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Anotace 
Ve své práci bych ráda poukázala na principy renesančního urbanismu a jejich 
rezonanci v Čechách na příkladě srovnání dvou měst – Telče a Pardubic. Na počátku 16. 
století patřili vlastníci těchto měst – páni z Hradce společně s pány z Pernštejna – k 
nejbohatším a nejvlivnějším rodům v tehdejších Čechách. Za vlády pánů Zachariáše z 
Hradce a Vojtěcha a Jana IV. z Pernštejna se obě města dočkala významných přestaveb 
v renesančním slohu, ke kterým došlo při jejich obnově po velkém požáru ve druhé 
třetině 16. století. Těžištěm práce bude stavební vývoj telčského náměstí a výzdoba jeho 
měšťanských domů, jež budou zasazeny do kulturně historického kontextu své doby. 
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Abstract 
In my Bachelor thesis I would like to demonstrate the principles of the Renaissance 
urbanism and its resonance in Bohemia on an example of the city Telč compared to the 
city Pardubice. At the beginning of the 16th century belonged the owners of these cities 
– Lords of Hradec, together with the Lords of Pernštejn – to the richest and most 
influential families in Bohemia at the time. During the reign of Zacharias and Adalbert 
of Hradec and John IV. Pernštejn both towns underwent major reconstruction in the 
Renaissance style, which occurred after the destruction by fire in the second third of the 
16th century. The focus of the thesis will be building development of the Telč square. 
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Úvod 
 

  Ve své bakalářské práci bych se ráda zaměřila na architektonický vývoj Telče a 

Pardubic s důrazem na renesanční epochu. V první části práce bych shrnula 

problematiku renesančního urbanismus jak italského, tak českého neboť z jeho principů 

se vycházelo při přestavbě obou měst. Podrobněji bych se chtěla věnovat stavebnímu 

vývoji nově vznikajícího telčského náměstí, které bylo v polovině 16.století poničeno 

požárem.  

Na počátku 16.století patřili páni z Hradce společně s pány z Pernštejna k 

nejbohatším a nejvlivnějším rodům v tehdejších Čechách. Za vlády pánů Zachariáše z 

Hradce a Vojtěcha a Jana z Pernštejna se obě města dočkala významných přestaveb v 

renesančním slohu. Dnešní podoba náměstí Zachariáše z Hradce je výsledkem 

nespočetných architektonických proměn během více jak pěti století. Impulsem pro 

novou přestavbu středověkého náměstí a města celkově, byl požár z roku 1530.  Stejně 

tak tomu bylo i v Pardubicích. Od konce 15.století, kdy Pardubice získal Vilém z 

Pernštejna a přesunul sem sídlo svého rodu, město vyhořelo celkem dvakrát. Po shrnutí 

historického vývoje obou měst i rodové situace pánů z Hradce a z Pernštejna bych 

detailně rozebrala urbanistický i architektonický vývoj v obou městech. U náměstí 

Zachariáše z Hradce bych také konkrétně jmenovala několik významných domů a 

stručně popsala jejich historii a architekturu. Mezi ty nejzajímavější patří dům U 

Masných krámů, dům pekaře Michala či stavba nové radnice.   

V závěru práce bych poukázala na rozdílné i společné znaky obou měst v spojitosti s 

jejich renesanční přeměnou.  



1. Zhodnocení dosavadní literatury 
 

    První odborná literatura věnující se městu Telč z uměleckohistorického hlediska 

spadá do doby konce 18., ale především 19.století. Zásadní postavou, na kterou 

navazovali mladší historici a badatelé se stal chirurg a historiograf Jan Pavel Bílek. Do 

Telče se Bílek přestěhoval roku 1770.  Zasloužil se o záchranu mnoha písemností, 1

kterým hrozilo zničení. V roce 1790 sepsal Paměti města a panství Telč,  které se staly 2

základním zdrojem pro pozdější generace. Avšak ještě o pět let dříve sepsal telčský 

kaplan Josef Oliva veršované dílo Rhytmi Patriotici de Teltschii Memorabilibus 

(Vlastenecké verše o telčských pamětihodnostech)  kde líčí historické počátky města na 3

základě dochovaných legend. 

Další generací zajímající se o telčskou historii zastupují zejména dva profesoři reálky 

v Telči - Jaroslav Janoušek a Jan Beringer, kteří společně vytvořili díla Město a panství 

Telč  a Město a panství Dačice  a také založili městské muzeum. Janoušek se také 4 5

věnoval utřídění městského archivu a napsal i několik článků, které byly publikovány v 

Časopise Matice moravské. Z roku 1913 pochází ucelený spis Vlastivěda Moravská: 

Telecký okres, z pera Jana Tiraye.  Tento spis nám podává informace o telčském 6

průmyslu, historii, poloze, náboženství i o jejích obyvatelích. V neposlední řadě 

nesmíme zapomenout na Josefa Rampulu, římskokatolického kněze a profesora na 

telčském gymnáziu, který se také zabýval památkami a dějinami města. Mezi jeho 

nejznámější práce z 40.let 20.století patří Průvodce Telčí,  Pověsti a názory o vzniku a 7

vývoje Telče v nejstarší době  nebo Domy v Telči  vydané však až v roce 1999. 8 9

 MELMUKOVÁ 1988, 43–441

 BÍLEK 17902

 OLIVA 17853

 BERINGER/JANOUŠEK 18914

 BERINGER/JANOUŠEK 18945

 TIRAY 19136

 RAMPULA 19467

 RAMPULA 19498

 RAMPULA 19999
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Pozdější uměleckohistorická odborná literatura se věnuje především telčskému 

zámku. Ucelený soubor domů na náměstí bývá v odborné literatuře často opomíjen. 

První zmínky v literatuře o telčském zámku pochází od Jana Krypty, který o něm krátce 

píše ve svém Stručném dějepise města a panství Telč . Dílo věnující se celému 10

zámeckému komplexu sepsala Miroslava Nováková-Skalická. Popisuje zde stavební 

vývoj zámku a ke konci se zmiňuje i o historickém jádru města.  Milada a Oldřich 11

Radovi přispěli v periodiku Umění s objevem signatury kameníka Leopolda Estreichera 

na jednom z domovních portálů.  V 2.polovině 20.století zpracoval Dr. Dobroslav 12

Líbal stavebně-historický vývoj města. Ve své práci se zaměřil především na stavební 

vývoj zámku a domů na náměstí.  V 50.letech se uměleckohistorickým památkám 13

Telče věnoval Václav Richter.  V roce 2011 vyšel v Historickém atlasu měst České 14

republiky článek od Roberta Šimůnka věnující se počátkům města a jeho topografii.  K 15

úplně nejnovějším monografiím patří díla od kolektivu autorů Vlasty Kratinové, 

Bohumila Sameka a Miloše Stehlíka - Telč,  dále také publikace od Ondřeje Jakubce a 16

Jiřího Kroupy - Telč: historické centrum z roku 2013.  17

Uměleckohistorická literatura zabývající se dějinami a památkami města Pardubic je 

ještě o něco početnější než v případě té telčské. První významnou zmínku o uměleckých 

památkách vytvořených za vlády Pánů z Pernštejna nalezneme v ohromné syntéze 

Augusta Sedláčka z roku 1880 Hrady, zámky a tvrze království Českého.  Toto dílo by 18

se dalo označit za počátek vědeckého bádání pernštejnské historické epochy.  Na 

počátku 20.století sepsal český historik a katolický kněz Josef Sakař Dějiny Pardubic 

nad Labem.  Sakař zde představuje první ucelený pohled na Pernštejnské období v 19

Pardubicích, kdy se opírá o rozbor písemných pramenů i popis uměleckých památek. 

