výzdobu. Tyto 

řezby zdánlivě připomínají řezby ve Zlatém sále, ovšem nedosahují jejich kvalit. Spíše 

jsou podobné řezbám v Císařském sále.
120

 Zachariáš z Hradce je ve výzdobě kazetového 

stropu dokonce dvakrát zobrazen, coţ bylo v té době obvyklé. Dopředu můţeme 

prozradit, ţe podobizna Zachariáše se spatřuje na malbě s Diem (přímo v podobě 

nejvyššího boha na jedné ze tří nástropních maleb v tzv. vládcovském výklenku) a také 

na prvním výjevu, kde Herkules zabíjí nemejského lva.    

Symbolika tvarů a čísel se projevila i v naší nástropní výzdobě Rytířského sálu. 

Jak jsem jiţ zmínila, deset herkulovských výjevů (nikoli obvyklých dvanáct, coţ je 

dáno grafickou předlohou deseti rytin, o níţ je podrobněji napsáno níţe) je umístěno  

ve dvou řadách po pěti, přičemţ uprostřed sálu je pět kosočtverců a mezi nimi je dalších 

pět a pět polí s řezbami. Navíc je po obou stranách sálu další řada výjevů s malbami  

a řezbami, na kaţdé straně sedm a sedm. Nástropní výzdoba tedy vznikla na podkladě 

číselného řádu, který je zaloţen na číslu dva, tři, pět a deset.  

Číslo dvě
121

 bylo v antice symbolem nedokonalého rozdělení. Naznačovalo dvě 

polarity, například světlo a stín, muţe a ţenu, hřích a milost apod.  

Trojku povaţoval jiţ Aristoteles za vyjádření plnosti.
122

 Pro křesťany je toto 

číslo především symbolem Svaté Trojice – Otce, Syna a Ducha svatého. Ve starém 

zákoně nalezneme mnoho odkazů na číslo tři, z nich jmenujme alespoň příchod tří mágů 

(králů) k narozenému Spasiteli (Matouš 1,1-12). Apoštol Pavel v Prvním listě 

Korintským (13,13) vypráví o třech teologických ctnostech víře, naději a lásce.  

Na číslo pět lze nahlíţet jako součet čísel dvě a tři. Ve Starém zákoně je pět knih 

Mojţíšových (Pentateuch). Pětku lze rozloţit na tři plus dvě, coţ dle Honoria z Autun 

poukazuje na víru v boţí Trojici a příkaz lásky k Bohu (číslo tři) a k člověku (číslo 

dvě).
123

  

                                                 
120

 KRATINOVÁ / SAMEK / STEHLÍK 1992, 91. 
121

 Beda Ctihodný spatřoval ve dvojce symboliku odklonu od víry (hraničící aţ s herezí). Podle 

Řehoře Velikého se člověk rozhodoval mezi dvěma cestami, zda podstoupí cestu k Bohu či cestu k ďáblu. 

Dvojka také značí dualitu zla a dobra; pozemskosti a věčnosti; duše a těla. K číslu dvě: ROYT / 

ŠEDINOVÁ 1998, 18. 
122

 ROYT / ŠEDINOVÁ 1998, 18–19. 
123

 ROYT / ŠEDINOVÁ 1998, 19. 
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Číslo deset je základem početní soustavy, představující součet všech 

předchozích zmíněných čísel.
124

 Deset je symbolem dokonalosti, navíc ve výzdobě 

našeho kazetového stropu je desítka součtem všech polí v kaţdé řadě a deset je  

i významově pozitivních polí se zobrazením Herkulových činů. [7]  

Herkulovský cyklus na stropě Rytířského sálu začíná první malbou v tzv. 

vládcovském výklenku, tedy směrem od dveří na druhé straně místnosti. Dvě malby 

v tomto výklenku mají odlišný geometrický tvar daný specifickým zakončením 

místnosti (trojúhelník se zkoseným horním rohem). Vpravo je zobrazen Zeus  

a Alkeidés, u jejichţ nohou je orel jakoţto atribut Dia. [8] Alkeidés (lat. Alcides) bylo 

Herkulovo „dětské― jméno, kterým se v mládí nazýval po svém dědovi.
125

 Na malbě je 

zobrazen sedící Zeus, který má ovinut kolem těla a nohou honosný plášť, levou rukou se 

dotýká vlajícího kusu látky. Na kolenou má malého Herkula, jenţ v levé ruce drţí 

zkrouceného hada. Tento výjev je povaţován za nejkvalitnější malbu sálu, přičemţ ve 

tváři nejvyššího boha Dia lze spatřit portrétní rysy samotného Zachariáše z Hradce. 

„Zejména v uvedeném obraze Dia obdivujeme vyobrazení tváří, zachycených podle 

živých modelů, což dokládá zobrazení přirozených světelných reflexů. Mimořádnou 

přesvědčivost má i portrét malého Hérakla.―
126

 Naopak zobrazení orla je podáno ve 

zjednodušující stylizaci, coţ napovídá tomu, ţe malíř pracoval podle grafické předlohy.  

Druhý výjev znázorňuje pravděpodobně lov erymanthského kance. Herkules tu 

má přehozenou lví kůţi zlatavé barvy a v obou rukou svírá nad hlavou kyj, jeho další 

atribut. Tvář má částečně zakrytou levou rukou, přesto je patrná individualizovaná  

a realisticky utvářená podoba obličeje (moţná objednavatele pana Zachariáše). Naproti 

tomu běţící kanec je slabší kvality.
127

 Pro tyto dva výjevy tedy zatím nemáme zjištěnou 

přímou grafickou předlohu.    

Následujících osm výjevů však je inspirováno grafickými předlohami. Těchto 

osm obrazů bylo vytvořeno podle předlohy nizozemského rytce Cornelise Corta,
128

 

                                                 
124

 Číslo deset bylo Pythagorejci povaţováno za vyjádření celistvosti. Také pro Ţidy znamenalo toto 

číslo vyjádření plnosti. Desatero boţích přikázání (tzv. dekalog) má zásadní význam odnedávna. Součet 

tří a sedmi poukazuje na lásku k Bohu a bliţnímu, první tři přikázání vyjadřují vztah člověka k Bohu, 
dalších sedm je vyjádřením vztahu Boha k lidskému společenství (o čemţ se zmiňuje například Beda 

Ctihodný). K tomu blíţe viz. ROYT / ŠEDINOVÁ 1998, 22–23. 
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 BAHNÍK 1974, 35. 
126

 MŢYKOVÁ 2005, 159. 
127

 MŢYKOVÁ 2005, 159. 
128

 MŢYKOVÁ 2005, 168, pozn. 33.  
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který cyklus deseti grafik vytvořil podle nizozemského malíře Franse Florise kolem 

roku 1563.
129

  

Vlevo od výklenku je zobrazena první z dvanácti prací, které Herkulovi uloţil 

král Eurystheus – zabití nemejského lva.
130

 Herkules nemejského lva pronásledoval 

šípy, kdyţ zjistil, ţe je nezranitelný, vtrhl do jeho jeskyně a lva zardousil vlastníma 

rukama.
131

 Takto je zobrazen i na stropě Rytířského sálu zámku v Telči. [9] Zcela nahý 

Herkules se vlastní silou paţí bije se lvem, jenţ drţí v tlamě kyj a tlapou se zasekává do 

Herkulovy nohy. Nemejský lev „vystupuje― zadní částí těla z malovaného rámu obrazu, 

podobně jako je tomu i u dalších nástropních maleb v sále. Malba s nemejským lvem je 

ve srovnání s předlohou trochu upravena. Na předloze je Herkules zobrazen, jak levou 

nohou šlape po hlavě lva, navíc má zakrytou tvář, zatímco na nástropní malbě je 

zobrazen vousatý muţ středního věku (moţná objednavatel pan Zachariáš z Hradce). 

Rozdíl je také v postavení nohou u lva, kdy na předloze spatřujeme pravou nohu lva nad 

mrtvolou jiného zvířete, coţ bylo na naší malbě vynecháno. Telčský malíř se inspiroval 

zobrazením zvířecí zadní nohy, kterou umístil jako nohu přední. Ještě můţeme 

pozorovat jeden detail, na malbě je Herkulova pravá noha od kolena dolů skryta  

za oblakem, čímţ si malíř obratně vypomohl s nedostatkem místa na obraze.  

Protější scéna zobrazuje Herkulův boj s Antaiem.
132

 Antaios byl synem bohyně 

Země Gaie a vládce všech moří Poseidona. Byl to obr, který hubil všechny, kdo se 

přiblíţili k jeho jeskyni. Herkules s ním svedl krutý boj, a kdyţ zjistil, ţe Antaios nabírá 

síly vţdy kdykoli se dotkne země, zabil ho tím, ţe ho zvedl do výše a zaškrtil.
133

 Jedná 

se o scénu, která se udála při plnění Herkulova posledního dvanáctého úkolu, při kterém 

měl přinést tři zlatá jablka ze zahrad Hesperidek (Hesperoven). Obraz vychází opět 

z předlohy a znázorňuje dva zápasící muţe, Herkula a Antaia, u jejichţ nohou je 

zobrazena stařena Gaia, která jen bezmocně přihlíţí. Herkules drţí obra nad pasem, ten 

se ale vzpouzí a levou rukou se snaţí ze sevření vymanit. Obličej siláka je dosti 

podobný Diovi na obraze s malým Herkulem ve výklenku. Oba dva se dívají jakoby na 

diváka, zatímco Gaia hledí směrem doprava. Na předloze je dobře patrné, jak je bohyně 
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Země přirostlá k zemi rukou a vlnitými vlasy, přičemţ na naší malbě její postava 

vyčnívá z „rámu― obrazu.                     

       V pořadí třetí výjev nalevo od výklenku směrem do sálu znázorňuje Herkulův 

boj s Kerberem. [10] Trojhlavý pes Kerberos střeţil bránu do podsvětí. Herkules 

k němu sestoupil do podsvětí a se svolením boha Háda ho zkrotil vlastníma rukama  

a vyvedl ho na svět ţivých, aby ho ukázal králi Eurystheovi.
134

 Malba zachycuje 

Herkula rozkročeného nad leţící a umírající obětí, který táhne za provaz podsvětního 

psa se třemi hlavami. V pravé ruce drţí kyj, který se chystá pouţít. Silák má kolem pasu 

ovinutou lví kůţi, jinak je nahý a bosý. Malba opět vychází z předlohy, jenţe  

je zrcadlově obrácena. Vyvstává otázka, zda byla pouţita jedna nebo více předloh. 

Leţící postava ukazující prstem levé ruky na Herkula je opět převzata z Cortovy 

předlohy. [11] Domnívám se, ţe malířův záměr byl otočit scénu oproti předloze tak,  

aby ladila s protějškovým obrazem Herkulova boje s drakem Ladónem.         

Námětem další nástropní malby je Herkulův boj s drakem Ladónem (M. 

Mţyková jej charakterizuje jako boj se saní).
135

 Byl to stohlavý drak, který hlídal zlatá 

jablka v zahradě Hesperidek.
136

 Na obraze vidíme napřaţeného Herkula s kyjem v obou 

rukách, jak přemáhá ladónskou saň. V tomto případě se malíř přidrţel předlohy. I kdyţ 

„telčský― drak nepůsobí tak hrůzostrašně jako na předloze, je potřeba ocenit malířovu 

snahu zachytit drobné detaily, jako například drápy a zuby.   

Čtvrtý obraz v nástropní výzdobě nalevo pojednává o zabití Lernské hydry,
137

 

coţ byl Herkulův druhý úkol. Nestvůra ţila v baţině v oblasti Lerna u Argu a ničila celý 

kraj. Měla devět hlav, z nichţ jedna byla nesmrtelná. Úkolem hrdiny Herkula, jenţ 

dostal od krále Eurysthea, bylo zabití této příšery. Herkules přizval na pomoc Ioláa  

a společně vylákali Lernskou hydru z úkrytu a začali jí sráţet hlavy. Za kaţdou kyjem 

sraţenou hlavu ale narostly dvě nové. Ioláos zapálil les a ţhavými kmeny upaloval krky 

po sraţených hlavách. Nakonec se Herkulovi podařilo srazit i nesmrtelnou hlavu  

a zvítězit. Herkules si pak namočil šípy ve ţluči této hydry.
138

 Tuto dramatickou scénu 

můţeme spatřit na jedné z telčských maleb, která byla také provedena podle grafické 

předlohy, od níţ se téměř neliší. Herkules je oděn do lví kůţe, která zakrývá jen to 

nejnutnější, jinak je nahý. Jeho druh Ioláos je oděn do bílé košile s ohrnutými rukávy  
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a šatem červené barvy. Obecně lze říci, ţe červená barva se ve výzdobě stropu moc 

neobjevuje.  

Hydra je obluda s hadím tělem a dračími hlavami. Lernská saň je ztvárněna 

opravdu s devíti hlavami, z nichţ jednu hlavu upaluje Ioláos hořícím a doutnajícím 

kusem dřeva. Ocas hydry je obtočený kolem pravé nohy Herkula. Na grafickém listu 

jsou zobrazeni ještě raci, kteří vycházejí z hradeb města z povzdálí. 

Protějškovým obrazem je výjev s námětem přemožení býka. Bez znalosti 

grafické předlohy by se dalo předpokládat, ţe se jedná o další Herkulův úkol – 

přemoţení krétského býka. V tomto případě však jde o zápas Herkula s říčním bohem 

Achelóem o Déianeiru. Achelóos se nejdříve proměnil v hada. Pak se proměnil v býka  

a Herkules mu ulomil jeden roh, z nějţ Néreovny zhotovily roh hojnosti.
139

 Na telčské 

malbě vidíme Herkula, jak zápasí se silným býkem. Herkules je zobrazen z boku, 

přičemţ levou rukou drţí býka za jeho roh a v pravé ruce má kyj (to se na grafickém 

listu neobjevuje). Herkulova tvář je částečně skryta za jeho ramenem. Jeho oděv 

spočívá v kusu lví kůţe, která se na zádech dělí na dva cípy, takţe je od pasu dolů 

obnaţený. Rozdíl mezi původní grafickou předlohou a naší nástropní malbou  

je v několika detailech. Například na malbě je uchopení rohu znázorněno zvnějšku, 

zatímco na Cortově předloze Herkules drţí roh z vnitřní strany. Přemoţený býk svými 

kopyty opět „vystupuje― z obrazu, jako je tomu u dalších nástropních maleb v sále. 

Nástropní malba u vstupu do Rytířského sálu znázorňuje zápas s Géryonem. 

Tato scéna souvisí s desátým Herkulovým úkolem – přihnat Géryonova stáda krav králi 

Eurystheovi.
140

 Eurytión byl pastýř, který hlídal na ostrově Erytheji krávy obra 

Géryona. Géryon měl tři hlavy a tři těla. Herkules připlul na ostrov, zabil psa, který ho 

napadl i hlídače krav Eurytióna. Poté zápasil s obrem Géryonem, kterého Herkules zabil 

šípem.
141

 Na obraze se objevují kromě Herkula a Géryona ještě dvě další muţské 

postavy s kyjem a nádobou podobnou dţbánu. Herkules je tu znázorněn zády k nám tak, 

ţe mu skoro nevidíme do tváře. Opět nesmí chybět zlatavá lví kůţe, jeţ mu ze zad 

splývá aţ k pravé noze. U nohou se objevuje hlava psa s vyceněnými zuby, jehoţ tělo je 

jinak skryto v oblacích. Obr Géryon má jedno tělo a z krku mu vyrůstají tři hlavy.  

Na kaţdé ze tří hlav má nasazenou zlatou korunu. Na první pohled upoutá pozornost 

barevnost šatů jednotlivých účastníků děje; objevuje se tu zelená, hnědá, ţlutá a okrová 
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barva. Oproti předloze se malba liší postavou Herkula, jenţ je zde zobrazen v jiném 

postoji a částečně oděný. 

Desátá malba s herkulovskou tematikou se nachází naproti výjevu s Géryonem – 

Herkules a Atlas. Atlas se objevuje v souvislosti s Herkulovým úkolem přinést zlatá 

jablka ze zahrad Hesperidek.
142

 Tehdy na krátko vzal nebeskou klenbu na svá ramena 

hrdina Herkules, kdyţ šel Atlas na jeho prosbu utrhnout tři zlatá jablka. Atlas jiţ nechtěl 

vzít zpět své břímě na bedra, Herkules ho však oklamal.
143

 Část tohoto příběhu vidíme 

na nástropní malbě, která se od grafické předlohy příliš neliší. Při bliţším pohledu 

zjistíme, ţe Atlas drţí v levé ruce kladívko, kterým se pokouší „přitlouct― hvězdy 

na oblohu.                 

Herkulovy činy byly u nás oblíbeným námětem zejména ve sgrafitové malbě 

druhé poloviny 16. století. Herkules byl v řecké mytologii zosobněním síly a slávy, také 

zápasu Dobra se Zlem, především na sgrafitové výzdobě radnic v Prachaticích, Mladé 

Boleslavi a Vysokém Mýtě. Na těchto zobrazeních měl patrně připomínat sílu a moc 

obce.
144

 S Herkulem se pan Zachariáš z Hradce ztotoţnil kromě výzdoby kazetového 

stropu Rytířského sálu také v takzvaném Divadelním sále, kde si nechal vymalovat 

postavu Herkula zápasícího s laní (jehoţ protějškovou ţenskou figurou je Judita). Tyto 

Herkulovy činy představovaly úkoly, jejichţ překonávání vedlo k „heroické velikosti―  

a touze člověka po nesmrtelnosti, jíţ lze dosáhnout vlastním přičiněním.
145

 

Herkulovy činy lze spatřit na domě čp. 29 (tzv. Literátské škole) v Prachaticích, 

kde jsou zobrazeny výjevy Herkules a Cacus, Herkules a kentauři. Obraz Herkula 

zabíjejícího hydru můţeme vidět na fasádě Staré radnice (čp. 1) v Prachaticích. 

Herkules zápasící se lvem se objevuje na tzv. Staré radnici v Mladé Boleslavi, kde 

antický hrdina vystupuje jako příklad ctností. Lze předpokládat, ţe herkulovské činy 

byly zobrazeny ještě na dalších fasádách radnic, příkladem můţe být dnes jiţ zaniklá 

sgrafitová výzdoba radnice v Pardubicích.
146

     

 Bohuţel se nám nezachovala ani průčelní výzdoba takzvaného Sprangerova 

domu na Malé Straně (v nynější Nerudově ulici), který si rudolfínský malíř osobně 

vyzdobil po roce 1582. Zobrazeni byli putti, uprostřed se vznášel Merkur, pod ním byly 
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lunety, Fama a Roma a po stranách byli velké postavy Herkula a Iustitie, pod vlysem 

bylo putto drţící tabuli.
147

  

Několik dalších dnes jiţ hůře čitelných scén s Herkulem se nám dále dochovalo 

z doby Rudolfa II. v Praze. Jeden takový výjev můţeme spatřit na staroměstském domě 

U Minuty. Je zde zobrazena postava muţe s kyjem (pravděpodobně Herkula), kterak se 

napřahuje k druhému muţi pod ním. Tento výjev se někdy vykládá jako boj Herkula 

s Cacem (Kákem). Herkulovy činy lze stěţí, ale přece vidět ještě dnes na nádvorní 

fasádě Martinického paláce na Hradčanech. Fragmenty nástěnných maleb je těţké určit, 

přesto se ve výjevech spatřuje Herkulův boj s Kerberem či Herkulův boj s hydrou. 