 KRYPTA 185710

 NOVÁKOVÁ-SKALICKÁ 197911

 RADA/RADOVÁ 197412

 LÍBAL 196213

 RICHTER 195814

 ŠIMŮNEK 200115

 KRATINOVÁ/SAMEK/STEHLÍK 199216

 KROUPA 201317

 SEDLÁČEK 188018

 SAKAŘ 192019
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Na jeho dílo navazuje historik umění a památkář Václav Wagner. Ve své monografii o 

městu Pardubice z roku 1943 popisuje uměleckohistorický i stavební vývoj města až do 

současnosti.  20

Dalším významným zdrojem informací stavebně historického rázu jsou zprávy 

vydané organizacemi zabývající se památkovou péčí. Po druhé světové válce bylo 

mnoho pernštejnských památek rekonstruováno a opravováno a mnohé restaurátorské 

zprávy a stavebně historické průzkumy byly také publikovány. Jedním z prvních, kdo 

prováděl v Pardubicích stavebně historické průzkumy byl Jaroslav Herout.   Ten na 21

počátku 60.let prováděl rekonstrukce domů na Pernštejnském náměstí a své výsledky 

publikoval ve zprávě Nové poznatky o pernštejnské výstavbě Pardubic. V 50. a 

60.letech na historika Wagnera navazuje Jakub Pavel. Pavel ve své práci zaznamenal 

výsledky opravy vnitřku kostela sv. Bartoloměje i jeho architektonický vývoj.  Kostelu 22

sv. Bartoloměje se též věnovala Hana Kadeřávková, která se také ve své diplomové 

práci zabývala architekturou a sochařstvím na pernštejnských panstvích v období 

přelomu gotiky a renesance.  V posledních desetiletích 20.století opět stoupá zájem o 23

pernštejnské památky. K významným dílům patří monografie Evy Šamánkové, která 

mapuje pozdně gotický a raně renesanční architektonický vývoj pernštejnských staveb a 

zasazuje je do středoevropského kontextu.  Na ni navazuje J. Krčálová, která 24

poukazuje na svébytnost této umělecké etapy související s rodem Pernštejnů jako 

donátorů. Její nové poznatky nalezneme v kapitolách Dějin českého výtvarného 

umění.  Z německých autorů se tématu české renesance věnoval např. Ferdinand Seibt 25

ve svém díle Renaissance in Böhmen, Geschichte, Wissenschaft, Architektur, Plastik, 

Malerei, Kunsthandwerk. 

 WAGNER 194320

 HEROUT 196221

 PAVEL 195422

 KADEŘÁVKOVÁ 196523

 ŠAMÁNKOVÁ 196124

 KRČÁLOVÁ 198925
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Mezi nejnovější literaturu zabývající se pernštejnskou vládou v Pardubicích patří dílo 

od Vladimíra Hrubého Pozdní gotika a raná renesance v Pardubicích z roku 2010.  26

Hrubý se soustřeďuje převážně na malířství a sochařství v období mezi léty 1491-1548. 

 HRUBÝ 200326
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2. Renesanční urbanismus 
2.1. Itálie 

Samotným pojmem urbanismus máme na mysli soustavnou nauku o tom, jak správně 

plánovat a posléze i stavět města. Počátky toho odvětví můžeme s jistotou nalézt v Itálii 

v 15.století.  Italské prostředí může vděčit za svůj velký stavební rozvoj především 27

změnám v držení moci. V 13.století začali městské státy ovládat bohatí měšťané a 

měšťanské vlády namísto aristokratických rodů. Zároveň spousta italských měst bohatla 

díky mezinárodnímu obchodu.  28

Pro renesanci je typická snaha o nalezení dokonalého systému, alespoň v teoretické 

rovině. Tím se tato epocha liší od předešlého středověku, který nehledal žádná obecně 

platná pravidla o plánování a výstavbě měst. Paradoxem k tomuto tvrzení může být i 

fakt, že ve středověku vznikly stovky měst, naopak v renesanci bylo nových měst 

postaveno minimum. Hlavním přínosem jsou právě ony zmiňované teoretické spisy 

společně s jednotlivými konkrétními stavbami. V této době se město začíná chápat jako 

svébytný organismus, kde nezáleží pouze na počtu obyvatel a staveb. Při plánování 

stavitelé využívají nové poznatky z matematiky, geometrie a perspektivy, které leckdy 

dovádí až ad absurdum. Po zhruba dvě staletí trvající renesanční období bohatě 

postačilo k pochopení, že i ty nejušlechtilejší myšlenky či nejideálnější konstrukce jsou 

v praxi často neuchopitelné.  Proto se v tom období objevují i mnozí kritici, kteří se 

často dostávají  až k utopistickým představám. S novými konstrukcemi se nejčastěji 

setkáváme na pevnostních stavbách, jejichž dispozice byly často používány i při jiných 

projektech. Není náhodou, že se mnoho renesančních humanistů ve svých traktátech 

zabývalo i opevněním. Mezi těmi nejznámějšími zmiňme Traktát o architektuře civilní a 

vojenské z pera Francesca di Giorgio Martini z roku 1490.  29

Na pomyslný počátek vývoje italského renesančního urbanismu jistě patří Leon 

Battista Alberti a Antonio di Pietro Averlino, přezdívaný Filarete. Albertiho traktát 

Deset knih o stavitelství byl poprvé vydán ve Florencii, samotné kolébce renesance, v 

 HRŮZA 1995, 12427

 KOCH 2012, 40028

 HRŮZA 2014, 274–27529
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roce 1485. Na první pohled je patrné,  že výchozím inspiračním bodem byl pro 

Albertiho spis Vitruviův traktát. Stejně jako tento antický spis i Albertiho dílo je 

rozděleno na deset částí. V jednotlivých kapitolách se rovněž zabývá konkrétními 

stavbami, technikou či stavebními rekonstrukcemi. Zároveň Alberti zdůrazňuje význam 

přírodních podmínek při výběru vhodného místa pro výstavbu nového města. Celkově 

ale Alberti neformuloval přesně dané principy pro uspořádání měst, ani nikdy nevytvořil 

půdorys ideálního města tak, jak to dělali jiní humanističtí teoretici.  30

Na druhé straně Filareteho traktát je od toho Albertiho velmi odlišný. Nejedná se o 

dílo věnující se obecným problémům stavitelství měst. Filarete rozděluje své dílo na 

více jak dvacet kapitol, ve kterých apeluje na svého milánského mecenáše Francesca 

Sforzu, aby dle jeho návrhů a plánů vystavěl ideální město pojmenované na jeho počet 

Sforzinda.[1] Zároveň se ve Filaretově díle poprvé objevuje koncept tzn. hvězdicového 

města, jehož půdorys tvoří osmicípá hvězda. Toto ideální město mělo být rozděleno 

šestnácti radiálními ulicemi, které se všechny sbíhají do středu města, kde by se měl 

nacházet opevněný zámek s dvěma náměstími a kostely, katedrálou, radnicí, tržištěm a 

věžovou stavbou, kterou vymyslel a načrtl sám Filarete. Celý tento traktát se nám 

dochoval pouze z latinského opisu, ale víme, že na rozdíl od Albertiho bylo toto dílo 

bohatě ilustrováno. Filarete popisoval ideální stavby, které byly v tehdejší době jen stěží 

realizovatelné a které můžeme plně docenit až v dnešní době - různé typy výškových 

budov, věží či koncept lineárního města sloužícího jako sídliště pro řemeslníky. (Mělo 

jít o dva velké pásy plochy rozdělené cestami na symetrické čtyřúhelníky na kterých by 

se nacházela jednotlivá obydlí se zahradou).  31

Přestože většina italských renesančních teoretiků zabývající se urbanismem 

považovala za ideální hvězdicová města s pravidelným geometrickým uspořádáním, tak 

takovýchto měst bylo postaveno úplné minimum, např. Palma Nuova, Pienza či 

Sabbioneta.. Největším přínosem jsou vedle již zmíněných teoretických  traktátů 

přestavby již existujících měst. Příkladem můžeme zmínit přestavbu janovské ulice Via 

Nuova z roku 1470, která byla jako první uspořádána v renesančním duchu 

pravidelnosti. Dalším významným místem je benátské náměstí sv. Marka [2], kde 

 HRŮZA 1995, 125–12630

 HRŮZA 1965, 20–2331
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budovy Staré a Nové Prokurácie společně s knihovnou uzavíraly prostor před Dóžecím 

palácem. Nemůžeme opomenout zmínit kolébku renesančního umění - Florencii. 

Většina přestaveb byla prováděna v samotném centru města [3]. Novou dominantou se 

stala Brunelleschiho kupole katedrály Santa Maria del Fiore. Stejný architekt použil v 

roce 1419 arkády na novém průčelí sirotčince Ospenale degli na Piazza Santissima 

Annunziata [4]. Toto náměstí bylo obestavováno postupně, avšak koncepce arkádových 

průčelí byla dodržena i ostatními architekty. Dalším klasickým renesančním celkem 

jsou budovy Ufizzi, vystavěné podle návrhu Giorgia Vasariho, kterým musela ustoupit i 

starší zástavba.  32

Postupem času slábl vliv italských měst a mnoho umělců odcházelo do Zaalpí. Zde 

ovšem chyběla ona četnost výskytu antických památek podle kterých mohli čerpat 

inspiraci umělci v Itálii. Také zde byl silně zakořeněn gotický sloh a samotná renesance 

proto nastupovala velice pozvolna. Co se samotného urbanismu týče, docházelo ze 

začátku pouze k úpravám samostatných budov a zahrad, postupem času se přešlo k 

přestavbám částí měst až k samotnému budování nových pevností, hradeb či čtvrtí. K 

zakládání zcela nových měst, stejně jako v Itálii, příliš často nedocházelo.  33

2.2. České země 

I na našem území mají městská sídelní střediska svůj původ již v pravěku. Před více 

než dvěma tisíci lety zde vznikala keltská oppida. Dalšími předchůdci skutečných měst 

byla sídla, jenž vznikla v 9.století ve Velkomoravské říši. Už v této době byla sídla 

poměrně rozlehlá se složitou sítí obydlí, dvorců velmožů a kostelů. Velkomoravská sídla 

se patrně nelišila od pozdějších románských měst na území dnešních Čech. V 10.století 

začala kvést řemeslná výroba a s ní i spojený mezinárodní obchod. Tento hospodářský 

rozvoj zapříčinil rozkvět měst, která se velmi blížila pozdějším feudálním městům. 

Většina těchto měst byla zakládána u významných obchodních cest, v blízkosti hradů a 

klášterů, či u vodních toků.  Nejdůležitější etapou vývoje měst na našem území byla 34

doba mezi 11.-14.století. Tehdy ve velkém vznikala středověká města, která dodnes 
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tvoří základ naší sídelní struktury. Většina našich měst je stále tvořena historickým 

centrem, ať už dobře zachovalým či nikoli, které nejčastěji pochází právě z této 

epochy.  Na počátku 13.století se dramaticky mění dispozice plánů měst. Ta byla od 35

samého počátku stavěna pokud možno s pravidelným půdorysem, rozdělenými 

parcelami a opevněním. Nově se objevuje z dob antiky zapomenutý šachovnicový typ 

půdorysu. Ta úplně nejstarší města na našem území byla založena krály Otakarem 

Přemyslem I. a jeho synem Václavem I. na přelomu 12. a 13.století. Obrovský boom 

zakládání měst však přišel až v druhé polovině 13.století, za Václavova syna a 

následníka, krále Přemysla Otakara II. V této době byla většina měst stavěna na 

půdorysu oválu (často lehce asymetrického), se soustavou opevnění a s rovnými ulicemi 

vzájemně se protínajícími v pravém úhlu. Výjimečně můžeme nalézt i půdorys čtverce 

či obdélníku. Avšak důležitější než samotný půdorys měst bylo rozložení samotných 

budov. Byl kladen velký důraz na správné rozmístění farních kostelů, klášterů i 

veřejných budov (např. kláštery žebravých řádů se stavěly zásadně u hradeb) apod. 

Další vrcholnou etapou v městském urbanismu je nepochybně vláda Karla IV. 

(1346-1378). Největší proměnou prošla samotná Praha, kde dal Karel IV. založit Nové 

Město. V tehdejší době šlo o vskutku velkolepý čin. Po dalším rozšíření Hradčan a Malé 

Strany se Praha řadila k největším středověkým městům  konce 14.století. Dalším 

velkým zlomem ve vývoji českých měst byly v 1.polovině 15.století husitské války, 

které měly silný vliv na vývoj městských opevnění.  36

Tato hustá síť gotických měst logicky zabraňovala plnému uplatnění pravidelnosti 

renesančního urbanismu a jeho dalším koncepcím. Avšak díky novým politickým i 

kulturním kontaktům s Itálií především z řad šlechty, pronikly ony nové ideje i na naše 

území. Oním zásadním impulsem byl jistě nástup Habsburků na český trůn. S nimi 

přichází po umělecké stránce zcela nová potřeba určité reprezentace. Toto smýšlení 

výrazně ovlivnilo i českou a moravskou šlechtu. V této době se mění kulturní i 

společenský ideál. Významným zdrojem informací o u nás nově nastupující renesanční 

epoše byla pro českou a moravskou šlechtu jistě cesta do Itálie v roce 1551.  Je proto 37
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logické, že nejzřetelněji se tyto nové renesanční proudy projevily na šlechtických 

sídlech. K nim si šlechta stavěla geometricky řešené zahrady, okrasné kašny a fontány, 

letohrádky či míčovny. To vše souviselo se změnou životní filosofie. V průběhu 

15.-16.století lidé postupně opustili onen středověký ideál, kdy byl lidský život brán 

jako pouhá příprava na život posmrtný. Renesanční člověk se snaží život plně 

vychutnat, proto se nejčastějšími architektonickými stavbami stávají zámek, palác a 

měšťanský dům.  38

 HEROUT 1981, 120–12338
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3. Počátky města Pardubice a jeho historický vývoj 

Město Pardubice se nachází na východě Čech, v údolí nad kterým se tyčí Kůnětická 

hora a kde se řeka Labe slévá s řekou Chrudimkou. Nejstarší historii města Pardubic 

můžeme dnes jen stěží rozklíčovat. Již ve 13.století stála na soutoku těchto dvou řek 

vodní pevnost, která sloužila jako panská tvrz. První dochovaná zmínka o jejich 

existenci pochází až z roku 1295. Jde o listinu, ve které papež Bonifác VIII. bere pod 

svou ochranu všechny tehdejší cyriacké (Řád křižovníků s červeným srdcem) kláštery.  39

A právě jeden z těchto klášterů společně s klášterním kostelem sv.Bartoloměje se 

nacházel i v blízkosti panské tvrze. 

Prvním doloženým držitelem Pardubic byl jistý Půta z Dubé, z rodu Ronovců zhruba 

na počátku 13.století.  Po polovině 14.století ztratil rod Ronovců o Pardubice zájem. 40

Vyměnili je za hrad Vizmburk, který se nacházel blíže rodovému centru. Novým 

majitelem Pardubic se tak stal Arnošt z Hostýně o jehož původu toho příliš nevíme.  V 41

průběhu dalších desetiletí se okolo tvrze tvořily první zárodky budoucího města. V roce 

1340 tento rychle rostoucí organismus nových budov nabyl právních norem města, které 

tvořilo soustavu budov okolo farního kostela Zvěstování Panny Marie. Spojilo se i s 

novým vodním hradem, nástupcem původní vodní pevnosti. Za další rozvoj města se 

zasloužil jeho zakladatel Arnošt ze Staré a jeho syn Arnošt z Pardubic, pozdější 

arcibiskup pražský. Samotné město mělo více než výhodnou polohu na křižovatce 

několika významných obchodních cest.  42

Z dob husitských válek se nám nedochovalo příliš mnoho informací. S jistotou ale 

víme, že z Pardubic zmizel klášter cyriaků a celé město se přiklonilo k přijímání 

podobojí. Na konci toho období získal město Diviš Bořek z Miletína, který jej spojil s 

velkým panstvím opatovického a sezemického kláštera. Tento rod si udržel vládu nad 

Pardubicemi po necelých 50 let.  Po řadě nevýznamných majitelů koupil město v roce 43

1491 Vilém z Pernštejna, jeden z nejvýznamnějších a nejbohatších šlechticů tehdejší 
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doby.  Už rok na to opustil Vilém II. z Pernštejna Kůnětickou Horu a přikázal k 44

přestavbě gotického hradu, který se měl stát hlavním sídlem rodu. Hrad získal nové 

opevnění s nárožními velkými bastiony. Samotný hrad začal být přestavován ještě v 

pozdně gotických formách, přeměna na renesanční zámek se odehrála až o několik 

později.   45

V roce 1507 bylo město postiženo požárem, což dalo podnět k nové přestavbě. Za 

dalších 30 let, v roce 1538, město vyhořelo znovu. Po pernštejnské nadvládě, kteří 

zabředávali do stále větších dluhů, bylo v roce 1560 město prodáno arciknížeti 

Maxmiliánu II. Habsburskému.  V této době město zažilo jistý úpadek, který byl ještě 46

prohlouben následující třicetiletou válkou. Další velký požár městem otřásl v roce 1645, 

kdy bylo město odstřelováno švédskými dělostřelci. Jen díky silnému bastionovému 

opevnění nebylo město úplně dobyto.  V průběhu dalších století se Pardubice pomalu, 47

ale jistě, vzpamatovávaly ze vzniklých škod a opět získávaly na svém věhlasu a 

prosperitě. 
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4. Páni z Pernštejna 