Nyní se zaměříme na další část výzdoby. Tou jsou reliéfy bájných zvířat  

a nestvůr představujících Nectnosti neboli „zlořády―,
148

 [12] které vyplňují prostor mezi 

herkulovskými výjevy po stranách Rytířského sálu. Jsou zasazeny do kazetových polí 

nepravidelných tvarů a napočítat jich lze také deset. K nim se přidruţuje ještě reliéf orla 

v tzv. vládcovském výklenku, o kterém bude řeč později, a dalších pět středových kazet 

s vystupujícími trofejemi a drobnou malbou bohyně Artemidy ve středu stropu.  

Předlohou pro tato monstra byly grafické listy nizozemského rytce Harmena 

Jansz Mullera (kolem 1540–1617), provedené podle Jacoba Florise (1524–1581).  

Jde o sérii listů s názvem Veelderhande cierlijcke compertementen, které vydal Hans 

Liefrinck v Amsterdamu roku 1564. Část série s titulní stranou a dvanácti listy  

se nachází v Rijksmuseu v Amsterdamu.
149

     

Výklad začneme opět ve výklenku, kde jsou naproti sobě umístěny dvě řezby 

bazilišků. Bazilišek (řecky basiliskos, latinsky regulus) byl povaţován za „malého 

krále―/vládce.
150

 Tyto nestvůry byly spojovány se zlem, dokonce i hadi před nimi utíkali 

a jen pouhým pohledem mohl bazilišek zabít člověka i veškeré rostliny v krajině. 

Bazilišci měli podobu hada (draka) s kohoutí hlavou. Dvě řezby bazilišků na stropě 

Rytířského sálu vycházejí z grafického listu,
151

 na němţ je zobrazena kartuše 

s maskaronem, který má na hlavě hady místo vlasů. Vlevo a vpravo nahoře jsou 

znázorněni dva bazilišci – samec (muţský prvek) a samice, která má ţenská ňadra 

(ţenský prvek).       
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Směrem od výklenku ke dveřím se proti sobě nacházejí řezby dvou dalších 

nestvůr. Jsou to mořští býci, kteří mají býčí či kravskou hlavu a rybí tělo. [13] Mořská 

kráva je veliké, zlostné zvíře, které se doţívá 140 let.
152

 V levé části stopu je zobrazen 

mořský býk, jak svými kopyty přidrţuje rybu, zatímco v pravé části tato bájná vodní 

obluda přidrţuje hada. Symbol ryby zde upomíná na Krista, jenţ byl takto zobrazován 

jiţ v křesťanské antice. Oba mořští býci byli provedeni podle grafické předlohy 

Harmena Jansze Mullera podle Jacoba Florise, tedy ze stejné série listů jako další 

obludy. Tentokrát byl pouţit list s vyobrazením mořského stvoření s hlavou kohouta, 

dlouhými kudrnatými vlasy a rybím tělem s předními tlapami podivného tvaru. Dole na 

grafickém listě se nacházejí dva leţící mořští býci,
153

 kteří se téměř neliší od našich 

řezeb v sále. Zobrazením býčí a kraví hlavy je opět poukázáno na muţský a ţenský 

element.   

   M. Mţyková se domnívá, ţe předlohou pro tyto mořské býky je dílo 

nizozemského geografa Abrahama Ortelia vydané pod názvem Theatrum Orbis 

Terrarum roku 1570.
154

 Dále uvádí, ţe postava hráče na violu da braccio vychází také 

z kartografického listu „Severní Atlantik― z Orteliova geografického díla, které v letech 

1572–1618 vydávali Georg Braun a Francis Hogenberg. Vousatý hráč (spíše Tritón) je 

však oproti předloze zrcadlově obrácený a i proto se domnívám, ţe tato předloha nebyla 

pro telčské nástropní malby pouţita.
155

 

Mořské obludy střídají proti sobě postavené reliéfy draků, které se nacházejí 

zhruba ve střední části Rytířského sálu. Tyto řezby draků vycházejí z rytin bratří 

Johanna a Lucase van Doetechum (Doetecum),
156

 provedených podle Hanse Vredemana 

de Vries (1527–1606?).  

Následující dvě protilehlá pole znázorňují muţskou a ţenskou figuru (reliéfy 

dvou hybridních monster – muţe a ţeny), které mají své předlohy v díle  Veelderhande 

cierlijcke compertementen Harmena Jansze Mullera, provedené podle Jacoba Florise 

roku 1564.
157

 Tato série listů byla zmíněna jiţ výše v souvislosti s ostatními bájnými 

nestvůrami kromě řezeb draků, které vznikly podle jiné předlohy. V levé části sálu lze 

pozorovat muţe hrajícího na hudební nástroj violu či housle (můţe se jednat o syna 

boha moře Tritóna), který má tělo srostlé s hadím či dračím ocasem. [14] Jeho zvířecí 
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ocas je obtočený kolem zadní části obnaţeného lidského těla. Za pozornost stojí čapka, 

kterou má muţ na hlavě. Podle M. Mţykové jde o naráţku na Zachariášovu nelibost 

vůči Ţidům.
158

 Dále dokládá, ţe s muţskou postavou nepochybně souvisí protilehlá 

ţenská postava.  

Ta znázorňuje polonahou ţenu s rozevlátou drapérií, kterak je unášena na hřbetě 

nestvůry s rybí hlavou a hadím ocasem. [15] Ţena má krátký krk, na němţ je nasazena 

poněkud velká hlava s podivným výrazem ve tváři. Má doširoka rozevřené ruce, 

přičemţ levou rukou drţí nestvůru za ocas. Podle M. Mţykové je tato lidově řečeno 

„povětrná ţenština― personifikace prostituce.
159

 Jako předloha tu byl pouţit list ze série  

Veelderhande cierlijcke compertementen, tedy tentýţ jako u protilehlé řezby s muţskou 

postavou. Při porovnání s předlohou shledáme menší rozdíly, například je naší řezbě 

přidána ţenská noha se sandálem.      

Zbývající dvě pole s řezbami exotických zvířat slona a velblouda doplňují 

výzdobu Rytířského sálu.
160

 V levé části se nachází řezba slona nesoucího kupolovitou 

stavbu a v pravé části sálu je řezba jednohrbého velblouda (dromedára) nesoucího také 

jakousi stavbičku.
161

 Oba reliéfy byly vytvořeny podle rytin bratří Doetechum, které 

byly vytvořeny podle Hanse Vredemana de Vries.  

Dále se zaměříme na středový pás kazetového stropu v Rytířském sále, kde je 

umístěno pět polí s plastickou a malířskou výzdobou. První a páté pole nese paroţí 

jelena.
162

 Jelen a laň patří k hojně uţívaným symbolům. Ve východních kulturách byl 

jelen pokládán za symbol slunce a jeho paroţí za paprsky. Byl průvodcem mrtvých.  

V antické mytologii je jelen především zvíře bohyně Artemis (ztotoţněné 

s bohyní světla a ţivota Dianou). Kerynejská laň byla zázračná laň bohyně Artemidy, 

která měla zlaté rohy a měděná kopyta. Herkules dostal jako třetí úkol od krále 
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Eurysthea, aby toto posvátné zvíře přivedl do Mykén. Herkules ji celý jeden rok 

pronásledoval (štval), aţ ji musel lehce poranit a odnést přes Arkadii do Mykén. 

Artemis se na něj velmi rozzlobila a chtěla mu po cestě laň vzít, nakonec však svolila, 

aby laň donesl ţivou do Mykén.
163

  

Ve středu sálu jsou dále tři kosočtvercová pole s polychromovanými reliéfy a 

malbami na stropě. Ve druhém středovém poli od výklenku je paroţí daňka (patří 

k evropským jelenům). Další nástropní kazeta s motivem Artemidy a dvou sfing je 

zajímavá kvůli nezvyklému malířskému vyobrazení bohyně lovu, která se jinak v sále 

neobjevuje. Podle M. Mţykové jde o adoraci bohyně Artemis, uctívané ve středovém 

pásu, zatímco na okrajích sálu jsou převáţně adorovány muţné činy vedoucí 

k nesmrtelnosti. Přitom však po stranách sálu jsou jak zástupci muţských, tak  

i ţenských neřestí.
164

 Zajímavostí je také zařazení Herkulova prvního úkolu – zápasu se 

lvem – na první místo ve vladařském výklenku (první čtvercové pole), coţ dokládá  

i samotný lev, který je ve znaku Kateřiny z Valdštejna, první manţelky Zachariáše  

z Hradce.  

Vraťme se k bohyni Artemis, která je na nástropní malbě zobrazena v samotném 

středu stropu a je obklopena dvojicí sfing. [16] Sedící bohyně je znázorněna s přilbou na 

hlavě a pravděpodobně s lukem v ruce, doprovázená jelenem. Sfingy jsou vyobrazeny 

jako příšery s ţenskými hlavami, lvím tělem a orlími křídly. Pod kopyty mají plody 

ovoce – hroznové víno, jablka apod. Sfingy jsou spojeny s temnotou a nocí, zatímco 

Artemis představuje světlo a den. Jednoznačně jsou na tomto středovém výjevu 

dominantní sfingy, které jsou prostorově výraznější neţ drobná malba s bohyní Artemis.  

Předlohou pro tyto dvě nestvůry byla opět rytina nizozemského rytce Hanse Jansze 

Mullera,
165

 zmíněná výše v souvislosti s Tritónem. 

          Paroţí je ověšeno malovaným listovím, které plní dekorativní funkci a celkově 

obraz a loveckou trofej doplňuje.  

S touto středovou kazetou sousedí ještě jedna, která představuje Herkula 

zápasícího s kentaurem. [17] Řezba byla inspirována grafickým listem bratří Johanna  
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a Lucase van Doetechum, podle Hanse Vredemana de Vries, vydaném Gerardem de 

Jodem (1565–1571).
166

  

Zbývající malby puttů a řezby portrétních medailonů i zvířat se nacházejí po 

stranách stropu. Na levé i pravé straně je vţdy jedno rohové trojúhelníkové pole 

s řezbou bájného zvířete, dále tři trojúhelníková pole s malbami puttů nesoucích části 

zbroje (z toho na konci sálu u vstupu do místnosti je tvar kazety nepravidelný) a mezi 

nimi jsou ještě lichoběţníková pole s řezbami muţských a ţenských portrétů. Při tom  

je patrné, ţe se zde střídají nejen řezba s malbou, ale i muţský a ţenský portrét. Vše je 

vymyšleno na podkladě geometrických prvků a čísel, přičemţ počet kazet tu hraje 

důleţitou roli. Dohromady dává součet na kaţdé straně číslo sedm (o symbolice čísel  

je pojednáno v úvodu této kapitoly).
167

  

  Na prvním místě vlevo od vstupu je dvojice puttů drţící zbroj.
168

 Dále je 

zobrazen putto se štítem.
169

 Třetí putto v řadě nese přilbu s chocholem. Na protější 

straně sálu jsou zobrazeni opět tři andílci. Vpravo v rohu je putto s věncem. Následuje 

putto s lukem. Poslední šestý putto má u sebe meč. 

V postranních medailonech jsou vepsány lidské obličeje, pro něţ M. Mţyková
170

 

našla předlohu v knize Ein frembdes und wunderbarliches Kunstbüchlein, vydané 

Christianem Müllerem ve Strasburgu roku 1572.
171

 Jelikoţ kniha byla vydána po 

dokončení výzdoby stropu Rytířského sálu zámku v Telči, je pravděpodobné, ţe bylo 

pouţito jejího dřívějšího vydání z roku 1537.  

Dosud se nikdo nevěnoval podstropnímu malovanému pásu, provedeném bílou 

barvou a různými stupni šedé a ţluto-hnědé na modrém podkladě, který obíhá celou 

místnost. Ornamentální pás grotesek je sloţen z rozvilin, květů, plodů, puttů a zvířat. 

Součástí výzdoby je i zlatá pětilistá růţe na modrém poli, znak pánů z Hradce, která je 

umístěna ve středu vládcovského výklenku. Kolem ní je obtočený had či drak poţírající 
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svůj ocas, symbol nekonečnosti. Na levé i pravé straně od dveří jsou ve výklenku ještě 

dva symboly – věnec a kotva. Dohromady tvoří opět číslo tři. Na protilehlé straně jsou 

namalováni dva lvi drţící věnec, kolem něhoţ je ovinutý had. Jednotlivé motivy se 

opakují, například dva objímající se andílci a podobně. Konkrétně u těchto andílků jsem 

zjistila předlohu, která byla pravděpodobně pouţita i pro některé další motivy.
172

  

Jde o grafické listy bratří Doetechum, provedené podle Hanse Vredemana de Vries  

a vydané Gerardem de Jode mezi lety 1565–1571 (zmiňované několikrát výše v textu). 

Zobrazeni jsou tu dále různá zvířata, příšery a bájné nestvůry.
173

 Na první pohled  

je patrné, ţe tyto „odlehčené― prvky ve výzdobě se liší od herkulovských výjevů,  

na výzdobě stropu se určitě podílelo více rukou.     

 

 

4.4. Stručné zhodnocení a datování nástropních maleb Rytířského sálu 

Námětem malířské výzdoby kazetového stropu jsou Herkulovy činy, jeţ se svou 

plasticitou přibliţují okolním reliéfům.
174

 Na celkem deseti nástropních malbách 

sledujeme dramatické výjevy, na nichţ Herkules zabíjí nestvůry a monstra, to vše  

je umocněno řezbami bájných zvířat a oblud v okolních polích stropu. Výzdobu 

doplňují lovecké trofeje ve střední části stropu, kde můţeme vidět i malbu bohyně lovu 

Artemis. Uprostřed pole s Artemidou je přírodní paroţí, které poukazuje k tomu, ţe tato 

místnost kdysi slouţila jako lovecká síň.
175

 Ostatně pan Zachariáš z Hradce miloval 

lovectví, o čemţ svědčí další z jeho sídel, nedaleký lovecký zámek Roštejn.       

Zachariáš z Hradce je povaţován za hlavního ideového tvůrce výzdobného 

programu kaple Všech svatých na zámku v Telči,
176

 je tedy nejvýš pravděpodobné,  

ţe tomu tak bylo i v případě výzdoby kazetového stropu Rytířského sálu včetně 

vnitřního vybavení. Zachariášovu podobiznu spatřujeme ve dvou malířských 

vyobrazeních s námětem boha Dia a Herkula, jak zápasí se lvem, coţ bylo v tehdejší 

době obvyklé. I kdyţ je dnes velmi těţké proniknout do myšlení renesančního velmoţe, 

z této sloţité a bohaté výzdoby stropu lze vyčíst mnohé o jeho smýšlení.          

Dispozicí obytných a reprezentačních prostor v telčském zámku dal Zachariáš 

z Hradce najevo svůj postoj ke smrti jako pouhému přechodu k věčnému ţivotu. 
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Prostorný sál s deseti kazetovými poli s vyobrazením Herkulových činů je situovaný 

nad pohřební kaplí, coţ je v našich zemích opravdu výjimečné. K tomu si představme, 

ţe tam, kde byl v přízemí kaple umístěn ciboriový oltář, stávalo ve stejném místě 

v patře nad ním stříbrné a pozlacené trůnní křeslo Zachariáše z Hradce. Umístěním 

vladařského symbolu nad funerální prostor chtěl sebevědomý aristokrat pravděpodobně 

zdůraznit, ţe nesmrtelnost je záleţitostí osobních zásluh jedince.
177

 Herkules prováděl 

všechny své činy pod příslibem nesmrtelnosti. Báji o Herkulovi chápali humanisté jako 

báji morální („Hercules id est virtus Herkules to je ctnost―) a v hubení monster viděli 

krocení vášní.
178

 Taktéţ byl Herkules povaţován za zosobnění fyzické síly a triumfu 

slávy.
179

          

Nástropní výzdoba Rytířského sálu zámku v Telči vyniká nad jiné zámecké  

a palácové kazetové stropy. Dalo by se říci, ţe takto velkolepou výzdobou kazetových 

stropů s figurálními náměty z antické mytologie se telčský zámek řadí k prvním 

v českých zemích. Kazetový strop v Rytířském sále se datuje letopočtem 1570,
180

  

který dodnes stále ještě můţeme vidět na jedné desce s řezbou orla ve vládcovském 

výklenku. Za autora maleb bývá povaţován Raimund Paul z Brucku,
181

 který pracoval 

ve sluţbách pánů z Hradce.  
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5. Častolovický zámek za Fridricha z Oppersdorfu  

Na úvod této kapitoly stručně připomenu historii rodu pánů z Oppersdorfu se 

zaměřením na pana Fridricha (Bedřicha) z Oppersdorfu,
182

 který je pro nás důleţitý 

z toho důvodu, ţe nechal přestavět vodní tvrz na renesanční zámek a s tím související 

vnitřní malířská výzdoba kazetových stropů. Oproti poměrně vyčerpávajícím údajům  

o ţivotě Zachariáše z Hradce a na Telči, jenţ patřil k nejvýznamnějším aristokratům 

období renesance v českých zemích, nemáme tolik podrobných informací o majiteli 

častolovického zámku Fridrichovi z Oppersdorfu (1547–1615).    

Oppersdorfové z Oppersdorfu (z Oprštorfu)
183

 pocházejí z Hlohovska  

ve Slezsku.
184

 Prvním známým členem rodu byl Hanuš z Oppersdorfu, zvaný „Role―, 

usazený na Hejdově u Vratislavi. Narodil se roku 1388 a zemřel roku 1445 v Hejdově  

u Vratislavi. Hanuš „Role― z Oppersdorfu měl za manţelku Annu Posadovskou 

z Posadova.
185

 Zanechali po sobě kromě dcer jediného syna Jindřicha (1432–1493). 