Rod Pánů z Pernštejna lze zařadit  k jedněm z nejstarších moravských šlechtických 

rodů u nás. Jejich úplné počátky lze vysledovat až do 13.století. Jejich nejstarším sídlem 

byl moravský hrad stejného jména jako rod samotný, Pernštejn. Již od přelomu 13. a 

14.století patřili Páni z Pernštejna k významným aristokratickým rodům, jehož členové 

zastávali významné funkce v zemské správě. V průběhu 15.století zaznamenal rod další 

vzestup a to především díky jejich válečnické a politické zdatnosti. Vilém a jeho syn Jan 

v druhé polovině 15.století položili  silné základy pro vytvoření silných hospodářských i 

společenských podmínek. Na přelomu 15. a 16.století už patřili Páni z Pernštejna mezi 

nejvýznamnější rody nejen na Moravě, ale i v Čechách. S tímto vysokým postavením 

rodu a nově nastupující renesanční epochou přišel i zájem Pernštejnů o uměleckou 

činnost.  48

K erbu Pernštejnů se váže pověst o jeho vzniku. Jistý prapředek, uhlíř Vaněk, Věňava 

či Vojtěch, měl v zápase porazit obrovského zubra, kterého pomocí houžve mezi 

nozdrami dotáhl ke králi a uťal mu hlavu. Vaněk požádal krále o svobodu a kus země. 

Tím se z poddaného stal urozený pán a ve svém erbu začal užívat zubří hlavu s houžví v 

nozdrách.  49

První doložený předek je Štěpán z Medlova, jenž bývá často označován za onoho 

bájného zubřího pokořitele. Štěpán zastával úřad královského purkrabí v Děvicích na 

počátku 13.století. Jeho další potomci úžívali různá příjmení, ale již v 15.století se 

ustaluje jméno Pernštejn.  50

 
4.1. Vilém II. z Pernštejna  

K nejvýznamnějším zástupcům této rodové linie patřil Vilém II. z Pernštejna.  Vilém 

zaujímal důležité úřady v zemské správě a také patřil mezi  věřitele krále Vladislava 

Jagellonského. V 70. a 80.letech 15.století za vlády Matyáše Korvína buduje Vilém své 
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dominium na Moravě. Povedlo se mu vytvořit silné finanční zázemí o které mohl opírat 

své mocenské postavení a díky němuž se mu  povedlo expandovat do Čech. Jako silný 

podporovatel Jagellonců sehrál významnou úlohu při získání uherské koruny pro 

Vladislava Jagellonského. Vilém financoval jeho uherskou cestu  a také působil jako 

panovníkův bankéř. Za své služby byl odměněn ziskem mnoha panství i dalšími 

ekonomickými výhodami.  V roce 1490 nastala pro Viléma ta správná chvíle pro 

mocenskou i majetkovou expanzi do Čech. S tímto plánem pravděpodobně souvisela i 

Vilémova konverze ke katolicismu. Vilém se však nikdy nestal ortodoxním vyznavačem 

své nové víry, v jeho očích šlo spíše o ten správný politický tah.  V 80.letech 15.století 51

pobýval Vilém z Pernštejna na Moravském Krumlově. Je vysoce pravděpodobné, že 

právě zde uzrála ona myšlenka na vybudování nového sídla, jenž by vhodně 

reprezentovalo jeho moc i bohatství. Za toto místo byly zvoleny východočeské 

Pardubice, které Vilém koupil v roce 1491.  Proč Vilém zvolil právě toto město, je 52

dodnes nejasné. V průběhu několika desítek let se Pardubice dočkaly zásadní proměny a 

přestavby. 

Již v roce 1509 patřili Pernštejnové na první místo nejbohatších rodů v českých 

zemích. Vilém se oženil s Johankou z Libic. Díky jejímu věnu získal četné statky v 

Čechách, kde mohl díky svému velkému finančnímu kapitálu položit základy nových 

panství v Pobečví a později i ve východních Čechách. S Johankou z Libic zplodil Vilém 

nejstarší dceru Bohunku (jež byla provdána za Jindřicha z Lipé, vlivného šlechtice z 

moravského rodu Ronovců) a dva syny - staršího Jana a mladšího Vojtěcha. V roce 1507 

došlo ke svatbě Jana a Vojtěcha se sestrami Markétou a Annou z Postupic, které 

pocházely ze spřáteleného rodu. Jejich věnem získali dvě panství v severovýchodních 

Čechách, která připojili k stávajícímu pernštejnskému moravskému panství. Touto 

dobou již bylo Vilémovi přes padesát let a jeho zdravotní stav se horšil. Časté návštěvy 

Prahy ho fyzicky velmi vyčerpávali a proto se rozhodl předat post nejvyššího hofmistra 

Vojtěchovi. Vilém se zároveň rozhodl, že musí dojít k rozdělení  pernštejnského 

dominia na část moravskou a českou. Tím byl položen základ ke vzniku dvou rodových 

linií (ty však existovaly jen krátce do roku 1534, kdy zemřel Vilémův syn Vojtěch). V 
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posledních letech svého života patřil Vilém II. k nejmocnějším a nejvlivnějším 

politickým osobnostem v českých zemích.  53

Ve 30.letech dosáhlo pernštejnské dominium největšího územního rozsahu vůbec. Ve 

40.letech byla míra zadluženosti panství tak obrovská, že museli členové rodu přistoupit 

k postupnému rozprodávání svého majetku. Pernštejnský rod začal postupně upadat. V 

polovině 16.století se rodové panství zmohlo k poslednímu nádechu za Jaroslava II. z 

Pernštejna, který se pokusil zadlužené hospodářství nově stabilizovat a prosperovat z 

něj. Po jeho smrti se již nenašel nikdo, kdo by byl schopný s obrovským panstvím 

hospodařit a dále ho nezadlužovat. Od této doby již pernštejnský rod nikdy nedosáhl 

svého původního věhlasu.  54

4.2. Vojtěch a Jan z Pernštejna 

Po otcově smrti v roce 1521 převzal Vojtěch své dědictví a s celou rodinou přesídlil 

do Pardubic. Zároveň se jako první z celého rodu začal titulovat Vojtěch z Pernštejna a 

na Pardubicích.  55

Vojtěch získal po otci úřad nejvyššího hofmistra Království českého. Jan získal 

označení Bohatý, neboť po smrti svého mladšího bratra spojil obě pernštejnská dominia 

pod svou vládu a celý majetek dokázal ještě dále rozšiřovat. V polovině 16.století 

vlastnili Pernštejnové třikrát větší majetek než další významný rod, Rožmberkové.  56

O letech mládí Jana i Vojtěcha se toho dozvídáme jen málo.Historik, profesor Petr 

Vorel ve své monografii o pernštejnském rodu přišel s tezí, že se Jan a později i Vojtěch, 

vzdělávali pravděpodobně ve slezské Vratislavi. Žádné písemné listiny však tuto teorii 

zatím nedokládají. Jak již bylo řečeno, ještě za Vilémova života získal Vojtěch úřad 57

nejvyššího hofmistra, který do té doby zastával jeho otec. Zároveň Vilém před svým 

odchodem z veřejného života zajistil Vojtěchovi i nástupnictví v českém dominiu. Ve 
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své době patřil Vojtěch k nejvlivnějším i nejschopnějším politikům. Po smrti Ludvíka 