S manţelkou Annou z Boršnic měl Jindřich pět synů a dvě dcery Rozinu a Voršilu. Ze 

synů zanechal potomky jen Fridrich a Václav, přičemţ však rod pokračoval 

Fridrichovými potomky. Fridrich byl vnukem Hanuše „Role―, narodil se roku 1471  

a v dospělosti se oţenil s Barborou Střelovou z Otmutu. Spolu měli syna Hanuše, Jiřího 

a Viléma. Nejstarší syn Hanuš, narozený roku 1514, byl zakladatelem rodové větve 

usazené v Čechách. V polovině 16. století byl i s oběma bratry povýšen do českého 

stavu panského. Oţenil se dvakrát, první manţelka se jmenovala Kristina z Cetlic, druhá 

manţelka se nazývala Markéta Popelová z Lobkovic (dcera Litvína Popela z Lobkovic 

na Bílině). Bohuţel se Hanuš nedočkal dětí, proto se v tomto směru pozornost obrací 

zejména na bratra Jiřího, který zemřel roku 1577. V roce 1577 došlo k významné 

události, téhoţ roku totiţ Rudolf II. prodal panství, mezi něţ patřil i „zámek pustý a tvrz 

Častolovice―, Hanušovi, Vilémovi a Jiřímu z Oppersdorfu.
186

 Po smrti Hanuše došlo 

mezi pozůstalými ke sporům o majetek, a to nejen o Častolovice a Týniště, ale  

i o Český Dub a Heřmanův Městec. Nakonec tato panství připadla Hanušovu synovci 

Fridrichovi a jejich spory musel řešit a urovnat dokonce sám císař.  
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Fridrich (Bedřich) z Oppersdorfu se narodil roku 1547, v mládí slouţil jako 

panoš u dvora císaře Maxmiliána II., dále se zúčastnil taţení proti Turkům roku 1566. 

Roku 1572 uzavřel sňatek s Kateřinou Pichlerovou z Grodce, která však brzy nato 

zemřela a skonal i jeho prvorozený syn. V roce 1579 se oţenil s Magdalenou z Donína, 

dcerou purkraběte Bořivoje z Donína. S paní Magdalenou strávil čtyřiadvacet let, měl 

s ní několik dětí, z toho dvě dcery Hedviku a Elišku a dva syny Ottu a Bedřicha. Potřetí 

se oţenil roku 1606 s Kateřinou Popelovou z Lobkovic. V té době zastával Fridrich úřad 

hejtmana hradeckého kraje. Z jeho podnětu se v Častolovicích započalo s přestavbou 

"zpustlé tvrze" v renesanční zámek. Také nechal v tamním kostele zhotovit náhrobek  

z bílého mramoru s doplňujícím latinským nápisem,
187

 a později pořídil zvon pro tentýţ 

kostel.
188

 Zemřel ve věku osmašedesáti let roku 1615 a byl pohřben v Častolovicích.
189

 

Z někdejšího častolovického kostela se dochovaly původní zvony, mimo jiné od 

Fridricha z Oppersdorfu z roku 1612, také krypta s hrobkou pánů z Oppersdorfu  

a zmíněný náhrobní kámen (datovaný rokem 1592), jenţ je dnes situovaný po levé 

straně u vstupu do kostela. Po smrti Fridricha pokračuje ve spravování panství, zejména 

pro nás důleţitých Častolovic, jeho starší syn Otta z Oppersdorfu.
190

 

Zámek v Častolovicích se nachází v okrese Rychnov nad Kněţnou ve 

východních Čechách. [18] Předchůdcem dnešního zámku byla středověká tvrz či hrad  

s vodním opevněním, z původního sídla Půty z Častolovic se však do dnešních dnů 

nezachovalo téměř nic.
191

 Po pánech z Častolovic se v průběhu 15. a 16. století 

vystřídala řada významných drţitelů, mezi nimiţ byl Jiří z Poděbrad, Vilém  

z Pernštejna († 1521), který se spíše věnoval svému hlavnímu rodovému sídlu  

v Pardubicích a neobývané Častolovice chátraly, dále jeho synové Vojtěch a Jan, z doby 

jejich působení v Častolovicích však nemáme prakticky ţádné doklady. Důvodem byla  

i rozsáhlá finanční krize Jaroslava z Pernštejna, Vilémova vnuka, jenţ byl nucen prodat 

některé rodové drţavy. Roku 1556 tak jsou Častolovice uváděny jako samostatné 

panství.
192

 Potštejnské panství bylo roku 1558 prodáno rýnskému falckraběti Arnoštovi. 

Ani tento majitel neměl o tvrz zájem, takţe se posléze uvádí jako "tvrz pustá  
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http://www.e-castolovice.cz/virtualni-muzeum/prapory-zastavy/313-nahrobek-fridricha-z-
oppersdorfu.html, vyhledáno 27.10.2014 
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 Dnešní kostel sv. Víta pochází z doby baroka, kdy byl starý chrám zbourán. 
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s městečkem".
193

 Za vlády Rudolfa II. připadla tvrz na čas královské komoře, ale aţ po 

roce 1577 nastává Častolovicím nové období. Tehdy za pánů z Oppersdorfu došlo  

k výstavbě pohodlného renesančního sídla, kdy byl ale tento nový zámek stavěn, není 

bohuţel přesně známo. K hlavní přestavbě sídla na nový renesanční zámek došlo někdy 

mezi lety 1588–1615 za Fridricha z Oppersdorfu. V současnosti nemáme moţnost 

spatřit původní vzhled zámku, neboť renesanční jádro stavby zmizelo pod nánosy 

pozdějších dob. Jednopatrový zámek čtyřkřídlé dispozice se rozkládá kolem 

čtvercového nádvoří. Celý zámek je zhruba rozdělen na dvě části: na západní straně 

(vlevo) jsou křídla bývalých panských budov a na východní straně (vpravo) jsou křídla 

hospodářských budov.
194

 Panské jednopatrové budovy sestávají z levé části vstupního 

křídla, zdobené do nádvoří renesančními freskami s výjevy z římských dějin, postavami 

římských císařů a bitevní scénou, dále z jihozápadního křídla, otevřeného do nádvoří 

arkádami na pilířích, a k němu přilehlé části severozápadního křídla s rozlehlým sálem, 

zámeckou kaplí a dvěma malými síněmi. Bývalá hospodářská část zámku byla 

novorenesančně přestavěna a zvýšena o druhé patro, sestává ze severovýchodního křídla 

a z obou kratších přilehlých křídel.
195

 V severozápadním nároţí zámku jsou čtyři 

místnosti s původními malovanými kazetovými stropy z období renesance, které 

vznikly pravděpodobně aţ na přelomu 16. a 17. století.
196

 [19] V místnosti zvané 

Tobiáška jsou výjevy ze starozákonního příběhu o Tobiášovi, dále v sousedním velkém 

sále je zobrazeno čtyřiadvacet příběhů ze Starého zákona a v přilehlých dvou síních 

celkem dvanáct výjevů z Ovidiových Metamorfóz. [20] K hlavnímu sálu přiléhá menší 

kaple Boţího těla, klenutá kříţovou klenbou s hřebínky, a vyzdobená barokními 

malbami čtyř evangelistů.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
193

 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1954, 1.   
194

 POCHE 1977, 174. 
195

 POCHE 1977, 174–175. 
196

 POCHE 1977, 175. 



 

44 

5.1. Grafické předlohy nástropních maleb 

 Nástropní malby čtyř kazetových stropů na zámku v Častolovicích byly 

inspirovány, dokonce velmi věrně, grafickými předlohami nizozemských a německých 

rytců, podobně jako je tomu u jiných druhů renesančního malířství v Čechách. 

V případě Častolovic se datem vzniku těchto nástropních maleb dostáváme na přelom 

16. a 17. století, tedy do doby vládnutí Rudolfa II. Připomeňme, ţe Praha se stala 

císařovým sídlem od roku 1583, kdy lze o Praţském hradě hovořit jako o „městu ve 

městě―, v podstatě uzavřeném od běţného ţivota.
197

 Praha byla v té době jiţ výstavnou 

metropolí, která se postupně proměňovala díky architektonickým počinům Ferdinanda I. 

na Praţském hradě a díky stavební činnosti šlechty a měšťanstva a jejíţ nejvýznamnější 

stavby, katedrála a starý královský palác, připomínaly slavnou minulost, sahající aţ  

do doby císaře Karla IV.  

 Za Rudolfa II. vzkvétalo takzvané velké umění, malířství a sochařství, které 

reprezentovala řada kvalitních zahraničních umělců, kteří se usadili v Praze. Jedním 

z prvních malířů, který se roku 1580 definitivně usadil v Praze, byl nizozemský malíř 

Bartholomeus Spranger (1546–1611).
198

 Z malířů na Rudolfově dvoře jmenujme dále 

zejména Josepha Heintze staršího (1564–1609) a Hanse von Aachena (1551/1552–

1615), který se roku 1592 stal dvorním malířem, ale v Praze zůstal aţ o čtyři roky 

později. Všichni tři zmínění malíři reagovali na díla sochaře Adriana de Vries  

 (1545–1626), vytvořená v Praze kolem roku 1593, kdy se tu umělec na přechodnou 

dobu objevil.
199

  

 Období vlády Rudolfa II. bylo zároveň érou „vrcholné virtuozity a novátorských 

přístupů v oblasti ryteckého umění―,
200

 jeţ zastupovala řada talentovaných rytců, jako 

byl Hendrik Goltzius a jeho následovníci, Jan, Raphael a Aegidius Sadeler a další. 

Rudolfínské mecenášství od 80. let 16. století do počátku 17. století znamenalo rozvoj 

grafiky a přispívalo k rozkvětu nadání těchto umělců, z nichţ se v císařských sluţbách 

nejvíce proslavil zejména vynikající rytec, kreslíř a malíř Aegidius Sadeler (1568–

1628).
201
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 Zakladatel antverpského rodu rytců byl ovšem jeho bratranec Jan Sadeler (1550–

1600).
202

 Jan (Johannes) Sadeler se narodil pravděpodobně v polovině 16. století 

v Bruselu a o padesát let později zemřel nejspíše v Benátkách.
203

 Produkoval rytiny na 

podkladě Sprangerových prací jiţ v roce 1580, tedy o pár let dříve neţ nejpřednější 

z holandských rytců Hendrik Goltzius, čímţ předvedl svojí „virtuózní zručnost―.
204

  

Ve stejném roce předloţil J. Sadeler císařskému dvoru ţádost o povolení vykonávat 

činnost na území Svaté říše římské. Suplika podaná Janem Sadelerem císařskému dvoru 

roku 1580 obsahovala ţádost o udělení privilegia, jeţ mu bylo přiznáno na období 

deseti let počínaje rokem 1581.
205

 V roce 1588 přivedl Jan Sadeler svého bratra 

Raphaela a bratrance Aegidia z válkou zmítaných Antverp, kteří poté působili  

ve Frankfurtu a posléze ve sluţbách Rudolfových wittelsbašských příbuzných na 

dvorech v Kolíně nad Rýnem a v Mnichově.
206

 

 Nejvýznamnějším grafikem působícím u dvora byl Rudolfův císařský rytec 

Aegidius Sadeler (1568–1628). Ten se usadil v Praze v roce 1597.
207

 Poblíţ Praţského 

hradu na Malé Straně si zaloţil dílnu na výrobu rytin a leptů, v níţ pracovali další 

členové jeho rodiny, například Marco Sadeler.
208

 Aegidius Sadeler vytvořil velké 

mnoţství grafických listů podle kreseb a malířských děl svých kolegů, malířů. 

Důleţitou část jeho díla ovšem tvoří rytiny, v nichţ zpracoval své vlastní kompozice. 

Vytvářel grafiky i podle předloh Albrechta Dürera, který byl jak známo velmi oblíbený 

u vášnivého sběratele Dürerových prací, císaře Rudolfa II. Aegidius Sadeler se na 

císařském dvoře uplatnil svými rozsáhlými grafickými cykly krajinářských listů,  

jeţ rytecky zpracoval podle předloh Roelanta Saveryho a Pietera Stevense.
209

 Umělecká 

dráha Aegidia Sadelera neskončila smrtí Rudolfa II., neboť zůstal v Praze a udrţel si tu 

postavení císařského rytce ve sluţbách Matyáše a Ferdinanda II. Rudolf II. byl nejen 

horlivým sběratelem grafiky, nýbrţ i „dokonalým mecenášem―, o jehoţ přízeň  

se ucházeli rytci ze severní Evropy.
210
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5.2. Tobiáška 

 Menší obdélníková místnost (jídelna) sousedící s Rytířským sálem se odedávna 

nazývá Tobiáška. [21] Nazývá se tak díky námětům nástropních maleb, které zobrazují 

části příběhu o starozákonní postavě Tobiášovi (Tóbijášovi).
211

     

V deuterokanonické knize Tobiáš se dočteme o Tobiášovi, jehoţ otcem byl 

Tóbit a matkou Chana (Anna).
212

 Tóbit vyslal Tobiáše o slavnosti letnic, aby vyhledal  

a přivedl chudého člověka a přivedl ho ke stolu. Ten nalezl na trţišti mrtvého muţe, 

kterého posléze Tóbit pietně pohřbil (Tob 2,1–10).
213

 Kdyţ Tóbit usnul na nádvoří 

svého domu, ptačí trus mu poškodil zrak a oslepl. Hospodin poslal archanděla Refaela 

(Rafaela), aby Tóbita uzdravil. Chana vykonávala domácí práce za mzdu, a jednou 

dostala kozla. Její manţel Tóbit ji obvinil, ţe ho získala nečestně a Chana mu vyčetla, 

ţe ztratil smysl pro milosrdenství (Tob 2,11–14). Tóbit k sobě povolal svého syna  

a oznámil mu, ţe má pro něj dědictví ve formě stříbra, uloţeného u Gebaela v Ragách. 

Tobiáš potkal Refaela a společně se vydali na cestu. Šli pěšky a před nimi běţel pes 

(Tob 6,1). Tobiáš při koupání ve vodě chytil rybu, přinesl ji na břeh a na radu Refaela ji 

rozřízl a vyndal srdce, játra a ţluč. Spálením jater a srdce ryby osvobodil Reúelovu 

dceru Sáru, jiţ si vzal za ţenu (Tob 7,9–17). Po návratu domů pak Tobiáš otci Tóbitovi 

vrátil zrak tím, ţe mu oči pomazal rybí ţlučí (Tob 11,1–19). Nakonec Refael prozradil, 

ţe je Boţím poslem a odebral se na nebesa (Tob 12,20).     

Ve Starém zákoně je téma slepoty a jejího uzdravení velmi důleţité, poukazuje 

na Boha, který otevírá oči slepým. Podle sv. Augustina lze Tobiáše, který spálením 

srdce a jater ryby zahnal démona a pomazáním ţlučí navrátil otci světlo zraku, přirovnat 

ke Kristu vyzařujícímu světlo, který svým utrpením přemohl ďábla.
214
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 Starozákonní kniha Tobiáš patří k deuterokanonickým knihám a je dostupná v Českém 
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Na stropě Tobiášky je deset výjevů zasazených do osmi osmiúhelníkových kazet. 

Předlohou pro tyto Tobiášovy příběhy byly rytiny Hieronyma Cock provedené podle 

kreseb Maartena van Heemskercka z roku 1556.
215

  

Takzvaná Tobiáška má z častolovických stropů nejsloţitější členění. V hlavním 

neboli Rytířském sále jsou figurální výjevy zasazeny do čtverců. Stejně tak výjevy 

v přilehlých dvou menších místnostech na opačném konci sálu neţ Tobiáška jsou 

zasazeny do kazet pravoúhlého tvaru, tedy čtverce, obdélníku a kříţe. V Tobiášce  

se však objevuje tvar osmiúhelníka, který byl v době renesance velmi oblíbený. Se 

stejným tvarem desek se setkáme ve Zbrojní síni zámku v Bechyni, kde jsou na 

kazetovém stropě zobrazeni čtyři evangelisté. Dále můţeme vidět kazetový strop 

sloţený z mnohoúhelníků v jednom z tzv. zelených pokojů zámku v Jindřichově Hradci 

s malovanými alegoriemi smyslů. Neměli bychom opomenout ani pouţití stejného tvaru 

desek kazetového stropu ve Zlatém sále zámku v Telči, který slouţil jako hlavní 

společenská místnost zámku a i dnes představuje výjimečnou ukázku renesančního 

řezbářství.  

Malovaný kazetový strop tzv. Tobiášky na zámku v Častolovicích je sloţen ze 

zmíněných osmiúhelníků kombinovaných s vedlejšími útvary kříţů, protáhlých 

šestiúhelníků a z dalších útvarů (obdélníků a zkosených trojúhelníků). Základní vzorec 

tvoří osm osmiúhelníkových kazet rozloţených ve třech řadách, přičemţ v kaţdé řadě se 

vţdy střídá osmiúhelník a kříţ. Při stranách stropu začíná a končí tato řada 

osmiúhelníkovou kazetou, takţe jsou tu zastoupeny tři osmiúhelníky a dva kříţe,  

to samé na druhé straně stropu. Uprostřed stropu pak probíhá řada, která začíná kříţem 

a dohromady jsou tu tři kříţe a dva osmiúhelníky.  

O symbolice čísel jsem se zmínila výše v textu o Rytířském sále zámku v Telči. 

V častolovické Tobiášce hraje důleţitou roli číslo dvě, tři, pět a deset. Dvě jsou kazety 

s figurálními výjevy ve středu stropu. Dále tu máme zastoupeno číslo tři (tři řady po pěti 

výjevech). Desítku máme skrytou v počtu deseti příběhů Tobiáše, které byly 

inspirovány deseti grafickými listy Hieronyma Cock podle kreseb Maartena van 

Heemskerck, o nichţ jsem se zmínila výše.  

První, komu se podařilo nalézt grafické předlohy pro Tobiášovy příběhy  

na kazetovém stropě zámku v Častolovicích, byla Milada Lejsková-Matyášová.
216
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I kdyţ tehdy neměla k dispozici sérii všech deseti rytin, přesto se podařilo nalézt jednu 

rytinu, označenou číslem pět v pravém dolním rohu a doplněnou latinským textem  

ve spodní části grafického listu. Jedná se o námět Tobiáš a Raguel (Rachuel).
217

 O této 

scéně je pojednáno podrobněji dále v textu.                   

Příběh o Tóbitovi a jeho synu Tobiášovi začíná výjevem Tóbitova oslepnutí, 

který se nalézá na nástropní malbě v rohu u vstupu do místnosti Tobiášky. Jiţ na tomto 

místě je moţné říci, ţe všechny figurální nástropní malby se věrně přidrţují grafické 

předlohy a většinou jsou označeny velkými písmeny „TOBI.― a číslicí od dvou do 

dvanácti, odkazujícími na příslušnou kapitolu v knize.  

Na prvním výjevu (označeném vpravo dole TOBI. II) můţeme vpředu spatřit 

leţícího Tobiáše a skupinu lidí hodujících u stolu v pravé části nástropní malby. Vzadu 

za nimi se odehrává ještě další scéna, která by bez znalosti grafické předlohy byla jen 

těţko čitelná. Je na ní zobrazena ţena s klečícím muţem, kterému něco podává.  

Při bliţším pohledu na malbu je dále vlevo zobrazen listnatý strom a vedle něj dva 

muţi. Také tento výjev není moc patrný, navíc není zobrazen celý, jak ho můţeme vidět 

na grafické předloze. První rytina této série je vpravo dole označena: „Martinus 

Hemskerck Inventor, COCK EXCUD. 1556 CUM PRIVILEGIO“.
218

 Kaţdá rytina má ve 

spodní části stručný nápis v latině, který nám přibliţuje, o co se jedná, a dále číslo 

kapitoly. 

Příběh na naší nástropní malbě začíná vlevo vzadu, kde Tóbit (otec Tobiáše) 

pohřbívá zavraţděného muţe, kterého nalezl Tobiáš na ulici. Později po pohřbu se Tóbit 

odebral ke spánku u zdi, nad kterou měli hnízdo ptáci (vrabci). Jejich trus mu spadl do 

očí, coţ postupně Tóbita připravilo o zrak. Nakonec zcela oslepl. [22] Tóbit je 

zobrazen jako vousatý muţ v červeno modrém dlouhém šatu, jak spí na pytlech obilí. 

Ve střední části malby za ním je zobrazen, jak rozdává oblečení chudým a nemocným  

a vpravo vidíme společnost asi deseti lidí sedících za stolem, kterak se připravují na 

hostinu. Ţena sedící vpravo na ţidli se obrací směrem k divákovi. 

Druhá nástropní malba (označena dole nápisem TOBI.II) nese námět Tóbita  

a Anny s kozou. [23] Anna přivádí k slepému Tóbitovi kozu, kterou dostala, ale on jí 

nevěří a myslí si, ţe zvíře bylo kradené a poţaduje jeho navrácení majitelům. Tóbit je 

zobrazen v sytě červeném a bledě modrém šatu, jak sedí a má sepnuté ruce. Vedle něj 

stojí jeho manţelka Anna se zvířetem u levé nohy a tváří se nešťastně. Vzadu na malbě 
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je znázorněna při tkaní, za něţ dostávala mzdu a darem dostala i tuto kozu či kozla. 

V levé části malby se Tóbit modlí. Má na sobě bílý šat, který mu spadá ze zad  

a odhaluje jeho pravé rameno. V dálce za ním můţeme spatřit krajinu, nad níţ z mraků 

vysvítají sluneční paprsky. Při srovnání s grafickou předlohou můţeme konstatovat, ţe 

malíř se aţ úzkostlivě drţel předlohy. Neopomenul ani takové detaily, jako například 

ozdobnou masku na trámu pilíře. Z důvodu vtěsnání malby do osmiúhelníkového rámce 

kazety došlo k tomu, ţe část Tóbitovy nohy je zakryta a nevidíme ani na čem Tóbit sedí. 

Přidán je naopak trámový strop přístřešku, který na rytině chybí.          

Třetí výjev v protějším rohu stropu je výjimečný tím, ţe nese dva náměty 

(označen je vpravo uprostřed TOBI.V ET VI). [24] Vpředu je zobrazen Tóbit a Anna, 

za nimi za oknem se odehrává další scéna, kde Tobiáš loví ryby. Na malbě vlevo vidíme 

slepého Tóbita v modrém šatu, který si třese rukou s archandělem Rafaelem. Vedle nich 

stojí na jedné straně manţelka Anna a na druhé straně Tobiáš se svým psem u nohou. 

Na malbě zaujme svalnatá postava Rafaela, oblečeného do světlé košile a zeleno 

modrého šatu, který mu sahá nad kolena. Má krátké vlnité hnědé vlasy. Svou tváří se 

obrací k sedícímu Tóbitovi, kterému podává pravou ruku. Nechybí mu křídla, která mají 

červenou barvu. Vedle něj vpravo stojí Tobiáš, který celou událost sleduje. Má na sobě 

šedý a červený šat a na nohách nosí vysoké hnědé boty. V levé ruce svírá čapku a hůl. 

Pravou rukou ukazuje směrem k otci. U jeho nohou je zobrazen pes, který značí věrnost. 

Druhý výjev na malbě znázorňuje klečícího Tobiáše, jenţ rukama chytá velkou rybu 

z řeky Tigris, jak mu doporučil archanděl Rafael. V pozadí vidíme, jak rybu rozřezává  

a vyndává z ní srdce, játra a ţluč. Toto je důleţitá část příběhu, kdy Tobiáš získal lék 

pro svého otce. Ţlučí mu měl pomazat oči a tak ho uzdravit.
219

            

Další čtvrtý výjev, který je na tmavém pilíři v horní části malby označen 

TOBI.VII, se nachází v rohu stropu. [25] O tomto námětu Tobiáš a Raguel jsem se 

zmínila výše v souvislosti s nalezením grafické předlohy. Ve spodní části grafického 

listu číslo pět je latinský nápis: „Venerunt ad domum Rachuelis, et osculatus est 

Rachuel Tobiam. Tob. 7“.
220

 Na naší nástropní malbě je zobrazena skupina pěti postav, 

přičemţ uprostřed se nalézá Tobiáš, který se objímá a vítá s Raguelem. Vlevo z našeho 

pohledu stojí blízko u sebe dvě ţeny, manţelka Adna a dcera Sára. Vpravo vidíme 

archanděla Rafaela, jak přihlíţí celému výjevu. Nesmíme zapomenout na psa, který leţí 
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na okraji vpředu. Všech pět postav lze charakterizovat jako svalnaté figury, zejména 

muţů, ale i ţen. Při bliţším pohledu zjistíme, ţe vpravo za postavou anděla se odehrává 

scéna poraţení berana či krávy.
221

 Tento typický holandský výjev je na malbě i grafice 

zobrazen velmi podrobně, včetně ţeny, která drţí velkou mísu a další nádoby lze spatřit 

na zemi kolem nich. Tato ţánrová scéna kontrastuje se zobrazením renesančně chápané 

architektury na pozadí vlevo, kde je na grafickém listě zachycena arkáda s výrazně 

členěnou římsou.
222

 Otevírá se nám tu pohled na hodující společnost, kterou bychom 

však na naší malbě hledali jen těţko.
223

                 

Pátá nástropní malba s námětem Svatby Tobiáše a Sáry je označena v levé 

horní části malby TOBI.VII. [26] Na stropě je umístěna naproti výjevu Tóbit a Anna 

s kozou. Na výjevu vidíme Raguela, který dává svou dceru Sáru za ţenu Tobiášovi. 

Archanděl Rafael a Raguelova ţena Adna stojí opodál a přihlíţejí. Na malbě je 

vylíčeno, jak Raguel vzal Sářinu ruku a dal ji Tobiášovi. Této slavnostní chvíli 

odpovídá také slavnostní oděv Sáry, který je bohatě zdobený a barevně pestrý. Přes šaty 

má přehozený dlouhý plášť, který je na hrudi sepnutý honosnou sponou. Má rozpuštěné 

dlouhé vlnité vlasy, ve kterých má čelenku z květů. Sářin výraz ve tváři tak, jak ho 

můţeme vidět za současného stavu, je poněkud utrápený a působí starším dojmem. Při 

srovnání s grafickou předlohou je to velký rozdíl. Sářina matka Adna je oděna do 

prostšího roucha, které připomíná antický oděv. Ruce má sloţené na prsou a dojemně 

vzhlíţí k nevěstě a ţenichovi. Levou ruku má o něco větší neţ by se k jejímu tělu 

hodilo. V pozadí na vyvýšeném místě lze vidět hodující společnost. Nechybí hlava psa 

vykukující v levé dolní části malby.         

Následující šestý výjev při kraji zobrazuje, jak Tobiáš hází vnitřnosti z ryb do 

ohně (označeno vpravo dole TOBI.8). Na radu archanděla Rafaela vzal Tobiáš srdce  

a játra ryby a vhodil je do ohně, aby vyhnal démona od Sáry. To můţeme vidět na naší 

malbě, která je situována do interiéru. [27] Vpravo na malbě vidíme část římsy a sloup, 

který tvoří muţská postava (hermovka). Je jen o trochu menší neţ ostatní postavy. 

V pozadí se modlí Tobiáš a Sára před jejich svatební nocí. Oba dva jsou zobrazeni 
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zezadu, jak klečí před postelí se závěsy. Oproti předloze zde chybí scéna, na které 

Raguel s muţi kopou hrob pro Tobiáše, protoţe si myslí, ţe nepřeţije noc.
224

 

Dále se zaměříme na dvě nástropní malby umístěné ve středu místnosti 

Tobiášky. První malba se nachází blíţe ke dveřím a je označena TOBI.X. Je zde 

zobrazen Odjezd Tobiáše a Sáry. Postavy lze bez potíţí rozeznat, nalevo se loučí Adna 

s Tobiášem a napravo pak Sára s Raguelem. Za nimi se dívá archanděl Rafael. Scéna 

pokračuje pod schody v pravé části malby, kde jsou vyobrazeni Tobiáš a Sára jedoucí 

na koních, s sebou mají velbloudy a osly, které vezou jako dárky pro Tobiášovu rodinu. 

Tobiáš se naklání k Sářině matce a chce ji políbit, zatímco levou rukou se dotýká jejího 

ramene. U nohou mají malého psa, který má pootevřenou tlamu a otáčí se směrem 

k nim. Kousek za nimi se loučí Sára se svým otcem, ten ji líbá na tvář a levou ruku má 

přehozenou přes její rameno a druhou rukou se jí dotýká. [28] Grafický list, který byl 

inspirací pro častolovickou malbu, je označen číslem osm.
225

 To napovídá, ţe zbývají 

ještě dva výjevy, které jsou zobrazeny na poslední nástropní malbě.           

Osmá nástropní malba častolovického stropu Tobiášky nese námět Rozloučení 

s archandělem Rafaelem a v pozadí Návrat Tobiáše. [29] Vlevo dole je označena 

písmeny a římskými číslicemi TOBI.XI ET XII. Po návratu domů obejme Tobiáše jeho 

matka Anna. Za ní vyvádí malý chlapec slepého Tóbita ven. Vlevo je zobrazen 

archanděl Rafael ukazuje kamsi dozadu, kde se dá tušit Sára s ostatními členy skupiny, 

kteří vedou zvířata. Hlavní pozornost je ovšem soustředěna na popředí malby, kde klečí 

Tobiáš a jeho otec na zemi, mají sepnuté ruce, vedle nich stojí Anna. Jejich pohledy 

směřují k odlétajícímu Rafaelovi, který se s nimi loučí. Nakonec je v pozadí 

znázorněno, jak Tobiáš léčí otcovu slepotu.   

  

 

5.3. Rytířský sál 

Hlavní zámecký sál obdivuhodných rozměrů (300 m²) zdobí malovaný kazetový 

strop se čtyřiadvaceti náměty ze Starého zákona, umístěné ve třech řadách po osmi 

rozměrných čtvercových deskách.
226

 Předlohou pro tento starozákonní cyklus byly 

rytiny Jana Sadelera, zhotovené podle kreseb nizozemského malíře Maertena de Vos. 

Častolovické nástropní malby zahrnují náměty z knihy Genesis, obou Knih 
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královských, Knihy soudců a z knihy Daniel. Postupně jsou zde vylíčeny příběhy od 

Stvoření světa, ţivot Adama a Evy, pád a vyhnání z ráje, jejich dobývání chleba v potu 

tváře a péče o děti, z nichţ Kain vraţdí bratra Ábela a další scény, které jsou úmyslně 

vybírány pro vzruch a tragičnost námětů. Zastoupeny jsou tu známé příběhy, například 

o Josefu Egyptském, Davidovi a Goliášovi, Šalamounově soudu, Příjezdu královny ze 

Sáby a také náměty u nás méně běţné, jako Oběť Abrahamova, smrt Absolonova  

a jiné.
227

 

První častolovická nástropní malba s námětem Stvoření světa zobrazuje Boha – 

Stvořitele v popředí, a za ním plno zvířat na souši, moři i nebi. [30] Doslova celá scéna 

je zaplněna nejrůznějšími druhy zvířat, které často vypadají neskutečně aţ bájně. 

Zaujmou především velké ryby s vypoulenýma očima a hrůzostrašným výrazem. 

Vpravo v dálce je zachycena část krajiny s lesy. Malba je označena „GENESIS I.CAP.― 

v pravém horním rohu. Hlavní pozornost je soustředěna na postavu Stvořitele 

v dlouhém šatu, který má váţný výraz ve tváři a široce rozevřené ruce, ukazující 

k okolním ţivočichům. Napravo vedle něj zvědavě vykukuje pštros, za ním pak je 

zobrazeno bájné zvíře připomínající okřídleného lva.     

V podobném duchu se nese i druhá nástropní malba se Stvořením člověka, 

kterou můţeme spatřit vpravo od prvního výjevu. Na scéně situované do prostorově 

rozvinuté krajiny se odehrává několik dějů najednou, přičemţ jsou odstupňované 

velikostí postav. Vpravo tak vidíme, jak Bůh stvořil člověka.
228

 [31] Adam leţí na zemi, 

levou nohu má pokrčenou a nad pravou nohou čteme nápis „GENESIS I.CAP.―. Příběh 

se rozvíjí směrem vlevo, kde Bůh stvořil ţenu, aby Adamovi dělala společnost. Završení 

tohoto velmi známého biblického příběhu se odehrává vzadu, kde je vidět Stvořitele, 

Adama a Evu, kterak si podávají ruce. Všude okolo se pohybuje mnoţství zvířat, 

některá po dvojicích.    

Třetí nástropní desková malba s výjevem Adam a Eva v ráji je označena 

nápisem vpravo dole „GENESIS II.― (Gn 2,8).
229

 [32] Grafický list je v pravém dolním 

rohu označen signaturou autorů: „D figuravit― mezi opicí a liškou, a níţe stojí „Joan 

Sadeler aut. et sculpt.―
230

 Označení autora D patří Martenu de Vos, je jakousi hříčkou, 

prostředním písmenem jeho jména. Někdy se podepisoval jen jako MDV, jindy přidal 
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označení D figuravit, přičemţ po levé straně písmena D umístil opici s propleteným 

jménem Marten a po pravé straně lišku, která se holandsky nazývá Vos.
231

   

Adam a Eva klečí v levé části obrazu a dolů na ně shlíţí Bůh Otec z nebes. 

Postavy prvních lidí v ráji jsou zobrazeny jako nahé robustní a svalnaté figury. Jsou 

obklopeni hloubkově rozvinutou krajinou, v níţ jsou umístěna nejrůznější zvířata, jako 

sloni, krávy, opice, liška, jeţek, ţába a dokonce i pštros.
232

 Co se týče proporcí 

zvířecích těl, je moţné si povšimnout, ţe jeţek v popředí je stejně velký jako slon 

vzadu. Rozdíly jsou i mezi velikostí postav obou lidí, Adam je zřetelně větší  

a mohutnější neţ Eva. Oba jsou nazí, mají sepnuté ruce a klečí blízko u sebe. Intimní 

partie si zakrývají rukou či v případě Adama stonkem a květem rostliny. Vedle nich leţí 

lev.  

Na dalším deskovém obraze vidíme, jak Bůh ukazuje Adamovi a Evě 

zakázaný strom. Ústřední skupinu posunutou na malbě mírně vpravo tvoří postava 

Hospodina oděného do dlouhé propracované draperie, prstem pravé ruky ukazujícímu 

k vysokému stromu za nimi. Zobrazen je zády k divákovi, ale hlavou se otáčí směrem 

k Adamovi a Evě. Kontrast k němu tvoří dvě nahé mohutné, svalnaté figury prvních lidí 

v zahradě Edenu, které jsou vysoké a urostlé. [33] Vyznačují se silnými paţemi, 

dlouhými prsty a o dost menšími hlavami. Obzvláště je to patrné u Evy s dlouhými 

zrzavými vlasy, která levou rukou drţí Adama kolem ramen. U jejich nohou nechybí 

označení „GENESIS II.CAP.―. 

Velmi podobnou scénu se svalnatým Adamem a Evou můţeme spatřit na 

vedlejším výjevu Pokušení a vyhnání z ráje (označeném „GENESIS III.―).
233

 [34] 

Scénu pomyslně rozděluje kmen stromu na dvě části, levou s Adamem a Evou, pravou 

s Hospodinem. V povzdálí sledujeme část příběhu o tom, co vyhnání předcházelo. Eva 

podává Adamovi jablko ze stromu poznání dobrého a zlého. Postava Boha v pravé části 

malby v popředí je velmi propracovaná, ať uţ se týče výrazu ve tváři či draperie, která 

mu spadá aţ na zem. Srovnáme-li grafickou předlohu s častolovickou nástropní malbou, 

zjistíme rozdíly především ve „stlačení― scény na naší malbě a to z důvodu čtvercového 

tvaru desky. Tím se poněkud změnil prostorový účin krajinářského pozadí a rozvinutí 

do hloubky. Dále tímto sevřením výjevů došlo k vynechání některých částí, detailů. 
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Odlišná je i modelace těl lidí, i kdyţ je zjevná snaha častolovických malířů o co 

nejvěrnější napodobení předlohy. V důsledku toho působí postavy na deskovém obraze 

tak trochu obhrouble.
234

    

Šestý deskový obraz na stropě hlavního sálu častolovického zámku znázorňuje 

vpředu Adama obdělávajícího zemi po vyhnání ze zahrady Edenu. [35] Vlevo pod 

stříškou sedí Eva s dítětem na kolenou a druhým dítětem, Kainem ohřívajícím si ruce u 

ohně. Kolem nich rostou některé druhy zeleniny. Obklopuje je ovce, koza a pod kopcem 

kůň, kráva, pštros a slon. Vpravo v dálce narušuje tuto poklidnou scénu další výjev se 

dvěma postavami a nad nimi letící anděl. Malba je vpravo vedle Adama označena 

„GENESIS III―. Tato malba je příkladem, kdy se častolovický malíř pokusil zobrazit co 

nejvíce podrobností dle předlohy, ale některé detaily se mu na deskový obraz nevešly 

(zejména zvířata a některé rostliny v popředí). Adam má v dolní části „uříznutá― 

chodidla, která se zkrátka do obrazu nevešla, protoţe se malíř úzkostlivě drţel předlohy. 

Sedmý výjev s námětem Kain a Ábel patří k těm malbám, na nichţ je vylíčena 

dramatická scéna na pozadí idylické krajiny. [36] Malba je označena „4. GENES.― 

v pravém dolním rohu u nohou ovce. Opět je tu vylíčeno hned několik scén na jedné 

malbě, které jsou odstupňovány velikostí postav. Přední místo zaujímá postava Kaina, 

který má vyděšený výraz a chytá se za hlavu. Hospodinu připravuje obětní dar z plodin 

země. Kousek od něj klečí Ábel, dívá se do ohně, kde obětoval ovci jako dar pro 

Hospodina. Vysoký hustý dým rozděluje obraz jakoby na dvě části – nalevo je samotný 

Kain, napravo pak Ábel, za ním skupina osob pod stříškou chatrče a vzadu Kain zabíjí 

Ábela. Tragický námět bratrovraţdy je tu upozaděn. Malba je v levé části temnější, 

hustý dým se stáčí ve větru. Zatímco pravá strana malby se vyznačuje jasnějšími 

zářivějšími barvami zelené, ţluté a okrové. 