Jagellonského v roce 1526 bylo dokonce jeho jméno zmiňováno v souvislosti se ziskem 

královské koruny. I Vojtěchův bratr Jan zastával díky silnému vlivu svého otce 

významné úřady na Moravě. Již mezi léty 1506 - 1532 zastával posty nejvyššího 

moravského komorníka a zemského hejtmana. V roce 1534, po smrti Vojtěcha, získal 

Jan rozlehlé pernštejnské dominium pod svou vládu. Díky tomu se stal nejbohatším 

šlechticem v českých zemích.  58

I po nástupu Habsburků na český trůn patřil Vojtěch stále k těm nejbohatším 

šlechticům vůbec. Avšak už kolem čtyřicátého roku svého života začal Vojtěch trpět 

vážnými zdravotními potížemi. Šlo o poruchy pohybového ústrojí a proto byl často 

nucen omlouvat se z politických jednání. Jeho smrt přišla náhle, 17.března 1534 v 

Praze. Okamžitě se kolem jeho smrti vyrojilo množství spekulací, např. že byl otráven 

svými nepřáteli. Příčinu Vojtěchovi smrti se dnes již s největší pravděpodobností 

nedozvíme. Pohřben byl v kryptě pardubického kostela sv. Bartoloměje.  59

Jak již bylo řečeno, o Janově dětství toho víme pramálo. V roce 1506 zaujal místo 

nejvyššího komorníka zemského soudu v Brně. Krátce na to se stal i samotným 

moravským hejtmanem. Po otcově smrti získal pod svou moc moravské dominium a 

velmi výrazně ho začal rozšiřovat. Na rozdíl od české části, která byla kompaktním 

celkem, moravské statky byly rozesety po území v několika blocích. Až do 30.let 

16.století Janovo pozemkové vlastnictví neustále nabývalo. Po Vojtěchově smrti v roce 

1534 navíc zdědil i celou českou část. Zcela jednoznačně se tak stal vlastníkem 

největšího pozemkového dominia v českých zemích. Díky bratrovu dědictví byly 

oddáleny i starosti se zadlužováním majetku.  60

Roku 1527 se Jan oženil s mladou Hedvikou ze Šelmberka. Z prvního manželství 

měl Jan jen dcery a proto bylo potřeba zplodit mužského dědice, který by se postaral o 

ohromné pernštejnské panství. Šlo o šťastné, ale krátké manželství. S Hedvikou ze 

Šelmberka nakonec zplodil Jan tři syny - nejstaršího Jaroslava, prostředního Vratislava 
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a nejmladšího Vojtěcha. Avšak krátce po narození dcery Kateřiny, v roce 1535, Hedvika 

zemřela. Od 40.let 16.století začínají navíc postupně vyplouvat na povrch Janovy vážné 

finanční problémy. Jan se proto stáhl z politického života a začal se více věnovat svým 

finančním záležitostem.  61

Janův syn Vratislav získal post nejvyššího kancléře Království českého. Na rozdíl od 

otce byl horlivým vyznavačem katolictví. Oženil se s dcerou významného španělského 

šlechtice. I za jeho života se rodinné dominium stále topilo v dluzích a Vratislav byl 

nucen prodat některé statky. Jeho manželství bylo velmi plodné, s manželkou měli 

celkem 20 dětí. Většinu z Vratislavova majetku zdědil jeho syn Jan, který ale nedokázal 

zažehnat stále více se prohlubující finanční krizi. Z jeho dětí zemřel jako poslední 

mužský potomek Vratislav Eusebius, jenž byl zabit v šarvátce se Švédy v roce 1631. 

Poslední ženská členka rodu, Frebonie, zemřela bezdětná v roce 1646.  62
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5. Renesanční přestavba města Pardubice 
5.1. Urbanistický vývoj města 

Na konci 13.století vznikal městský útvar v okolí vodního hradu a cyriackého 

kláštera zcela nepravidelně a bez jakéhokoli řádu. O století později, v roce 1340 získaly 

Pardubice právní normy města.  Nové městské jádro se začalo tvořit okolo farního 63

kostela Zvěstování Panny Marie a postupně splynulo se zástavbou v okolí vodní tvrze. 

O další rozvoj města se zasloužil jeho zakladatel Arnošt ze Staré a jeho syn Arnošt z 

Pardubic. V druhé polovině 14.století získalo město hradby. Ty utvořily téměř 

pravidelný čtverec okolo městského centrálního náměstí s pravidelnými bloky domů. 

Třemi nejdůležitějšími body města byly farní a klášterní kostel spolu s vodní tvrzí, která 

byla později přeměněna na sídelní palác Pernštejnů. V 15.století se obrys města nijak 

výrazně neměnil. Samotné město mělo více než výhodnou polohu na křižovatce 

několika významných obchodních cest. V blízkosti města také vyrostla dvě menší 

předměstí, která v průběhu století splynula s městem samotným.  V době 64

pernštejnských přestaveb bylo městské jádro obehnáno silnými hliněnými valy. V 

každém rohu opevnění se navíc nacházely podkovité rondely, které byly obklopeny 

vodními příkopy. Na podobném principu bylo opevněno i centrum města.  65

5.2. Architektonický vývoj Pernštýnského náměstí  

Pernštejnská přestavba Pardubic se dá rozdělit na dvě etapy. Ta první je spojená s 

vládou Viléma II. a kombinuje ještě pozdně gotické prvky s těmi renesančními. V druhé 

etapě spojené s Vojtěchem a Janem se již renesanční sloh projevuje v celé své kráse. 

První přestavbu, kterou Vilém II. z Pernštejna zahájil byla ta na Kůnětické hoře. Záhy 

ale tento hrad Vilém opustil a sídlo svého rodu přesunul do Pardubic. Zde započal 

přestavbu starého hradu v nové, reprezentativní sídlo. Gotický hrad získal nové 

opevnění. Byly vybudovány valy se zděnou hradbou na jejich vnějším okraji společně s 
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nárožními okrouhlými bastiony. Nový zámek byl zprvu budován ještě v pozdně 

gotickém tvarosloví. Renesance se přihlásila až v pozdějších etapách přestavby. Za 

Vilémova působení vznikla nepochybně gotická arkáda východního křídla, arkýř 

jihozápadního křídla a kaple Tří králů. Je tedy patrné, že již v této době vznikl koncept 

zámku se čtyřmi křídly a čtvercovým nádvořím.  66

Za Viléma II. tvořilo město a nově přestavovaný zámek jednotný celek. Panskou tvrz 

odděloval od zbytku města velký vodní příkop. Celé pernštejnské opevnění navazovalo 

na starší středověké.  Dnes se po něm zachovala pouze Zelená brána,[5] která uzavírá 67

náměstí na západě. Věž brány a přízemní předbraní bylo postaveno Mistrem Pavlem po 

roce 1507, v roce 1538 byla ale poničena požárem. O její obnovu se postaral Jiřík z 

Olomouce, který přidal další patro s měděnou střechou, dekorativní renesanční atikou a 

štítem s reliéfem.  68

V roce 1529, za panování Vojtěcha z Pernštejna, byl na nově vznikajícím zámku 

vytesán hlavní vstupní portál. Nejvýznamnější Vojtěchovou zásluhou na přestavbě 

Pardubic bylo jistě povolání italských umělců na pardubické panství. Portál byl sice 

osazen až v roce 1541, ale dodnes jej většina historiků považuje za zlom, kdy už i do 

našich zemí pronikají prvky severoitalské renesance.  Historička D. Menclová 69

považuje přestavbu pardubického hradu za výrazný mezník, jenž uzavírá jednu zásadní 

etapu ve vývoji architektury feudálních sídel. V této době totiž nové pernštejnské sídlo 

ještě nelze nazývat ani hradem, ani zámkem.  70

Vilém II. zapojil do své koncepce přestavby hradu i přilehlé město. V roce 1507 

postihl Pardubice ničivý požár, což jen nahrávalo nové obnově města. Tato výstavba z 

počátku 16.století určila městský půdorys, jenž se zachoval až do dnešních dnů.[6] Ve 

středu města se nacházelo náměstí s novou širší ulicí vedoucí k zámku. Dále s 

prostorem zaniklého cyriackého kláštera a dvěma kratšími ulicemi, přičemž jedna vedla 
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k Zelené bráně a druhá ke kostelu Zvěstování Panny Marie.  Všechny stavební práce 71

řídil Mistr Pavel, jenž patřil do dílenského okruhu stavitelů Benedikta Rieda a který 

přicházel s novými renesančními prvky.  Měšťanské domy si stavěla vrchnost ze dvou 72

třetin na své vlastní náklady. Šlo nově o kamenné domy, jejichž parcely byly často 

slučovány, aby se vytvořil větší prostor pro nové stavby v renesančním duchu. První 

obnova města skončila zhruba v roce 1515.  Počítala se zachováním středověké 73

dispozice města s pravidelným obdélníkovým náměstím z jehož tří rohů se rozbíhají 

hlavní komunikace. Ty byly obklopeny parcelami s měšťanskými domy. Náměstí [7] 

bylo také ze tří stran obehnáno hradbami se dvěma hlavními branami - Zelenou bránou 

na západě a Bílou bránou na severovýchodě.  74

V průběhu této první významné stavební etapy vyrostly v Pardubicích také tři nové 

kostely. Katolický kostel sv.Bartoloměje, který byl přestavěn z trosek starého 

cyriackého kostela. Dalším byl kostel Zvěstování Panny Marie, který byl znovuobnoven 

v roce 1515 a byl určen kališníkům. Tím posledním byl špitální kostel sv. Jana Křtitele. 