První řadu osmi biblických výjevů zakončuje, dalo by se říci aţ ţánrový výjev 

s jedním muţem orajícím pole, druhým muţem pasoucím ovce a vpravo pak vidíme 

rodinu pod střechou chýše, kterak se zahřívají u ohně. Vlevo dole je malba označena jiţ 

téměř nečitelnými písmeny „GENESIS 4―. S pomocí grafické předlohy lze určit, ţe jde 

o námět Kaina a Ábela jako zemědělce a pastýře.
235

 [37] Jak název napovídá, 

v popředí častolovické nástropní malby Kain, oděný jen do bederní roušky, pluhem orá 
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 Na některé nedostatky způsobené pravděpodobně i restaurováním častolovických maleb, díky 
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pole. I v tomto případě se častolovický malíř drţel předlohy, při srovnání s grafickou 

předlohou však vidíme rozdíl především ve výrazu tváře. Na malbě chybí část muţovy 

levé nohy. Výjev je zasazen do bohatě rozvinutého krajinného prostředí s kopci, lesy, 

skálami i tekoucím potokem. Vpravo za Kainem jsou zobrazeny čtyři další postavy, 

mezi nimiţ je pravděpodobně zobrazen Adam a Eva. Před chýší mezi dvěma stromy si 

muţ s dítětem ohřívají ruce nad ohněm a vedle nich sedící ţena zpracovává zeleninu. 

Další ţena dojí kozu v příbytku pro zvířata. Nalevo je znázorněn pastýř Ábel, jak hlídá 

ovce a krávy pasoucí se na louce.   

Druhou řadu osmi nástropních maleb otevírá příběh o Josefovi Egyptském (Gn 

37–50).
236

 Josef byl nejmilejším synem Jákoba a Ráchel, který však vzbudil ţárlivost 

svých bratrů, kteří ho chtěli zabít. Ruben (starší bratr), který ho chtěl později zachránit, 

je přesvědčil, aby ho nezabíjeli hned. Vhodili ho tedy do prázdné studny (cisterny), poté 

ho prodali Izmaelcům, kupcům midjánským. Ti ho prodali do Egypta veliteli faraonské 

stráţe Putifarovi. Putifar ho ustanovil správcem svého domu. Kdyţ ho Putifarova ţena 

křivě obvinila, ţe ji chtěl svést, byl uvězněn, ale díky svému daru vykládat sny  

se z vězení dostal a stal se správcem egyptské země.
237

         

Náš popis častolovických nástropních maleb jsme přerušili u malby s námětem 

Kain a Ábel. Příběhy z knihy Genesis pokračují na opačné straně stropu, tedy na stejné 

straně, kde cyklus začíná Stvořením. Na následujících čtyřech malbách v prostřední 

řadě stropu se rozvíjí příběh o Josefu Egyptském. Na první malbě malý Josef vykládá  

o svých snech otci a bratrům (označeno dole uprostřed „GENES. 37―).
238

 [38] 

V popředí obrazu stojí kolem kulatého stolu skupina nejméně devíti postav, mezi nimiţ 

je zcela vepředu mladý Josef a napravo od něj pak jeho otec Jákob. Hlavní pozornost na 

sebe poutá právě tato muţská dvojice, která je v ţivém rozhovoru. Vousatý Jákob sedí  

u stolu, je oblečen do dlouhého oděvu, a otáčí se k svému synovi. Josef je otočen zády, 

jen jeho hlava se otáčí k otci. Oba mají nepřirozeně dlouhé ruce, především ale prsty, 

které jsou štíhlé a protáhlé. Scéna se odehrává venku před domem s portálem, v noci  

za svitu měsíce a hvězd.
239

 Vlevo od ústřední skupiny postav leţí snopy obilí, jeţ opět 

poukazují k Josefově dalšímu snu.  V levé zadní části malby můţeme vidět výsek 
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 Josef podle biblického vyprávění řekl svým bratrům o snu, v němţ se mu zdálo, ţe se mu bude 
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krajiny pravděpodobně s mostem a řekou. Tím, ţe se děj odehrává v noci, působí malba 

potemněle.   

Vedlejší výjev zobrazuje, jak bratři vhodili Josefa do studny, a je označen 

malými písmeny vlevo dole „GENESIS XXXVII. Cap.―.
240

 [39] Na malbě vidíme 

několik muţských postav v popředí, jak vhazují Josefa do prázdné studny. Pár dalších 

postav stojí kolem a pozorují blíţící se karavanu obchodníků Izmaelců, kteří byli na 

cestě do Egypta. Celá scéna se odehrává pod listnatým stromem, od nějţ vede úzká 

pěšina dozadu ke stavbě chrámu či hradu na kopci v dálce. Velikost postav  

je odstupňovaná podle vzdálenosti od velkých mohutných figur bratrů v popředí obrazu 

aţ po menší postavy lidí a zvířat v dáli. 

Následuje další, v pořadí třetí josefovský příběh, na němţ jsou dvě hlavní 

postavy Josefa a Putifarovy ženy.
241

 [40] Tento oblíbený námět líčí příběh o tom, jak 

se Josef doslova vytrhl ze spárů ţádostivé ţeny Putifarky, která jej chtěla mít za svého 

milence. Několikrát na něj naléhala, aby podlehl jejím svodům, ale Josef opakovaně 

odmítal a do postele s ní neulehl. Tuto scénu vidíme na častolovické nástropní malbě, 

na níţ je zobrazena téměř svlečená Putifarka, která má jen přes nohy přehozený kus 

látky, sahá po Josefově plášti a stahuje ho k sobě na lůţko. Josef je oproti ní oblečený 

do modro-červeného oděvu nad kolena, na nohou má vysoké boty. Josefovo tělo  

je manýristicky protáhlé, pod oděvem tušíme široké boky a mohutný trup, zatímco jeho 

hlava je poněkud malá. Tváří se odvrací od ţeny a také jeho kroky směřují pryč od ní. 

Tato intimní scéna je oddělena od okolí zábradlím a sloupem, na němţ je označení 

„GENESIS XXXIX.―. V pozadí v pravé části obrazu vidíme ještě dvě budovy, do nichţ 

vstupují skupiny lidí, ty jsou ale tak malé, ţe nejde určit, zda se jedná o ţeny či muţe. 

Čtvrtá nástropní malba v prostřední řadě častolovického kazetového stropu 

hlavního sálu zobrazuje, jak Josef Egyptský vykládá sny faraonovi, čímţ se tento 

malovaný příběh na stropě završuje (malba je označena v pravém dolním rohu u paty 

sloupu „GENESIS XLI. Cap.―).
242

 [41] Josef mu vyloţil, ţe na egyptskou zemi přichází 

sedm let hojnosti a sedm let hladu (Gn 41,25–31). Zcela vlevo lze spatřit faraona 

v posteli. Na malbě uprostřed vidíme skupinu muţských figur okolo sedícího faraona, 

jeţ jsou zasazeny do prostoru honosného paláce. Z našeho pohledu nalevo můţeme 

spatřit muţe v červených širokých kalhotách s turbanem na hlavě, pod nímţ se mu 
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rýsují delší vlnité vlasy. Vedle něj sedí na vyvýšeném místě na ozdobeném trůně 

panovník egyptské země, oblečený do zeleného šatu s červenými doplňky a s korunou 

na hlavě. Podle gest lze vyčíst, ţe rozmlouvá s Josefem, jenţ je oděn do prostého šatu. 

Josefa, stojícího mezi sloupy s bohatě zdobenými hlavicemi, obklopuje několik starších 

vousatých muţů, zřejmě věštců či mudrců, kteří na sobě mají nákladné róby a všichni 

mají na hlavě nasazeny turbany. Zcela vpravo se odehrává klidná scéna pasení krav, 

která je v tomto případě klíčová, neboť tučné krávy představují léta hojnosti a hubené 

krávy znázorňují léta bídy. Častolovičtí malíři zdařile zobrazili architekturu stavby, 

hlavní postavy umístili do středu kompozice, pohráli si s nejmenšími detaily (drapérie 

visící nad faraonovou hlavou, noha křesla ve tvaru bájného zvířete, zdobení sloupových 

hlavic rostlinnými motivy a podobně). Není tu ani tak nápadné manýristické protaţení 

těl s maličkými hlavami, jako je tomu u jiných nástropních maleb, i kdyţ prsty muţů 

jsou nepřirozeně dlouhé a štíhlé.     

Pátá nástropní malba nás uvádí do příběhu o Davidovi.
243

 Jedná se o námět 

Samuel pomazává Davida na krále (označeno vpravo na stromě "I. REG. XVI."), 

jehoţ příběh je vylíčen v první knize Samuelovy, kapitola 16–17. [42] V prvním plánu 

malby vidíme ústřední dvojici a kolem nich osm muţských postav. David klečí na zemi 

se zkříţenýma rukama, u jeho nohou mu leţí harfa (citara). Vpravo vedle něj stojí 

vousatý Samuel, lije mu na hlavu olej z rohu a levou rukou se dotýká jeho vlasů. Okolo 

jsou vlevo i vpravo zobrazeny skupinky muţů, na kaţdé straně symetricky po čtyřech. 

Jsou oděni do většinou dlouhých šatů a plášťů nejrůznějších barev (červené, modré, 

zelené). V jejich tvářích čteme různé pohnutky, někteří z nich se mezi sebou baví, jiní 

se jen dívají. Z našeho pohledu pravá čtveřice muţů stojí pod listnatým stromem.  

Ve druhém plánu vzadu za nimi jsou zobrazeni dva muţi u stáda, tak jak známe  

z biblického vyprávění, ovšem bez dobrého zraku bychom tuto scénu na malbě v dálce 

neviděli. Podle toho všeho je jasné, ţe i tato malba byla inspirována grafickou 

předlohou. Celá scéna se odehrává v krajině s řekou a mostem, plné budov, hradeb  

a další architektury v pozadí.   

Šestá nástropní malba nese námět David a Goliáš (označena úplně vpravo dole 

"I. REGVM. XVII. CAP."). [43] Známý příběh pojednává o obrovitém Goliášovi, který 

byl usmrcen poté, co nevelký David vystřelil ze svého praku a Goliášovi kamenem 

prorazil lebku. V typologii je vítězství Davida nad Goliášem chápáno jako vítězství 
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Krista nad Satanem nebo obecněji jako vítězství nad nepřáteli.
244

 David je tu zobrazen 

jako prostý pastýř malého vzrůstu (oproti Goliášovi). Naproti tomu Goliáš, zabírající 

téměř celou nástropní malbu, je zobrazen jako voják v brnění se štítem a mečem. 

Vidíme i namalovaný tmavý kámen na jeho čele, který se pro něj stal osudným. 

Vousatého Goliáše tedy vidíme těsně před jeho smrtí, kdy se ještě napřahuje a chce 

pouţít velkou sekeru drţící ve své levici. 

Předposlední malba v prostřední řadě stropu zobrazuje pravděpodobně Davida  

a Betsabé. V pozadí jsou mezi arkádami domu znázorněni dva muţi. [44] Z dalších 

podobných námětů by přicházela v úvahu ještě Zuzana v lázni (Zuzana a starci), to by 

ovšem malba nebyla ve spodní části označena "2. REG. XI." (2. kniha Samuelova, 11. 

kapitola).
245

 Pro Betsabé (Bat-šebu) svědčí i to, ţe je zcela oblečená a nikoli nahá, jak 

obvykle bývá zobrazována Zuzana. Bohuţel se mi nepodařilo najít přímou grafickou 

předlohu, která by tento námět objasnila. Předpokládejme tedy, ţe se jedná o Betsabé,  

u níţ klečí mladá ţena a myje jí nohy, zatímco se Betsabé otáčí k další starší ţeně 

napravo a rozmlouvá s ní. Betsabé je ţena velmi půvabného vzhledu, zde ji vidíme 

opravdu honosně ustrojenou a s ozdobou ve vlasech. Levou ruku si smáčí v kašně 

naplněné vodou, a v pravé ruce drţí jakýsi dopis. Co se týče tělesných proporcí, její 

manýristicky protáhlý trup a široká ramena nepůsobí příliš jemným dojmem, navíc má 

poněkud menší hlavu, coţ pozorujeme i u dvou ţenských postav. Na této malbě je 

detailně zachycena vinná réva pnoucí se po zdi domu, a další dopodrobna zobrazené 

předměty, vázy s květinami i ozdobně řešené články architektury (sloupek) či sedátka 

(stoličky). Vidíme i část zřejmě královského domu a mnoho dalších staveb s věţemi  

v Jeruzalémě. 

Osmá malba v prostřední řadě častolovického stropu nese námět Abšalómova 

smrt (Absolónova smrt),
246

 označena je vlevo dole "II. REGVM XVIII. Cap.". [45] 

Součástí příběhu o Davidovi je také vyprávění o Abšalómovi, který vyvolal vzpouru 

proti Davidovi. Tato válka mezi otcem a synem je vylíčena v druhé knize Samuelovy 

18–19. V typologii se jedná o předobraz Jidášovy zrady.
247

 Abšalómova a Davidova 

armáda se postavily proti sobě, ale David nechtěl, aby se jeho synovi cokoli stalo. Proto 

nařídil svým důstojníkům a vojákům, aby Abšalómovi nic neudělali. Davidova armáda 
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si vedla lépe, a tak došlo k tomu, ţe Davidovi muţi v bitvě porazili Abšalómovo vojsko 

a Abšalóm sám byl zabit Jóabem. Jóab vrazil do jeho těla tři oštěpy a nařídil vojákům, 

aby ho dorazili. Na naší nástropní malbě vidíme právě tento dramatický okamţik, kdy 

Abšalóm uvízl za vlasy na stromě a protivník jej proklál dlouhým oštěpem, načeţ 

umírá. V prvním plánu obrazu můţeme vpravo spatřit postavu Jóaba, který vráţí oštěp 

do boku Abšalóma, který visí na větvi stromu a pod ním uhání pryč mezek. Abšalóm 

má jakoby nakročenou levou nohu dopředu a pravou ruku má zdviţenou. Sytě oranţová 

barva na oděvu muţů a na draperii přehozené přes koně jsou v kontrastu s tmavým 

pozadím, zvláště v pravé části obrazu, kde jsou zobrazeni vojáci, takţe nelze příliš 

rozpoznat detaily. Zhruba uprostřed obrazu stojí mohutný listnatý strom, který je v 

tomto líčení příběhu nezbytný. Vlevo v dálce za Abšalómem jsou zobrazeni dále asi tři 

vojáci troubící na jakýsi dlouhý zahnutý hudební nástroj oranţové barvy, který se mi 

nepodařilo identifikovat. První zobrazený muţ má na sobě stejný vojenský oděv jako 

Abšalóm. Všechny tři malby (David a Goliáš, David a Betsabé, Abšalómova smrt) 

umístěné na stropě vedle sebe mají podobné rysy, byly moţná dílem jednoho malíře. 

Ve třetí řadě maleb stropu hlavního sálu, tedy v té nejblíţe u oken do nádvoří, 

pojednávají první tři malby o slavném a moudrém králi Šalamounovi (Šalomounovi),
248

 

který byl synem Davida a Betsabé. Připomeňme, ţe Betsabé byla v typologii 

povaţována za předobraz Panny Marie.
249

 Na častolovické nástropní malbě pak vidíme 

oblíbený námět Šalamounova soudu,
250

 jenţ je ve spodní části nalevo označen 

písmeny a číslicemi: "3. REGV. III. Cap.". [46] O králi Šalamounovi se dozvídáme 

především z 1. knihy Královské (2–11), pro nás jsou důleţité kapitoly, pojednávající o 

tématu spravedlnosti Šalamounovy (1 Kr 3,16–28). Starozákonní příběh vypráví o dvou 

ţenách, přičemţ jedné z nich zemřelo v noci dítě, poněvadţ jej zalehla. Potom si vzala 

dítě té druhé ţeny a jí podstrčila mrtvé dítě. Kdyţ se tato ţena ráno vzbudila, okamţitě 

poznala, ţe mrtvý chlapeček není její syn a tak začal spor o to, čí dítě vlastně ţije (1 Kr 

3,16–22).
251

 Pře se dostala ke králi Šalamounovi, který nařídil rozetnout ţivé dítě ve 

dví. Tím dosáhl kýţeného výsledku, neboť pravá matka se projevila tak, ţe raději 

přenechala dítě té druhé ţeně, hlavně aby ho zachovala při ţivotě. Nepravá matka proti 
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tomu nezasáhla a tím se usvědčila. Tento zdánlivě neřešitelný spor byl nakonec vyřešen 

„šalamounsky―.  

Scéna se odehrává v exteriéru na prostranství před budovou s chodbou  

s arkádami a kazetovým stropem, odkud lze vzadu nalevo vidět do krajiny. Hlavní 

protagonisté příběhu jsou znázorněni v popředí, vlevo nepravá matka dítěte, uprostřed 

se nachází Šalamoun, u jehoţ nohou leţí mrtvé dítě a vpravo vidíme vojáka s ţivým 

dítětem a vedle něj pravá matka dítěte, drţící ho za ruku (ţenu vidíme jen z části; malba 

působí téměř jako by ji někdo ořízl po pravé straně a vloţil do rámu). Na schodech ve 

spodní části malby leţí bělostné tělíčko mrtvého děťátka, zobrazeného zboku s jednou 

nohou pokrčenou, které bylo zabaleno do bledě modrého kusu látky. Kolem něj se 

rozehrává soudní pře, jejíţ děj sledujeme i díky gestům jednotlivých postav. V levé části 

obrazu stojící ţena ukazuje pravou rukou na mrtvolku dítěte a zároveň se pohledem 

obrací k Šalamounovi. Ten je zobrazen v sebevědomém postoji s korunou na hlavě, a je 

oděn do dlouhého honosného roucha. Sestupuje ze schodů a přitom hledí na druhou 

stranu od ţeny a prstem pravé ruky ukazuje na ţivé dítě, jenţ drţí voják s vytaseným 

mečem. Tento muţ je k nám jakoby otočen zády (ale má nakročeno směrem dopředu, 

dále má natočenou hlavu doprava k ţeně), drţí nahého buclatého chlapečka visícího za 

nohu hlavou dolů, a v pravici svírá meč. Po jeho pravici pravděpodobně klečí ţena, 

drţící vojáka za ruku, nejspíš jde o opravdovou matku dítěte. Oko diváka je tak vedeno 

od ţeny nalevo přes Šalamouna aţ k ţeně napravo. Ve druhém plánu jsou nalevo  

i napravo zobrazeny dvě skupinky postávajících postav po třech (většinou muţů), kteří 

ţivě diskutují a rozpřahují ruce.  

Grafickou předlohu pro tuto malbu se mi podařilo najít ve čtvrtém vydání české 

Bible, zvané Bible Melantrichova, z roku 1570.
252

 Díky tomu jsem našla předlohy ve 

stejné Bibli i pro další náměty, Samuel pomazává Davida na krále, David a Goliáš, 

Absolonova smrt, Příjezd královny ze Sáby a Šalamounův soud. Jelikoţ jsou 

častolovické malby čtvercového formátu a předloha je v obdélníkovém formátu, došlo  

k tomu, ţe malíři byli nuceni doslova vtěsnat do nástropních maleb jen ty nejdůleţitější 

postavy i za cenu vynechání některých částí. Proto vidíme na častolovické malbě 

Šalamounova soudu ţenu napravo jen částečně. Malířům předloha nepochybně 
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usnadňovala práci, přitom však vzniklo nové originální dílo, které si také zaslouţí naši 

pozornost.   

Stejné téma v grafické podobě zpracoval například Virgil Solis v Biblische 

Figuren des Alten Testaments roku 1565.
253

 Na Solisově grafickém listě vidíme 

sedícího Šalamouna na trůně se lvem, jenţ je umístěn na vyvýšeném místě v nice  

s bohatě zdobenými závěsy. Pod ním se rozprostírá několik schůdků, které uprostřed 

kopírují tvar  půlkruhu, na zemi pod těmito stupni leţí mrtvé dítě, kolem nějţ jsou dvě 

ţeny klečící na kolenou. Jistou podobnost můţeme vidět v podobě bezvládného 

novorozeněte, které je na častolovické nástropní malbě v obdobné pozici, odpočívající 

na dečce u nohou krále. Výjev je také zasazen do prostorově rozvinuté architektury 

královského paláce. Šalamoun bývá nejčastěji zobrazován právě jak sedí na trůně ze 

zlata a slonoviny, symbolu jeho bohatství. Ve středověké literatuře moudrý  

a spravedlivý Šalamoun vystupuje jako prototyp Krista.
254

 Typologická kompendia, 

například středověký rukopis Biblia pauperum dává Šalamounův soud do souvislosti  

s Posledním soudem.
255

 Postava Šalamouna se objevuje také v sochařské výzdobě 

gotických katedrál, neboť císařové a králové byli přirovnáváni k Šalamounovi, proto 

bývá jeho postava na královských galeriích či portálech francouzských katedrál.
256

  

V našem prostředí bylo téma Šalamounova soudu pouţito, jak jsem jiţ zmínila,  

ve výzdobě radnic a soudních síní. Příkladem můţe být nástěnná malba renesanční Staré 

radnice v Prachaticích (čp. 1) z roku 1571.
257

 Důleţité vlastnosti, spravedlnost  

a moudrost, jakou oplývala starozákonní postava krále Šalamouna, byly nepochybně 

inspirací i pro renesanční šlechtice, kteří si jej tak moţná v tomto kontextu nechávali 

zobrazovat ve výzdobě svých sídel. 

Druhá nástropní malba od dveří do menšího sálu v řadě u oken do nádvoří nese 

námět Příjezd královny ze Sáby (označena je ve spodní části "III. REGVM. X. Cap.") 

do Jeruzaléma, aby navštívila krále a prověřila jeho moudrost hádankami, zároveň 

přivezla cenné dary, o čemţ se můţeme dočíst v příslušné kapitole v 1. knize Královské 

(1 Kr 10). V typologii bývá Příjezd královny ze Sáby zobrazován jako předobraz 

příchodu tří králů ke Kristu.
258

 Na častolovické nástropní malbě se díváme na trůnícího 

Šalamouna, který svým ţezlem ukazuje směrem ke královně ze Sáby, zobrazené  
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v mírně pokrčené pozici, jakoby se chystala uklonit. [47] Oba vládcové jsou oděni do 

bohatě zdobených dlouhých šatů, královna má přes sebe navíc přehozený honosný plášť 

zelené barvy s vlečkou, tu drţí v rukou sluţebná. Šalamoun sedí na vyvýšeném pódiu, 

odstupňovaném několika schody, v prostoru ohraničeném sloupy. Za ním se rozprostírá 

okrouhlá stavba s ochozem a malými okny. U ní se na pozadí nádvoří paláce odehrává 

rušná scéna, kde sluţebníci přinášejí dary, mezi nimiţ lze rozpoznat truhlice a vázy. 

Vlevo je vidět část stavby s mostem, po němţ se procházejí dva lidé. Při srovnání  

s grafickou předlohou si můţeme povšimnout, ţe zcela chybí pes ve spodní části malby, 

také lev, o kterého se Šalamoun opírá levou rukou. Pravá část našeho obrazu je opět 

jakoby seříznuta, coţ se dá říci i o levé části malby. Nejpatrnější rozdíl vidím v postavě 

královny ze Sáby, která je představena jako vysoká zavalitá ţena s malou hlavou, oděná 

do těţkých rouch. I kdyţ tato figura působí poněkud těţkopádně, nelze jí upřít jistou 

eleganci a vznešenost. 

Třetí malba ve třetí řadě stropu hlavního sálu zámku v Častolovicích zobrazuje 

další, závěrečný výsek příběhu o Šalamounovi klanějícímu se modlám. [48] Tentokrát 

nese stručné označení "REGV. XI", které nás odkazuje k jedenácté kapitole 1. knihy 

Královské. Šalamoun v obklopení ţen klečí před sochou (modlou) na vysokém 

podstavci, k níţ vlevo i vpravo přicházejí další dívky, nesoucí dţbány. Výjev je zasazen 

v krajině s kopci, kde vpravo vzadu na hoře vidíme podobnou modlu, u níţ se objevuje 

několik postav jednotlivců a dvojic. V levém horním rohu malby vidíme město 

Jeruzalém, odkud se vine cesta aţ k posvátnému návrší, které dal král Šalamoun 

vystavět. Tato část příběhu vypráví o Šalamounově vztahu k ţenám, mezi nimiţ byly  

i pohanky, jimţ nechal vystavět „ohyzdné modly―. Šalamoun sešel ze správné cesty, a 

tím nesplnil podmínku, kterou mu Hospodin udělil, a nedoţil se tedy dlouhého ţivota.  

Z této Šalamounovy zkušenosti vyplývá poučení, ţe není moudré nechat se ovlivnit tím, 

kdo nás vede špatným směrem. Jde o jakousi výstrahu před nesprávně vedeným 

ţivotem, pro věřící znamenající odklonění od víry v Boha. Také tato malba byla téměř 

doslovně provedena podle grafické předlohy jednoho z tisků Melantrichovy Bible, jejíţ 

text doprovázely ilustrace od anonymního umělce (viz. výše). 

Z tohoto vydání Bible české ovšem nebylo čerpáno pro následující nástropní 

malbu s námětem Abrahamova oběť (označenou vlevo "GENESIS XXII. Cap."). [49] 

O ţivotě Abrahama se dozvídáme z 1. knihy Mojţíšovy (11–25). S manţelkou Sárou 

měl syna Izáka, která tak i díky svému velmi pokročilému věku dokázala otěhotnět, 
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čímţ se v typologii stala předobrazem pro Pannu Marii.
259

 Náročnou zkouškou  

pro Abrahama bylo Hospodinovo přikázání, aby mu jediného syna obětoval. K tomu 

nedošlo, neboť Hospodin poslal anděla, který události zamezil. V duchu typologického 

paralelismu bylo křesťany Abrahamovo obětování Izáka chápáno jako Kristova oběť na 

kříţi.
260

 Častolovičtí malíři posunuli trojici hlavních postav k levé části malby, na níţ se 

vousatý Abraham levou rukou dotýká Izákových vlnitých krátkých vlasů, a v pravici 

drţí napřaţený meč, který v poslední chvíli zadrţel z oblak vystupující okřídlený anděl. 

Ten svojí levou rukou ukazuje zpět k zemi, kde klečí mladý Izák, obrácený k nám zády, 

ale s hlavou zobrazenou zboku. Za zády má provázkem svázané ruce. Vlevo u nohou 

Abrahama je umístěna nádoba se dvěma uchy. Vzadu za nimi v lese lze spatřit berana, 

který byl nakonec obětován na místo Izáka. Napravo od nich postávají o dost menší dvě 

muţské figury. Dramatická scéna pokusu o zabití Izáka zaujímá přibliţně levou 

polovinu malby, zatímco druhou půlku malby tvoří pohled do prostorově bohatě 

rozvinuté krajiny s tekoucí řekou, blízko břehů jsou postaveny kostelíky a domky. Tím, 

ţe se malba nachází vedle výjevu se Šalamounem, vidíme také značný rozdíl v kvalitě 

obou maleb. Na sousedním, jiţ zmíněném výjevu, připomínají postavy tak trochu loutky 

s dlouhými údy a štíhlými prsty rukou, jeţ zhotovil malíř řemeslné úrovně, drţící se 

grafické předlohy. I kdyţ je mi předloha deskové malby s námětem Abrahamovi oběti 

stále neznáma, na první pohled se jedná o práci jiného malíře. Postavy působí ţivěji, 

realističtěji a více přirozeně. Zobrazená příroda zabírá na malbě velkou část plochy, tak 

jak známe zejména z malířství podunajské školy. Anonymní malíř si tu pohrál  

s nejmenšími detaily, které nevynechal ani ve vzdálenějších partiích malby, coţ bych 

přisuzovala práci podle neznámé grafické předlohy. 

Jiftách a jeho dcera (Jefte a jeho dcera) jsou vyobrazeni na následující 

nástropní malbě, označené u nohou psa "IVDICV. XI." (Sd 11, 29–40). [50]  

O Jiftáchovi se dovídáme z knihy Soudců, jméno jeho dcery ovšem není uvedeno. Učinil 

slib, ţe obětuje jako zápalnou oběť toho, kdo mu jako první vyjde vstříc před dveřmi 

domu. Netušil, ţe to bude jeho jediná dcera, která si poté na otci vyţádala dva měsíce v 

horách na oplakání svého panenství. Příběh končí tragickou smrtí, neboť otec slib splnil 

a dceru Hospodinu obětoval. V typologii je Jiftáchova dcera předobrazem Panny Marie, 

plně se obětující Bohu.
261

 Ve výtvarném umění se zobrazovali dvě scény: zaprvé 
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Jiftáchovo střetnutí s dcerou a zadruhé Obětování Jiftáchovy dcery. První výjev byl 

obvykle situován před monumentální městské hradby a bránu, odkud přicházela 

Jiftáchova dcera přivítat otce.
262

 Výjev představuje střetnutí dvou rovnocenných skupin, 

na jedné straně (zde napravo) Jiftách přichází pěšky se svojí druţinou, bojovníky  

a zajatci, na straně druhé se objevuje jeho dcera, doprovázená děvčaty oděnými do 

honosných rouch, a hrajících na různé hudební nástroje, bubínky, tamburíny a případně 

i violu.
263

 Na naší nástropní malbě dívka hraje na dlouhou píšťalu či jiný dechový 

nástroj a její druţka má v rukou nějaký strunný nástroj podobný harfě. Je oblečena do 

dlouhých šatů zelené barvy s červeným lemem, doplněných bílým kusem látky. Jiftách 

je oděn jako římský voják, na hlavě má přilbici s chocholem a u pasu mu visí meč.  

Přes rameno má přehozený plášť sahající aţ k nohám a ještě dále. Tváří se zkroušeně, 

coţ je pochopitelné vzhledem k předzvěsti následujících událostí.  

Tři mládenci v peci ohnivé jsou námětem další nástropní malby, která je úplně 

ve spodní části obrazu označena "DANIEL 3. Cap.". [51] Příběh o třech mládencích 

(třech muţích) je vylíčen v knize Danielově (1–3). Babylonský král Nebukadnesar 

(Nabuchodonozor) nechal v babylonské provincii zhotovit sochu ze zlata a nařídil všem 

dvořanům, aby ji uctívali. Tři mládenci, Chananjáš, Míšael a Azarjáš se však odmítli 

klanět soše a byli proto králem uvrţeni do ohnivé pece. Hospodin k nim ale poslal 

anděla, a tak se jich ohnivé plameny nedotýkaly. Ke knize Danielově existuje také 

deuterokanonický doplněk - Modlitba Azarjášova (3,26–45), podle nějţ se mládenci  

v peci modlili a pěli chvalozpěv Hospodinu, coţ můţeme vidět především na 

vyobrazeních v římských katakombách, kde mají modlitební postoj orantů.
264

 Tento 

námět patří k nejčastějším v římských katakombách a v raně křesťanském umění, kde 

byli "mládenci" zobrazováni jako trojice muţů v ohni na neutrálním pozadí.
265

 To 

rozhodně nemůţeme říci o častolovické nástropní malbě, která je zaplněna tolika 

postavami, ţe je nemůţeme ani spočítat. V popředí malby vidíme nalevo krále 

Nebukadnesara a jeho druţinu, kterak ukazuje ţezlem směrem k peci napravo. V ní jsou 

umístěni tři muţi se sepjatýma rukama s dlouhými štíhlými prsty. Právě tento detail nás 

odkazuje k dalším malbám na stropě, o nichţ jsem se zmínila výše. Tvar pece je 

poněkud zjednodušený (připomíná jakousi velkou lampu), jde o obrovskou nádobu  

s otvory, z nichţ po stranách a nahoře šlehají plameny. Muţi nemají vyděšený výraz, 
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jak by se dalo očekávat, nýbrţ situaci snášejí s ledovým klidem. Vyrovnaně působí  

i postava anděla za nimi, který jim muka ulehčuje. Před touto scénou jsou figury 

svalnatých muţů, přikládajících dřevo do ohně. Za králem Nabukadnesarem vidíme 

zástup lidí, oděných do dlouhých rouch s pokrývkami hlavy, kteří scéně přihlíţejí. 

Podíváme-li se k zadní soše, vysoké muţské postavě v brnění, se štítem a kopím v ruce, 

spatříme nejen pár tančících postav okolo, ale i část městských hradeb s věţí s okny.  

Oblohu téměř nevidíme kvůli valícímu se hustému černému dýmu.  

Předposlední nástropní malba ve třetí řadě po osmi výjevech znázorňuje 

pravděpodobně Zuzanu a starce před soudem (označena je vpravo dole bílými písmeny 

„DANIEL XIII cap.―), přičemţ na obraze se odehrává několik scén najednou. [52] 

Biblický příběh o krásné ţidovské dívce Zuzaně, manţelce velice bohatého muţe 

Joakima (Jójakíma), kterou překvapili v lázni dva ţádostiví starci a kdyţ jejich milostné 

návrhy odmítla, obvinili ji z cizoloţství s mladíkem, začíná na naší nástropní malbě 

vpravo vzadu. Vidíme zde širokým průhledem ven do zahrady scénu, kde se sedící 

polonahá dívka koupe, zatímco v povzdálí si před architekturou městských budov  

a kostela s věţí povídají dva starci o holi. Dívka byla lstí odsouzena k smrti, ale 

neztratila víru v Boha. Na popud Hospodina ji poté zachránil muţ jménem Daniel, který 

poukázal na rozporné výpovědi obou starců a očistil tak Zuzanu od křivého obvinění. 

Tento příběh kromě moralistní výpovědi nabízel pro renesanční umělce zajisté také 

lákavou moţnost ztvárnit nahou nebo částečně odhalenou ţenskou krásu. Stejné téma 

bylo pouţito například pro nástěnnou malbu Staré radnice v Prachaticích (Velké 

náměstí čp. 1), pocházející ze sedmdesátých let 16. století, na níţ ve zjednodušené 

obrysové podobě můţeme spatřit koupající se dívku obklopenou vilnými starci  

v popředí a v levém horním rohu kompozice scénu ukamenování starců.  

Na častolovické nástropní malbě ovšem v popředí hledíme na asi šestičlennou ústřední 

skupinu postav v čele s dívkou a starými muţi, a výjev ukamenování starců je vylíčen 

na separátní nástropní malbě. Hlavní hlouček postav tvoří Zuzana, představená jako 

pokorná a odevzdaná dívka se sepjatýma rukama v honosném oděvu s třásněmi včetně 

přikrývky vlasů, vedle níţ stojí dva skrovně odění (překvapivě polonazí) staří muţi 

sahající si pravou rukou na hlavu a levou rukou ukazující gesto přísahy. Od boků 

nahoru jsou nazí, jen přes rameno jim spadá bohatě nařasená draperie aţ k bosým 

nohám. Nalevo od nich tvoří další skupinu postav nejméně tři muţi, z nichţ prostřední 

nejváţenější muţ trůní na vyvýšeném místě na křesle s madlem ozdobeném umělecky 

ztvárněnou lví hlavou. U jeho nohou sedí z kaţdé strany jeden muţ oblečený jako voják 



 

66 

a prsty ukazují k odsouzené dívce před nimi. V levém horním rohu malby stojí opřený 

muţ, přihlíţející celému procesu, za nímţ z otevřených dveří ozdobených ve vrcholu 

tympanonem vchází do místnosti další muţ. Zhruba ve středu prostoru, tedy  

za Zuzanou, se nachází tmavý sloup se zdobenou hlavicí se zlatými akcenty.  

Na sousední nástropní malbě vidíme pokračování příběhu o ctnostné Zuzaně, 

který je znám z deuterokanonického přídavku ke knize Danielově (3,13).
266

  

Bez předešlého zjištění výjevu, vycházejícího z tzv. Přídavků k Danielovi bychom 

námět poslední častolovické nástropní malby v hlavním sále mohli určit obtíţně. 

Připojené pomocné nápisy, nechybějící snad na ţádné malbě tohoto kazetového stropu, 

nám však práci usnadňují. Tato malba je označena totoţně jako ta předešlá, v pravém 

dolním rohu tedy čteme „DANIEL XIII cap.―. Jedná se o malbu, jejímţ hlavním 

námětem je kamenování obou prolhaných starců, kteří jsou zde znázorněni nazí, 

přivázáni provazy za ruce a nohy k dřevěnému sloupu s patkou stojícím na nízkém 

podstavci. [53] Muţ blíţe k nám má obě zápěstí spojena provazem ke sloupu nad 

hlavou, jehoţ druhý konec má uvázán za pravou nohu. Co se týče proporcí, jeho dlouhé 

nohy kontrastují ke krátkým rukám, jimiţ si současně zakrývá část obličeje. Druhý 

vousatý stařec má ke sloupu přivázanou levou ruku, také nepřiměřeně dlouhou se 

zdůrazněnými svaly. Je zobrazen jako omdlévající, jeho tělo se sesunulo k zemi, a jeho 

hlava je odevzdaně vyvrácena dozadu. Pravou ruku má obtočenou kolem patky sloupu. 