Všechny tyto stavby odpovídají stejnému výtvarnému stylu pozdní gotiky.  Kostel 75

Zvěstování Panny Marie byl stejně jako některé domy zaklenut sklípkovými klenbami. 

Přestože je celková výstavba prováděna ještě v pozdně gotickém stylu, můžeme Mistru 

Pavlovi připsat i dva již renesanční portály z této doby. Jeden se nachází na Kůnětické 

hoře, ten druhý na severním portálu kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích.[8] Zatímco 

portál na Kůnětické hoře nedosahuje vysokých kvalit (jedná se o jednoduché sloupy s 

hladkým kladím a vlysem, který je vyplněn letopočtem 1510), ten kostelní již plně 

odpovídá formám renesančního slohu. Kladí s římsou mají robustní profilaci, vlys plně 

zapadá do plochy průčelí a postranní korintské sloupy jsou s kanelovanými dříky a 

volutami hlavic. Je velice zajímavé, že oba sloupy nad sebou vlastně nic nenesou. Reliéf 

zobrazující legendu o vzniku rodu se nachází zhruba půl metru nad sloupy. Samotný 

portál je tak jasně oddělen od reliéfu. Ve vlysu se také nachází nápis jenž oslavuje 
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stavebníkovy úspěchy.  Obnova po prvním požáru se netýkala pouze architektury či 76

práce kameníků, přestože za Viléma II. se sochařská výzdoba vyskytuje minimálně. 

Nalézt ji můžeme např. na svornících a žebrech kleneb či na portálech. Ale již o 

generaci později sehrála sochařská výzdoba významnou úlohu při zvelebování 

pernštejnského zámku.  77

Rozsáhlé změny však probíhaly již před samotným požárem. Už tehdy bylo 

postaveno několik kamenných domů. V roce 1506 byl založen urbář, díky kterému 

můžeme zaznamenat změny ke kterým došlo po požáru. Avšak vývoj mezi získáním 

Pardubic Vilémem II. v roce 1491 až po rok 1506 můžeme rekonstruovat jen stěží. Díky 

P.Vorlovi, jenž provedl důkladnou analýzu tohoto urbáře, můžeme s jistotou říci, že 

krátce před prvním požárem už náměstí existovalo ve svém nynějším půdorysném 

rozsahu. Někteří autoři předpokládají, že náměstí mohlo být před požárem čtvercové a o 

něco větší a postupně pak došlo ke zmenšení díky vestavění bloku domů na jeho severní 

straně.  78

V Pardubicích se nově nastupující styl nejjasněji projevuje v pravidelném půdorysu 

náměstí a také u vlašského opevnění, které bylo opatřeno nárožními rondely.  Sám 79

Vilém II. nařídil výstavbu kamenných domů zvýšených o jedno patro a na přesně 

vyměřených parcelách. Pouze movitým měšťanům bylo dovoleno stavět na zdvojených 

parcelách. Tato výstavba se ještě stále nesla v duchu pokračující pozdní gotiky. Snad jen 

použití sklípkových kleneb v některých domech předznamenávalo příchod stylu 

nového. Nově postavené domy měly klenutá přízemí, nad kterým se zvedalo vysoké 

patro s honosným atikovým štítem, který měl na pohled zvenčí evokovat přítomnost 

druhého patra. Pro tyto domy se stal typickým prvek členění štítů pomocí oken se 

záclonovými oblouky a malovanými plochami jenž tvořily kontrast se světlou omítkou 

na fasádě.  80
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Avšak s domovními interiéry a s domovní fasádou, bylo také neodmyslitelně spjato i 

malířství. Byla to právě nástěnná malba, jenž sjednocovala linoucí se pás atik celého 

náměstí a zvyšovala tak i jejich iluzivní účinek. Výhodou nástěnných maleb oproti 

kamenické práci byla v nižších nákladech a přitom sloužila stejnému reprezentativnímu 

účelu jako kámen. U většiny domů byla plocha fasády narušena dvěma nikami, které 

byly zdobené jak uvnitř, tak i přes vlastní okraj. Pokud se budeme opírat o stavebně 

historické průzkumy, jež na měšťanských domech prováděli v minulém století např. 

J.Herout , můžeme předpokládat existenci zhruba stovky domů se shodným typem 81

průčelí. Jestliže každý dům nesl na své fasádě něco mezi 4 až 6 nikami, dostáváme se k 

číslu většímu než 500 malovaných nik a šlo tedy o obrovskou výtvarnou zakázku. V 

dnešní době se podařilo odkrýt přes 60 nik. Některé tyto průzkumy však výrazně 

zasáhly do členění fasád z pozdějších etap jejich vývoje a proto byly niky často po 

zdokumentování opět zazdívány.  V současnosti se jedná o jeden z nejzachovalejších 82

souborů nástěnných maleb na měšťanských domech ve střední Evropě 16.století. [9] 

Obdobné nástěnné malby v exteriéru bychom mohli nalézt např. v Innsbrucku. Fasády 

byly komponovány jednotně, probíhala např. sériová výroba kamenných ostění oken, 

jenž byla členěna buď jedním nebo dvěma kříži.  V dosud nalezených nikách se 83

nejčastěji vyskytuje výzdoba imitující okna v dřevěném rámu. Můžeme tak 

předpokládat, že motiv iluzivního okna převládal v domovní výzdobě. Pak se mohla 

uplatnit ona rychlá sériová výroba pomocí základního vzoru. Dalším používaným 

motivem na nástěnných malbách je figurální výzdoba. Tyto malby však nejsou 

dostatečně zachovalé a doposud není jasné, zda pro ně platil nějaký společný 

ikonografický program. Vyloučit se to nedá, vzhledem k celkové koncepci výstavby 

celého města. Tím nejunikátnějším na tomto celém souboru je ono spojení jednotného 

urbanistického řešení se všemi výtvarnými druhy umění.  84

Po dalším ničivém požáru v roce 1538, již za Jana z Pernštejna, bylo město nuceno 

přistoupit k další přestavbě.  Pozdně gotické kamenné domy sice nebyly zničeny úplně, 85
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jejich celková rekonstrukce však byla nutná. Jan z Pernštejna poskytl finanční i 

materiálovou pomoc k obnově města. Díky přiděleným Janovým financím a nově 

zřízené cihelně probíhala druhá stavební etapa velmi rychle. Již v roce 1539 byla hotova 

rekonstrukce radnice, několika domů na náměstí a masných krámů či střechy Zelené 

brány a jejího zcela nového předbranní. Všechny tyto stavby spojovalo průčelí s 

jednotnou hlavní římsou. Nad ní se zvedalo několik pravoúhlých pilastrů, které 

vytvářely pole ve tvaru obdélníků a které byly zakončeny obloučky kladenými do vlysů 

vedle sebe nebo stupňovitě nad sebou (jak bylo užíváno dříve v gotickém stylu). Vznikl 

tak zcela nový druh štítu, jenž kombinoval pozdně gotické prvky s těmi renesančními a 

jenž v našem prostředí zcela zdomácněl.   86

Druhý požár byl o mnoho ničivější, zachráněno bylo pouze sedm domů z celého 

města. Bylo tedy nutno přistoupit k zcela nové výstavbě. Jan sám stanovil koncepci 

nové výstavby a vedení svěřil staviteli Jiříku z Olomouce. Jednou z podmínek bylo 

např. že žádný z měšťanů nesměl nic podnikat bez předchozího souhlasu.  Zachovaný 87

dopis, v němž Jan vysvětluje nutnost jednotné architektonické výstavby je v našich 

zemích zcela unikátní. Jedná se o jeden z nejpřesnějších ustanovení pro výstavbu města 

v 16.století u nás. Pardubice tak dosáhly ucelené jednoty, které nemůže žádné jiné české 

město této doby konkurovat.  Pro přestavbu se sériově pálila ozdobná keramická ostění 88

dveří a oken s různými druhy ornamentů, která se vyráběla v pernštejnských 

cihelnách.  S typizovanou hromadnou výstavbou se u Pernštejnů nesetkáváme poprvé. 89

Již dříve ji využily v 15.století na hradě Pernštejně nebo při první přestavbě Pardubic za 

Viléma II. Zcela novým byl však používaný materiál, terakota. Ta nahradila příliš 

drahou práci kameníků. Z terakoty se vyráběla okenní a dveřní ostění, která po vypálení 

získala zářivě rudou barvu. Kontrastovala tak se světle bílou barvou omítky. Sériová 

výroba také umožnila tvorbu velkého množství terakotových článků, proto můžeme 

řadu z nich najít nejen v Pardubicích, ale i v Chrudimi či na pernštejnském paláci v 

Praze na pražském hradě. Na všech těchto budovách je v ostění obtisknuta stejná 

rostlinná rozvilina. Jde o zajímavý úkaz prefabrikace a typizace stavebních dílů v 
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16.století u nás. Celkově se vyrobilo přes několik stovek dílů. Některá ostění se skládala 

jen z několika článků, ta složitější mohla být poskládána až z 26 prvků. Fasády domů 

zdobily nástěnné malby s prvky iluzivní architektury či rostlinnými motivy.  V 90

interiérech domů byly po požáru trámové stropy často nahrazovány valenou klenbou, 

která byla prolomena křížovou lunetou. V zadní části domu se nacházela reprezentativní 

síň s nástěnnými malbami, které vytvářely iluzivní architektonické orámování oken.  91

Fasády domů na náměstí proto byly rozdílné pouze svou šířkou, danou starší 

středověkou parcelací. Jednotícím prvkem fasád se staly atiky, jež spojovaly domy do 

souvislých pásů, které obklopovaly náměstí ze všech stran. Mistr Jiřík z Olomouce 

využil pro atiky půlkruhových obloučků. Jak poukazuje E.Šamánková, tento Mistr se 

pravděpodobně inspiroval u benátské renesance, konkrétně u slezských renesančních 

staveb. Jejich rané renesanční štíty odkazují na benátské práce Coduciho či Pietra 

Lombarda. Spojení Slezska, které bylo v této době součástí Českého království se 

zbytkem země bylo velmi silné díky starým obchodním cestám. Konkrétní návaznost na 

Pernštejny můžeme spatřovat i v tom, že Jan byl poručníkem těšínského knížete 

Václava. Z těchto důvodů se lze domnívat, že právě Slezsko hrálo u Jiříka z Olomouce 

silnou inspirační roli. Jednotné urbanistické pojetí města tak bylo znovu obnoveno, 

tentokrát však již v renesančním duchu.  92

5.2.1. Dům U Jonáše 

Dům U Jonáše [10] je jednu z nejzajímavějších staveb pernštejnského náměstí. 

Původní podoba pozdně gotického průčelí se nám bohužel nedochovala, ale můžeme ji 

odvodit od ostatních domů na náměstí. Na průčelí se nacházel kamenný reliéf 

zobrazující pověst o vzniku rodu. Při řízené přestavbě po prvním požáru se řada 

majitelů stěhovala dál z centra města, neboť si nákladnou přestavbu nemohli dovolit. 

Mezi nimi se nacházel i Jan Tranda, první doložený majitel domu U Jonáše. Vilém II. 

část výstavby financoval sám nebo poskytoval volné parcely majetnějším občanům 
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města. Stejně tak tomu bylo i při výstavbě tohoto domu. Z období před požárem se nám 

zachovaly pozdně gotické interiéry. Nejzajímavější částí je jistě  dvoulodní vstupní síň 

se sklípkovou klenbou sklenutou na pilíř uprostřed místnosti. Tento typ kleneb se do 

našich zemí importoval ze Saska a jen potvrzuje vysokou úroveň stavitele.  Na zadním 93

průčelí můžeme nalézt ostění oken s terakotovými rozvilinami. P o této obnově patřil 94

dům U Jonáše k nejreprezentativnějším domům v celém městě. 

 HRUBÝ 2000, nepag.93

 POCHE 1980, 1894
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6. Počátky města Telč a jeho historický vývoj 

Město Telč se nachází na hranici mezi Moravou a Čechami, na dohled od nejvyšší 

hory kraje - Javořice. Samotné založení Telče se odvíjí od nepodložené legendy 

pojednávající o vítězství Otty II., moravského knížete, nad Břetislavem I. v roce 1099. 

Na památku bitvy měl Otta II. založit osadu, dnešní Staré Město s kostelem Matky 

Boží.   95

Odkud vlastně pochází název města Telč? V nejstarších pramenech se vyskytuje 

slovo ,,Teleč" jako přivlastňovací jméno k osobnímu jménu Telek, což znamenalo 

Telcův dvůr. Další hypotéza vychází z staročeského slova „tál", německy „Theil" ve 

smyslu poplatku nebo cla. Název města by tedy byl odvozen od jeho polohy na 

významných kupeckých stezkách. To by ovšem znamenalo, že město bylo zřízeno jako 

kupecké centrum s mýtem. Tuto hypotézu však vyvrací Dr. Kratinová, která poukazuje 

na přecenění dopravního významu těchto stezek a také poukazuje na faktum, že ještě v 

roce 1763 byla více jak polovina obyvatelstva Telče pouhými sedláky.  96

Již odedávna v tomto kraji existovaly mnohé obchodní dálkové stezky, např. stezka 

Humpolecká a Třebíčská.  Právě díky těmto cestám byl prostor dnešního města 97

strategicky výhodným k založení nové osady. Na křižovatce těchto cest, ve velké části 

rozsáhlého hvozdu mezi osídleným územím Čech a Moravy, vznikl knížecí dvorec 

jehož sídlem byl hrádek nebo týn s pozdně románským kostelem. Ve velmi blízkém 

okolí při křížení dálkových cest při Telčském potoku začaly vznikat další menší osady. 

V dnešní době je nejviditelnějším pozůstatek onoho dvorce vysoká pozdně románská 

věž se sdruženými okny z precizně opracovaných kvádrů, pravděpodobně někdy z 

1.poloviny 13.století. Přilehlý tribunový románský kostel (nyní kostel sv.Ducha 

postavený na stejném místě) se však nedochoval. Tento dvorec je zmiňován v 

písemných pramenech až v roce 1315 a to pouze ve formulářové sbírce. Ve dvorci sídlil 

 DAVID/SOUKUP 2004, 18895

 KRATINOVÁ/SAMEK/STEHLÍK 1992, 1396

 HOLEČKOVÁ 2005, 12697
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správce - vilikus, který měl na starosti správu majetku, ale také určité soudní 

pravomoci.  98

Možnost, že by město Nová Telč bylo založeno již ve 13.století je silně 

nepravděpodobná. Do roku 1339 byla Telč pouze královským statkem. Pokud by byla 

městem již dříve, archeologické nálezy či prameny by se o tom jistě zmiňovaly. 

Založení nové Telče bychom proto měli situovat až do poloviny 14.století v souvislosti 

s rodem Vítkovců, konkrétně pánem Menhartem. Důkazem by mohla být středověká 

městská pečeť nesoucí písmeno M z roku 1440. Relevantnějším důkazem potvrzující 

pozdější vznik města jsou architektonické stavby, konkrétně koste sv.Jakuba a opevnění. 