Muţi postávající kolem po nich nemilosrdně házejí kameny. Zejména dva muţi  

v popředí, oděni do bohatě řasených nabíraných kalhot a svršků s dlouhým rukávem, 

svírají v napřaţené pravé ruce kameny, jeţ se chystají vrhnout po ztrápených  

a zničených starcích. V levém horním rohu přihlíţejí tři vysoce postavení muţi, kteří 

mají na hlavách barevné klobouky ozdobené ptačími pery. Jeden z nich si rukou podpírá 

bradu a tváří se znuděně. Scénu pomyslně dělí na dvě části sloup tak, ţe napravo vidíme 

ţenu sedící za stolem před půlkruhově zakončeným vchodem do zadní temné místnosti, 

kde stojí sloup podpírající klenbu. V pravé horní části malby je proraţeno kruhové větší 

okno s mříţí, za níţ lze vidět ven do krajiny. Obě naposledy zmíněné malby mají 

podobný charakter, soudím proto, ţe jsou dílem jednoho malíře, který měl smysl pro 

detail. Nejenţe zdůraznil kaţdý sval a šlachu muţských těl, ale také se vyţíval  

v záhybech drahých látek, u nichţ si počínal aţ dekorativním způsobem. V tomto 

případě neznáme přímou grafickou předlohu, která by objasnila, zda umělec kopíroval 
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to, co viděl či zda si některé partie úmyslně přikrášloval. Zůstává nezodpovězenou 

otázkou, jaké grafické předlohy byly pouţity pro tyto dva výjevy. 

 

                                                                                                            

5.4. Větší sál s kazetovým stropem s náměty z Ovidiových Metamorfóz 

Vedle Rytířského sálu v prvním patře častolovického zámku se nachází dva 

menší sály s nástropními malbami s náměty z Ovidiových Metamorfóz. Větší z obou 

místností má okna obrácená do nádvoří a lze do ní vstoupit z Rytířského sálu. Z této 

větší místnosti je moţné vstoupit do sousední menší místnosti, která má také malovaný 

kazetový strop s antickými náměty. Oba tyto sály přiléhají jednou kratší stranou 

k Rytířskému sálu. Na kazetovém stropě kaţdého z nich je zachyceno šest scén 

z Ovidiových Proměn. [54] Dohromady se jedná o dvanáct nástropních maleb 

s figurálními náměty, které lze dobře identifikovat pomocí nápisů, které jsou obvykle 

připojeny. I zde je nutné počítat s tím, ţe počet kazetových polí není náhodný, stejně tak 

výběr jednotlivých námětů. 

Větší obdélníkový sál s kazetovým stropem je sestavený z pravoúhlých desek, 

tedy obdélníků, kříţů a dalších útvarů ve tvaru písmena T (nedokončených kříţů, které 

nemají jedno rameno) a písmena L (v rozích místnosti). Celému stropu jednoznačně 

dominuje šest výjevů z Ovidiových Metamorfóz, které jsou umístěny ve dvou řadách po 

třech. Prostřední řada je tvořena dvěma kříţi uprostřed a dvěma kazetami ve tvaru 

písmena T. Při krajích stropu jsou mezi obdélníkové výjevy jakoby zasazeny kazety  

ve tvaru písmene T a v rozích pak kazety ve tvaru písmene L.  

Vzorem pro renesanční nástropní malby obou sálů častolovického zámku byly 

dřevořezy norimberského rytce Virgila Solise, připojené k novému vydání Ovidiových 

Metamorfóz z roku 1563. Ty vznikly podle rytin francouzského malíře Bernarda 

Salomona v Les Metamorphoses d´Ovide, vydaných v Lyonu mezi lety 1557–1559.
267

 

Stejnou grafickou předlohu pouţili malíři například pro stropy v Lobkowiczkém 

(dnešním Schwarzenberském) paláci v Praze na Hradčanech, dále také pro jeden ze 

stropů bývalého zámku v Dobrovicích.         

Nyní se blíţe podíváme na jednotlivé nástropní malby ve větší místnosti při 

Rytířském sále. Pokud vstoupíme do místnosti z hlavního Rytířského sálu, otevře se 

před námi nevelký prostor, který upoutá bohatě zdobeným kazetovým stropem se šesti 
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nástropními malbami s náměty z Ovidiových Metamorfóz a s ornamentální výzdobou 

v dalších polích.  

V jednom rohu stropu se nachází nástropní malba, která je ve spodní části malby 

na malovaném podstavci označena „lib. 6. Cap. XXI.―. Tématem této malby je tragický 

příběh o Prokné a Téreovi. Tento příběh je ztvárněn v šesté knize Ovidiových 

Metamorfóz. Prokné byla v řecké mytologii dcera athénského krále Pandíóna, která se 

provdala za thráckého krále Térea.
268

 Téreus zneuctil Filomélé,
269

 jenţ byla sestrou 

Prokné, a navíc jí vyřízl jazyk, aby nemohla mluvit. Prokné se však o tomto hanebném 

činu dozvěděla a strašným způsobem se pomstila. Zabila svého syna Itya, rozřezala ho 

na kousky a tento pokrm předloţila svému manţelovi. Téreus chtěl obě sestry zabít 

mečem, ale bohové proměnili Proknu ve vlaštovku, Filomélu ve slavíka a Térea 

v dudka.  

Na častolovické nástropní malbě vidíme tuto tragickou událost v okamţiku, kdy 

Prokné ukazuje manţelovi Téreovi hlavu jejich syna. Téreus stojící za stolem tasí meč  

a chystá se ji zabít. Vedle Prokné stojí Filomélé, která celou událost sleduje jakoby 

z povzdálí. Vzadu za sestrami jsou zobrazeny dvě ţenské postavy s dítětem, přičemţ 

jedna z nich drţí v levé ruce meč. Hlavní pozornost se však obrací na dvě postavy 

manţelů. Prokné je oblečena do dlouhého zeleného šatu. V obou rukách drţí malou 

chlapeckou hlavičku, kterou má v úrovni očí a předkládá ji svému muţi Téreovi. Král 

Téreus je zobrazen jako vousatý muţ středního věku s korunou na hlavě. Na sobě má 

modrý oděv s krátkým rukávem a přes něj má přehozený honosný plášť červené barvy. 

V levé ruce třímá meč a pravou rukou se přidrţuje kulatého stolu, na němţ je talíř 

s kousky těla jeho syna Itya. Této morbidní scéně přihlíţí Filomélé, která je zobrazena 

jako mladá dívka v dlouhých bílých šatech. Celý výjev se odehrává před zdmi domu 

s oknem, za kterým lze vidět modré nebe a část krajiny. Krajinářská sloţka obrazu je 

zastoupena kopci, lesy a další menší stavbičkou v pozadí v levé části malby. [55] 

Při srovnání s grafickou předlohou vidíme jen minimální rozdíly. Snad 

nejzřetelnější rozdíl spatřuji v postavě Prokné, která na naší malbě nepůsobí tak 

dynamicky a „rozevlátě―. Naopak působí klidně aţ vyrovnaně, avšak má zvláštní výraz 

ve tváři. To je dáno tím, ţe jedno její oko je příliš nízko a blízko nosu, dále má také 

ucho nepřirozeně velké. Vedle ní stojící Filomélé má vysoké čelo a dlouhý krk. Dalo by 

se říci, ţe častolovičtí malíři měli značné problémy s vyjádřením výrazu ve tváři. 
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Následující výjev zachycuje část příběhu o Merkurovi a Argovi, který 

rozpoznala jiţ Milada Lejsková-Matyášová.
270

 [56] Ve spodní části malby můţeme číst 

nápis „I.OVID.XXIIII.―, který naznačuje, ţe se jedná o námět z první knihy. Tento 

námět pojednává o stále bdícím hlídači Argovi,
271

 který měl z rozkazu bohyně Héry 

střeţit Ió, která se zalíbila Diovi a ţárlivá Héra ji proměnila v krávu. Argos měl sto očí, 

z nichţ polovinu měl otevřených. Na rozkaz Diův pak Hermés Arga zabil. V přestrojení 

za pastýře uspal hrou na flétnu všechny oči Argovy, usekl mu mečem hlavu a Ió 

vysvobodil.  

Pokud se podíváme na častolovickou nástropní malbu v jednom ze dvou 

menších sálů, spatříme dvě muţské figury v krajině, které nám ani zdaleka 

nepřipomínají, ţe za chvíli dojde k dramatické události. Z našeho pohledu nalevo se 

nachází spící Argos, který má levou ruku poloţenou na uříznuté větvi stromu a podpírá 

si hlavu, přičemţ v pravé ruce drţí dlouhou hůl. Na sobě má modrou tuniku sahající nad 

kolena a červené vysoké boty. Zcela vlevo u něj leţí na zemi pes. V pravé části malby 

sedí Merkur, jenţ je tu zobrazen jako mladík, který hraje na flétnu. Na hlavě má malá 

křidélka a je oděn do modro-zeleného šatu s červenými doplňky. Na nohou nosí červené 

vysoké boty. Vzezřením připomíná pastýře, ale u nohou má kaduceus, jenţ je jeho 

obvyklým atributem.  

V pozadí nalevo se pase několik krav, a napravo se prohánějí srnci či jeleni. 

Celý výjev je zasazen do zelené kopcovité krajiny s listnatými stromy, a vzadu na 

horizontu jde tušit zapadající slunce. V dálce se jeden srnec předními kopyty opírá  

o strom. Také tento detail nalezneme na grafické předloze, která je nahoře označena 

„OVIDII METAM. LIB. I. Argus & Mercurius. XVII.―. 

Třetí nástropní malba zakončuje řadu naproti oknům výjevem, kde je Peliás 

zabit svými vlastními dcerami. [57] O tom svědčí i nápis vpravo uprostřed: 

„7.lib.Ovidii.Cap.5―. Zde je určení knihy a kapitoly totoţné na naší malbě i na grafické 

předloze. Tragický příběh o Peliovi, synu vládce moře Poseidona a Týry, vypráví o 

věštbě, podle níţ mu zkomplikuje ţivot jistý muţ, který dorazí jen s jednou obutou 

nohou.
272

 Tím muţem byl Iáson, známý vůdce skupiny řeckých hrdinů Argonautů, kteří 

se vypravili do Kolchidy za účelem získání zlatého rouna. Mezitím ovšem Peliás zabil 

Iásonovi rodiče. Ten si to nenechal líbit a Médeia přemluvila královy dcery, aby v noci 
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zabily otce, ţe ho pak oţiví a omladí. Tři dcery ze čtyř byly ochotny dopustit se 

otcovraţdy, a tím se věštba naplnila.  

Totéţ je zobrazeno na častolovickém deskovém obraze v rohu stropu, který 

zakončuje řadu tří výjevů z Ovidiových Metamorfóz. Výjev se odehrává po setmění u 

postele s baldachýnem, v níţ leţí Peliás, je obklopen třemi dcerami po pravici a jednou 

dcerou po levici. Peliás má na hlavě korunu.  Zachycen je tu okamţik, kdy jedna z jeho 

dcer mu mečem podřezává krk a chystá se ho rozřezat na kusy. Vraţedkyně je oblečena 

do červeno modrých šatů a kolem ní vlaje jakási bílá drapérie. Dvě dcery v levé části 

také drţí v rukou noţe, ale je patrné, ţe se je zdráhají pouţít. Vystrašená je i čtvrtá 

dcera, skrývající se úplně vzadu. Vpředu malby si klidně podřimují dva stráţci. Jeden 

z nich si podpírá rukou hlavu, na níţ má přilbici s chocholem. Vpravo dole je zobrazen 

kotel, v němţ se vaří malé zvíře s rohy (zřejmě beran). Výjev se odehrává v interiéru, 

ovšem v povzdálí můţeme spatřit část krajiny a na nebi Médeiu, jedoucí na svém 

proslulém voze taţeném okřídlenými hady. I zde se častolovičtí malíři věrně drţeli 

předlohy, včetně zobrazené Médei v pozadí a beránka (na naší malbě vypadá spíše jako 

pes) v popředí. 

Další řadu tří výjevů otevírá rohová nástropní malba s námětem Pentheus ubitý 

Bakchantkami.
273

 Malba je ve spodní části uprostřed označena: „lib.3 Cap. XXII.―. 

V prvním plánu vidíme sedícího muţe a kolem něj tři ţeny s pochodněmi 

v rukou. Oním muţem je král Pentheus, zobrazen jako muţ středního věku s vousy, na 

sobě má červený oděv s krátkým rukávem a vysoké tmavé boty. Zuřící Bakchantky jsou 

vyobrazeny jako mladé ţeny s různým věkovým rozdílem, z nichţ jedna je o něco starší 

neţ ostatní a pravděpodobně znázorňuje Pentheovu matku Agaué. Ta má jako jediná 

čepec na hlavě, je oděna do modré sukně a přes ni má červený vršek. V levici svírá 

hořící pochodeň a pravou rukou drţí svého syna za vlasy. Vedle ní stojí další řádící ţena 

v tmavě zelených šatech, která drţí hořící pochodeň oběma rukama vysoko nad hlavou. 

Tuto skupinu uzavírá třetí běsnící Bakchantka s odhalenými ňadry, zobrazena 

s pochodní v pravé ruce. 

Ve druhém plánu vidíme napravo skupinu osob, které nosí dţbánky na víno  

a popíjejí, zkrátka si všemoţně uţívají slavnosti boha vína Dionýsa. V druţině 

Dionýsově byli Satyři i bakchantky (zvané téţ mainady).  
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Pátá nástropní malba nese námět Merkur a Hersé. [58] Na malbě chybí 

označení čísla knihy a kapitoly, které lze dohledat i podle grafické předlohy, která je 

označena: „OVIDII METAM. LIB. II. Mercurius Hersen amat. XIIII.―. Jedná se tedy  

o druhou knihu a čtrnáctou kapitolu, z níţ byl tento příběh převzat. Na naší malbě 

vidíme šestici dívek a nad nimi letícího Merkura. Šestice dívek vychází z chrámu  

v pozadí. Všechny na sobě mají dlouhá antická roucha, některé z nich mají odhalená 

záda, a v rukou drţí košíky plné květin. Dívky spolu navzájem komunikují, coţ 

můţeme vyčíst z gest rukou a natočení hlav. Postava ţeny nalevo je zachycena  

ve zvláštním nepřirozeném postoji. Vidíme její nahá záda a zátylek, ale nohy jsou 

zobrazeny zboku. To budí dojem, jakoby její horní část těla nepatřila k nohám. Totéţ 

vidíme na grafické předloze. Nad nimi se vznáší okřídlený Merkur s kaduceem v pravé 

ruce a vzhlíţí na dívky svrchu z oblohy. Téměř polovinu malby zaujímá nebe s mraky. 

Ani zde nechybí poměrně detailní zobrazení krajiny s kopci, cestičkami a zříceninou  

v levé části malby. Napravo se vyjímá mohutná kopulovitá stavba chrámu, od nějţ vede 

úzká pěšina, po které jdu dvě ţenské postavy.      

Šestá nástropní malba v rohu místnosti u vstupu do Rytířského sálu je vlevo dole 

označena: „4.lib.Cap.3―. Tento deskový obraz zachycuje dramatický okamţik dvojice 

milenců, kteří jsou známy pod jmény Pýramos a Thisbé (Smrt Pýrama a Thisbé). 

[59] Ti se z rozkazu rodičů nesměli stýkat, proto si domluvili tajnou schůzku v noci  

za městem.  

Hlavní pozornost je soustředěna na Thisbé, která spáchala sebevraţdu 

nabodnutím na meč. Má doširoka rozevřené ruce a probodnuté pravé prso. Kolem ní 

vlaje bílá draperie. U jejích nohou leţí Pýramos s vyvrácenou hlavou dozadu. 

Sebevraţda obou milenců proběhla v noci za svitu měsíce. Tento výjev se zdá nejvíce 

propracovaný, ať uţ co se týče kompozice či barevnosti, navíc působí ţivějším dojmem. 

Postavy tu nejsou tak strnulé jako na ostatních malbách v sále. Oproti protějšímu výjevu 

působí malba více uvolněně. Jsou tu naznačeny dvě polohy dne, den a noc, světlo a tma, 

klid a vzruch. Obě nástropní malby spojuje téma smrti, nešťastné lásky muţe a ţeny.       

 

 

5.5. Malý sál s Ovidiovými Metamorfózami  

Malý sál s okny orientovanými do zahrady má kazetový strop s šesti nástropními 

malbami z Ovidiových Metamorfóz. [60] Tento prostor je nejmenším z pojednávaných 
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místností na častolovickém zámku s bohatou malířskou výzdobou stropních kazet. 

Schéma geometrických obrazců na stropě je dosti podobné vedlejšímu většímu sálu, 

tedy opět se tu můţeme setkat se šesti čtverci, dvěma kříţi a navíc s ornamentálně 

pojatými motivy v šestiúhelnících (útvary jakoby kříţe s chybějícím jedním ramenem). 

Jeden z rozdílů je v postranních polích, které tu zastupují malé čtverce, podobně jako 

v sousedním Rytířském sále.  Čtverce nesou ornamentální výzdobu, ta je však čistě 

dekorativního rázu. 

Mnohem zajímavější a na první pohled lákavější jsou pravidelné čtvercové 

nástropní kazety s motivy z Ovidiovy knihy Metamorfóz, které vznikly podle vzoru 

grafických listů Virgila Solise. Grafické předlohy se podařilo nalézt Miladě Lejskové-

Matyášové, o čemţ pojednává ve svém článku s názvem Virgil Solis a nástropní desky 

ve stát. zámku v Častolovicích.
274

 Jak autorka sama píše, byl to úkol v tehdejší době 

velmi obtíţný, ale přesto dokázala určit, ţe malby byly inspirovány ilustracemi Virgila 

Solise k Ovidiovým Metamorfózám vydaným v Německu roku 1563. Jediná rytina jí 

stačila k odhalení závislosti výzdoby častolovických stropů ke zmíněné grafické 

předloze. Konkrétně se jedná o malbu s námětem Apulský pastýř a nymfy. Rytina i 

malba představuje skupinu tančících nymf v popředí a v pozadí menší figuru pastýře 

z Apulie, který je zachycen v okamţiku, kdy se za trest proměňuje v olivu.      

    První nástropní malba, situovaná u okna, nese výjev Obětování Polyxeny.  

Je označena nápisem „13.lib cap. 4― (dole uprostřed). Pojednává o milostném příběhu 

Polyxeny a Achillea, který skončil tragicky. Polyxené
275

 byla nejmladší dcera trojského 

krále Priama a královny Hekaby. Byla prý neobyčejně krásná, zamiloval se do ní 

největší řecký hrdina Achilleus a ona k němu rovněţ vzplanula láskou. Po smrti 

Achilleově byla Polyxena obětována na jeho hrobě. V tento okamţik je zobrazena na 

častolovické malbě. Klečící Polyxena byla obětována na hrobě (uprostřed scény). [61] 

Nad ní stojí se zvednutým mečem Neoptolemos, Achilleův syn. Obklopuje je po kaţdé 

straně hlouček muţů, kteří drţí v rukou kopí a u sebe mají štíty. Rozdíly oproti 

„solisovské― předloze jsou minimální, snad jen opětovná sevřenost postav, která je dána 

čtvercovým formátem častolovických desek. 
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 Tatáţ autorka byla první, kdo se předlohám nástropních desek zámku v Častolovicích věnovala 

podrobněji a od té doby jiţ nebyla tomuto tématu věnována dostatečná pozornost. Jednotlivé náměty jsem 

proto upřesnila a díky znalosti grafické předlohy nově určila. Viz. LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1951, 
311–314. 
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 BAHNÍK 1974, 494; HALL 2008, 361. 
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Vedlejší deskový obraz s námětem Diana a Akteon neboli Diana a Aktaión 

(vlevo označen „3 lib. cap. 7―) znázorňuje známý příběh o Aktaiónovi,
276

 který v lese 

spatřil koupající se bohyni Artemis (Dianu). [62] Ta jej za to proměnila v jelena, aby se 

nemohl vychloubat, ţe ji viděl nahou. Je zachycena ve vodní lázni (jakési nádrţi) a tři 

nymfy se ji marně snaţí zakrýt. Aktaiónovi právě narostla jelení hlava, jeho lovečtí psi 

čekají u nohou. Ţenské figury jsou svalnaté s mírně vypouklými břichy. Bohyně má 

dlouhé ruce, jimiţ sahá po odloţeném šatu. Zachycení takových detailů jako chrlič 

vody, jsou inspirací z grafické předlohy. 

Následující výjev Únos Európy ukrývá hůře čitelný nápis „2 lib. Ovid. XXVI.― 

v pravém rohu malby. [63] Jedná se o jedno z bohových milostných dobrodruţství.
277

 

Podle mytologického příběhu se Európé zalíbila nejvyššímu bohu Diovi, jenţ ji unesl 

v podobě býka. Přeplaval s ní na Krétu, kde se opět proměnil v boha.
278

 Európé se 

jednou rukou drţí býka za rohy a pohledem směřuje ke dvěma ţenám na břehu. Ty jsou 

zděšené, na coţ poukazuje gesto jejich rukou. Tato malba má poněkud jiný ráz neţ 

předchozí dvě, pravděpodobně se jedná o dílo jiného malíře. Na první pohled o tom 

svědčí postavy, které nejsou ve srovnání s jinými deskami tolik manýristicky protáhlé, 

také se však liší zobrazení krajiny a moře. Celkově je malba tmavší, nebe není jasně 

modré. 

  Řadu tří protilehlých výjevů otevírá scéna Apulský pastýř a nymfy (situovaná 

naproti desce s námětem Únosu Európy), o níţ pojednala jiţ M. Lejsková-Matyášová  

a připojila stručný popis rytiny, která je téměř totoţná s častolovickou malbou. „Rytina 

představuje skupinu tančících a křepce skotačících nymf a v pozadí před prostým 

náznakem krajinářské scenerie s vrchy, skalami a potůčkem menší postavičku pastýře 

z Apulie, zachycenou právě v okamţiku, kdy se proměňuje z trestu za svůj zlý jazyk  

v olivu―.
279

  

Také tato malba nese označení „lib. 14 Cap. 7― vlevo nad hlavami nymf. [64] 

Oproti grafické předloze je zde rozdíl pouze v pozadí, které je rozvinuto malebněji  

a skupina tančících nymf je sevřenější.   

Pátá nástropní malba tohoto stropu s námětem Pallas a Múzy
280

 (označena 

vlevo nad hlavami dívek „V. lib. Cap. V.―) znázorňuje skupinu sedmi půvabných dívek 
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 BAHNÍK 1974, 30; HALL 2008, 114–115. 
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 Další námět (Jupiter a Ió) se nachází například v Lobkowiczkém paláci v Praze. 
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 BAHNÍK 1974, 203–204. 
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 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1951, 313. 
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 Pallas Athéna s Múzami. Viz. LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1956, 97. 
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drţících v rukou hudební nástroje.
281

 Jedna ze dvou sedících dívek v popředí obrazu 

drţí v levé ruce strunný nástroj podobný dnešní kytaře, a pohledem touţebně vzhlíţí 

nahoru k muţi přicházejícímu po úzké pěšině. Dívka sedící z našeho pohledu nalevo od 

ní hraje na harfu či jiný podobný nástroj. Kolem pasu má ovinutý kus modré látky, jinak 

je nahá. Pallas má na sobě brnění a přilbu s chocholem, v pravé ruce drţí kopí.  

Na pozadí vidíme část kopce s alejí listnatých stromů. [65]    

Šestá nástropní malba s námětem Hekabé a Polyméstor (Polymestrovo 

oslepení)
282

 završuje celkem dvanáct maleb dvou kazetových stropů, které byly 

inspirovány grafickými listy Virgila Solise k Ovidiovým Metamorfózám.
283

 Hekabé 

(lat. Hecuba) byla manţelka trójského krále Priama. Z jejích četných dětí patřily  

k nejznámějším Hektor, Paris a Polyxena.
284

 Po dobytí Tróje přišla do Thrákie, kde na 

mořském břehu nalezla mrtvého svého nejmladšího syna Polydóra. Toho kdysi svěřil 

Priamos ochraně thráckého krále Polyméstora. Polyméstor však po pádu Tróje Polydóra 

zabil, aby získal jeho bohatství. Hekabé pak vlákala Polyméstora do svého stanu,  

a spolu s ostatními Trójankami zabila jeho děti a jemu vypíchala oči.
285

 Tento 

dramatický výjev je znázorněn v prvním plánu častolovické nástropní malby. [66] 

Nalevo je zobrazena zuřivá Hekabé, jak oslepuje leţícího Polyméstora. Zcela vlevo pak 

stojící ţena drţí v levé ruce jakýsi kyj, stejně jako další dvě ţeny, jeţ ústřední dvojici 

obklopují. I zde vycházel anonymní autor častolovických maleb ze zmíněné grafické 

předlohy, včetně zobrazení feny u ţenských nohou, v níţ se proměnila Hekabé, kdyţ ji 

Thrákové pronásledovali.
286

 Napravo od hlavní skupiny postav stojí muţ v brnění  

s kopím v ruce. Mezi ţenami a muţem se otevírá pohled do údolí, kde se vypíná 

mohutná stavba s kupolí. I ta byla ovšem inspirována předlohou.               
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 K Múzám blíţe: SVOBODA 1973, 398. 
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 Téţ Polymestrova slepota, jak je uvedeno latinsky na grafickém listě Virgila Solise.  

https://archive.org/details/iohanposthiigerm00post, vyhledáno 22.11.2014  
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 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1956, 97.  
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 Naproti této nástropní malbě se nachází výjev Obětování Polyxeny. Výběr námětů maleb pro dva 

tyto častolovické kazetové stropy byl ale zřejmě zcela náhodný, jak poukázala jiţ M. Lejsková-

Matyášová. Viz. LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1956, 96–97.  
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6. Závěr 

 Renesanční malířskou výzdobou kazetových stropů v interiérech 

aristokratických rezidencí se dosud příliš českých badatelů nezabývalo. Je však 

zapotřebí podotknout, ţe byla publikována řada specializovaných studií k našemu 

tématu, které se především věnovaly vyhledávání grafických předloh k jednotlivým 

nástropním malbám.
287

 Téma je natolik rozsáhlé, ţe jsem svoji pozornost zaměřila  

na dva vybrané šlechtické zámky s malovanými kazetovými stropy v Čechách. Prvním 

z nich je telčský zámek Zachariáše z Hradce a jako druhý jsem vybrala častolovický 

zámek Fridricha z Oppersdorfu. 

 V úvodní kapitole jsem si dala za cíl vytvořit přehled renesančních šlechtických 

sídel se zaměřením na malované kazetové stropy u nás. Snaţila jsem se nastínit 

nejvýznamnější příklady kazetových stropů na šlechtických zámcích, ale také ty méně 

známé a opomíjené (například kazetový strop Bajkového sálu severočeského zámku 

Lemberk). Poukázala jsem na sloţitou problematiku tzv. dobrovických kazetových 

stropů, pocházejících z dnes jiţ bohuţel zrušeného zámku v Dobrovicích ve středních 

Čechách, které jsou však instalovány ve třech různých objektech (nejsloţitější z nich je 

instalován na hradě Švihově, další jsou na zámku v Mnichově Hradišti a v radnici 

v Dobrovicích). K těmto zámeckým kazetovým stropům jsem přiřadila ještě malované 

kazetové stropy dvou praţských paláců, Lobkowiczkého (dnešního 

Schwarzenberského) a Martinického paláce v Praze (tento kazetový strop  

se nedochoval). Hradčanskému paláci Jana mladšího Popela z Lobkowicz jsem  

se věnovala ve své bakalářské práci, která mě přivedla k tomuto tématu. 

 Jedním z hlavních témat diplomové práce je malířská výzdoba Rytířského sálu 

zámku v Telči. Zdejší renesanční sály s původními malovanými kazetovými stropy patří 

ke chloubě zámecké expozice, o čemţ svědčí i větší zájem badatelů, kteří se zámkem  

a jeho výzdobou zabývali. Rytířský sál je situovaný přímo nad zámeckou pohřební kaplí 

Všech svatých, která je v českém prostředí raritou. Výzdoba Zachariášova Trůnního 

neboli Mramorového sálu zahrnuje deset vyobrazení Herkulových činů, z nichţ osm 

nástropních maleb bylo inspirováno grafickými listy nizozemského rytce Cornelise 

Corta, provedené podle Franse Florise. Zbylé dvě nástropní malby se nacházejí v tzv. 

vládcovském výklenku, přičemţ malba s námětem Zeus a Alkeidés je nejspíše 
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 Literatuře je věnovaná samostatná kapitola této práce a další odborné studie jsou zmíněny 
v kapitole nazvané „Renesanční šlechtická sídla se zaměřením na sály s malovanými kazetovými stropy 

v Čechách―.   
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nejkvalitnější malbou z celého stropu. Doplňujícím prvkem ve výzdobě je také 

podstropní malovaný pás obíhající celou místnost, kterému se dosud nikdo nevěnoval,  

a pro některé motivy (zejména objímající se andílky) se mi podařilo nalézt grafickou 

předlohu v díle zkráceně nazvaném Grottesco: in diversche manieren bratří Johanna  

a Lucase van Doetechum. Tato série grafických listů byla provedena podle Hanse 

Vredemana de Vries a vydaná Gerardem de Jode mezi lety 1565–1571.  

 Samostatnou kapitolu jsem dále věnovala čtyřem sálům s malovanými 

kazetovými stropy ve východočeském zámku v Častolovicích, které vznikly v době 

pana Fridricha z Oppersdorfu aţ kolem roku 1600. Bohuţel nemáme tolik podrobných 

zpráv o ţivotě tohoto renesančního šlechtice, tak jako je tomu u Zachariáše z Hradce  

a na Telči. Častolovické malované kazetové stropy se nacházejí ve čtyřech sálech 

prvního patra zámku, a to v místnosti zvané dle námětů nástropních maleb Tobiáška 

(bývalá jídelna), dále v hlavním neboli Rytířském sále a ve dvou přilehlých menších 

pokojích. Zajímavostí je, ţe na stropě Tobiášky je deset výjevů zasazených jen do osmi 

osmiúhelníkových kazet.  

Anonymní malíři se aţ úzkostlivě drţeli grafických předloh, coţ je příznačné  

pro všechny nástropní malby v Častolovicích. Rozlehlý hlavní sál patří k největším 

v českých zemích. Na malířsky bohatě zdobeném stropě je zobrazeno čtyřiadvacet 

starozákonních výjevů, které jsou známy, ale dosud se jimi téměř nikdo nezabýval. 

Proto bylo nutné upřesnit a nově určit některé náměty nástropních maleb v Rytířském 

sále. Pro deskové obrazy s náměty Samuel pomazává Davida na krále, David a Goliáš, 

Absolonova smrt, Příjezd královny ze Sáby a Šalamounův soud jsem nově našla 

grafickou předlohu v jednom z tisků české Bible, zvané Bible Melantrichova z roku 

1570. Dále jsem se zamýšlela nad ikonografickými náměty nástropních maleb 

v hlavním sále, u nichţ není známa grafická předloha, a dospěla jsem k názoru, ţe druhá 

malba v prostřední řadě stropu hlavního sálu by mohla zobrazovat Davida a Betsabé. 

Následně jsem určila, ţe dvě malby ve třetí řadě stropu znázorňují část příběhu  

o ctnostné Zuzaně (Zuzana a starci) a kamenování obou prolhaných starců. 

Při studiu malířské výzdoby dvou kazetových stropů menších místností jsem 

zjistila, ţe náměty nástropních maleb z Ovidiových Metamorfóz byly vybrány zřejmě 

zcela náhodně. Kaţdá malba nese označení konkrétní kapitoly z knihy Metamorfóz, ale 

to většinou neodpovídalo, a proto jsem náměty dohledávala dle grafických předloh. 

V tomto případě byly inspirací ilustrace Virgila Solise, připojené k novému vydání 

Ovidiových Metamorfóz z roku 1563. 
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Zmíněné nástropní malby telčského zámku i všech čtyřiačtyřicet nástropních 

maleb častolovického zámku, o nichţ se rozepisuji v této práci, jsem měla moţnost 

studovat přímo na místě. Důleţitou částí této práce je obrazová příloha, kterou jsem 

sestavila téměř celou z vlastních pořízených fotografií.                            
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7. Obrazová příloha 

 

 

 

1. Telč, zámek, pohled na kapli Všech svatých  

a nad ní situovaný Rytířský sál 

 

 

 

2. Telč, zámek, pohled do interiéru  

kaple Všech svatých 
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3. Telč, zámek, pohled do Rytířského sálu s malovaným kazetovým stropem 

 

 

 

 

4. Telč, zámek, pohled do Rytířského sálu 
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5. Telč, zámek, kazetový strop Rytířského sálu 

 

 

 

6. Telč, zámek, strop Rytířského sálu Zachariáše z Hradce 
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7. Telč, zámek, půdorys Rytířského sálu s tučně vyznačenými ctnostmi a kurzívou vyznačenými 

neřestmi   
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8. Telč, zámek, Zeus a Alkeidés, nástropní malba 

 

9. Telč, zámek, Herkules zápasící s nemejským lvem,  

nástropní malba 
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10. Telč, zámek, Herkules v boji s Kerberem, nástropní malba 

 

 

 

11. Cornelis Cort podle Franse Florise, Herkules v boji s Kerberem 
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12. Telč, zámek, drak z levé části stropu Rytířského sálu, polychromovaná řezba 

 

 

 

13. Telč, zámek, mořský býk ze stropu Rytířského sálu, polychromovaná řezba 
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14. Telč, zámek, muţ hrající na hudební nástroj, strop Rytířského sálu,  

polychromovaná řezba 

 

 

15. Telč, zámek, ţena jedoucí na rybě, strop Rytířského sálu,  

polychromovaná řezba 
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16. Telč, zámek, Artemis a sfingy uprostřed kazetového stropu Rytířského sálu 

 

 

 

 

17. Telč, zámek, Herkules bojující s kentaurem, strop Rytířského sálu, řezba 
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18. Častolovice, zámek, pohled ke vstupní bráně 

 

 

19. Častolovice, zámek, pohled do Rytířského sálu 
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20. Častolovice, zámek, Rytířský sál s malovaným kazetovým stropem 

 

 

 

21. Častolovice, zámek, Tobiáška s malovaným kazetovým stropem 



 

89 

 

22. Častolovice, zámek, Tóbitovo oslepnutí, nástropní malba 

 

 

 

23. Častolovice, zámek, Tóbit a Anna s kozou, nástropní malba 
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24. Častolovice, zámek, Tóbit a Anna, nástropní malba 

 

 

25. Častolovice, zámek, Tobiáš a Raguel, nástropní malba 
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26. Častolovice, zámek, Svatba Tobiáše a Sáry, nástropní malba 

 

 

27. Častolovice, zámek, Tobiáš hází vnitřnosti z ryb do ohně, nástropní malba 
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28. Častolovice, zámek, Odjezd Tobiáše a Sáry, nástropní malba 

 

 

 

29. Častolovice, zámek, Rozloučení s archandělem Rafaelem, nástropní malba 
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30. Častolovice, zámek, Stvoření světa, nástropní malba v Rytířském sále 

 

 

 

31. Častolovice, zámek, Stvoření člověka, nástropní malba v Rytířském sále 
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32. Častolovice, zámek, Adam a Eva v ráji, nástropní malba v Rytířském sále 

 

 

 

33. Častolovice, zámek, Bůh ukazuje Adamovi a Evě zakázaný strom,  

nástropní malba v Rytířském sále 
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34. Častolovice, zámek, Vyhnání z ráje, nástropní malba v Rytířském sále 

 

 

 

35. Častolovice, zámek, Adam obdělávající zemi po vyhnání z Edenu, 

 nástropní malba v Rytířském sále 
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36. Častolovice, zámek, Kain a Ábel, nástropní malba v Rytířském sále 

 

 

 

37. Častolovice, zámek, Kain a Ábel jako zemědělec a pastýř, 

 nástropní malba v Rytířském sále 
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38. Častolovice, zámek, Josef vykládá o svých snech,  

nástropní malba v Rytířském sále 

 

 

 

39. Častolovice, zámek, Josef hozený do studny, nástropní malba v Rytířském sále 
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40. Častolovice, zámek, Josef a Putifarova ţena, nástropní malba v Rytířském sále 

 

 

 

41. Častolovice, zámek, Josef vykládá sny faraonovi,  

nástropní malba v Rytířském sále 
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42. Častolovice, zámek, Samuel pomazává Davida na krále, nástropní malba 

 

 

 

43. Častolovice, zámek, David a Goliáš, nástropní malba 
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44. Častolovice, zámek, David a Betsabé, nástropní malba 

 

 

 

45. Častolovice, zámek, Absolónova smrt, nástropní malba 
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46. Častolovice, zámek, Šalamounův soud, nástropní malba 

 

 

 

47. Častolovice, zámek, Příjezd královny ze Sáby, nástropní malba 
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48. Častolovice, zámek, Šalamoun se klaní modlám, nástropní malba 

 

 

 

49. Častolovice, zámek, Abrahamova oběť, nástropní malba 
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50. Častolovice, zámek, Jiftách a jeho dcera, nástropní malba 

 

 

 

51. Častolovice, zámek, Tři mládenci v peci ohnivé, nástropní malba 
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