Kostel sv.Jakuba byl farním kostelem Nové Telče jehož založení jistě souviselo se 

vznikem města, neboť malý románský kostel sv.Ducha by jen stěží stačil rozrůstajícímu 

se obyvatelstvu.  99

V letech 1331 až 1335 český král Jan Lucembruský, ale hlavně jeho syn moravský 

markrabě Karel vydali listinu, díky které vykoupili zastavěné královské hrady a mezi 

nimi mimo jiné i Telč. Karel tak získal důležitý obranný bod, který se mu hodil k obraně 

hranic vůči Uhrám Ve dvou listinách se markrabě Karel obrací na všechny úředníky s 

žádostí o zachování jemnických svobod a o pomoc v právních záležitostech ve městě 

Slavonice.  V roce 1348 zdědil telčský statek po svém otci Oldřichu z Hradce pražský 100

kanovník Menhart z Hradce. Ten v letech 1348 až 1366 založil vnitřní město (dnešní 

náměstí Zachariáše z Hradce), které bylo vybudováno na principu vodní pevnosti. 

Město tak bylo obklopeno hradbami a třemi rybníky - Staroměstským, Štěpnickým a 

Ulickým. Avšak první písemná zmínka o Telči jako o městě pochází až z roku 1366.  101

Dr. Líbal ve své práci o stavebně-historickém vývoji města zastává názor, že založení 

Telče v 2. polovině 14. století, jakožto hrazeného a parcelací děleného města nelze 

předpokládat za založení na drnu, vzhledem k tak specifickému půdorysu města.   102

 KROUPA 2013, 9–1098

 RICHTER 1958, 6–799

 KRATINOVÁ/SAMEK/STEHLÍK 1992, 14100

 KROUPA 2013, 12–13101

 LÍBAL 1962, 4102
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Již na začátku 14.století byla Telč poměrně rozsáhlou sídlištní aglomerací. Klíčovým 

rokem byl letopočet 1339, kdy se Telč dostala do držení Oldřicha z Hradce. Za správy 

Pánů z Hradce začala Telč prosperovat. V roce 1354 se Telč stala samostatným 

panstvím Menharta z Hradce, syna Oldřicha. Právě Menhart nechal vybudovat nové 

město zvané Nová Telč. Toto pojmenování bylo ovšem poněkud paradoxní, neboť toto 

nové město bylo založeno i v místech starého románského kostela, jehož věž byla 

nejvyšším orientačním bodem nového města. Od ní se město mírně svažovalo na 

severozápad. Zdá se pravděpodobné, že současně s novým městem byl založen i nový 

vodní hrad v nejsevernější části. Celková poloha tohoto nového sídelního útvaru byla 

velmi výhodná především z obranného hlediska, neboť ze tří stran bylo obklopováno 

soustavou tří rybníků. Město proto bylo opevněno jen jednoduchými hradbami, neboť 

vodní plochy zajišťovaly dostatečnou ochranu. Zdvojené byly hradby pouze na 

východě, kde bylo město nejvíce zranitelné a nechránil ho žádný z rybníků. Přestože šlo 

ve 14.století o zcela novou výstavbu, rozhodně nemůžeme říct, že se odehrávala 

na ,,zelené louce”. Už předtím zde existoval sídelní areál s dvorcem a kostelem, který 

byl dlouhou dobu brán jako samostatný celek a v 15.století byl označován jako 

předměstí Horní Telč.  103

  

Nástupcem Menharta z Hradce se stal jeho synovec Jindřich III. z Hradce. Ten se 

rozhodl naproti farnímu kostelu sv. Jakub Většího, zbudovaného ve 14.století, postavit 

opevněné hradní sídlo. Tento nový hrad byl jen malou městskou tvrzí, dodnes ukrytou v 

jádru zámku kolem vnitřního dvorku. Za husitských válek byla Telč několikrát 

dobývána. Až za vlády Jiřího z Poděbrad se situace uklidnila. Telči byla připsána její 

stará privilegia a král současně přidal mílové právo na prodej soli a vaření piva. Díky 

tomuto várečnému právu mohli měšťané v budoucnu budovat své domy.  104

 KUČA 1996, 467–468103

 KROUPA 2013, 16104
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7. Páni z Hradce 
7.1. Stručný nástin historie rodu 

Páni z Hradce pochází z jedné větve Vítkovců, velmi starého a významného českého 

šlechtického rodu. V jejich erbu se objevuje zlatá růže v modrém poli a v srdečním 

štítku.  Zakladatelem rodu Vítkovců byl Vítek a Jindřich z Prčice, otec a syn. Od 

Jindřicha se odvíjí i založení rodinného sídla po něm pojmenované - Jindřichův Hradec. 

Ten zůstal sídlem rodu až do jeho samotného vymření. Většina pánů z Hradce zastávala 

významné posty v zemi. Velmi často také bojovali o moc s ostatními rody, občas i se 

samotným králem. Např. Oldřich z Hradce patřil k odpůrcům krále Jana 

Lucemburského, později se s ním však smířil a dokonce byl přítomen korunovaci Karla 

IV. českým králem. Soupis tehdejších majetků pána z Hradce čítá mnoho statků ve 

středních a jižních Čechách, ale i na Moravě.  105

Jedním z Oldřichových synů byl i již zmíněný Menhart, který po otcově smrti zdědil 

telčské panství. Za husitských válek stál Menhart nejprve na straně kališníků, později se 

proti nim postavil v bitvě u Tachova. Poté byl předním členem panské jednoty a 

zastával úřad nejvyššího purkrabího.  Již od 13.století byl Jindřichův Hradec hlavním 106

sídlem hradeckých Vítkovců a zároveň se stal největším zdrojem hospodářské síly rodu. 

V průběhu několika generací se i Telč stala významným statkem rodu. Neblahý vliv na 

rodové dominium měl princip dělitelnosti panství. Jednotlivá území rodu fungovala 

samostatně, což často vedlo k velkým ekonomickým rozdílům. Zásadní pro vývoj 

dominia pánů z Hradce byla smrt Adama I. Oba jeho synové nebyli ještě plnoletí a proto 

jim byl ustanoven poručník Vilém starší Krajíř z Krajku na Landštejně. Právě on se 

postaral o stabilizaci a rozkvět hradeckého dominia, jenž bylo silně finančně vyčerpané 

po Adamově smrti. V polovině 16.století již mohl plnoletý Jáchym převzít své panství. 

Čtyři po něm dosáhl plnoletosti i Zachariáš, který převzal telčské panství. Po velice 

výhodném sňatku s Kateřinou z Valdštejna v roce 1553 rozšířil Zachariáš své panství o 

několik cenných velkostatků (např. Slavonice, Želetavu, Roštejn či Přibyslav). Díky 

 HALADA 1992, 58–59105

 TIRAY 1913, 102–103106
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sňatku se Zachariáš vyhoupl mezi nejbohatší šlechtice u nás a tudíž mohl svého 

bohatství plně využít při přestavbě Telče. 

V roce 1554 byl nejvyšším kancléřem Jáchym z Hradce. K Hradci přikoupil i 

Vimperk a Hlubokou. Velmi zbohatl a začal přestavovat rodinné sídlo. Jeho bratr 

Zachariáš byl hlavou moravské větve a jeho synovec Adam byl opět nejvyšším 

purkrabím a kancléřem, také dal přestavit Jindřichův Hradec. Jáchym se i jakožto 

prvorozený syn věnoval více i svému politickému životu. V dětství prošel dvorskou 

vídeňskou výchovou společně s habsburskými princi Maxmiliánem a Ferdinandem. 

Možná i celoživotní věrnost habsburkům mu pomohla k titulu nejvyššího kancléře 

Království českého či k ocenění řádu Zlatého rouna. Zároveň byl Jáchym důvěrníkem 

králů Ferdinanda I. i Maxmiliána II. Avšak již roce 1565 Jáchym tragicky umírá. Do 

plnoletosti syna Adama II., vedla panství Jáchymova žena Anna z Rožmberka.   107

Díky rozsáhlým sňatkům byli páni z Hradce spojeni s rody Rožmberků, Valdštejnů, 

Šternberků, Lobkoviců, Hohenzollernů atd. V českém prostředí patřili páni z Hradce k 

těm nejvlivnějším a nejbohatším. Ke konci své existence však spoustu svého bohatství 

ztratili z důvodů nákladných stavebních projektů apod.  108

7.2. Zachariáš z Hradce 

Pravděpodobně největší stavební rozmach zažilo město za správy Zachariáše z 

Hradce. Zachariáš byl nejmladším synem Adama I. z Hradce, který zastával post 

nejvyššího kancléře království a také patřil k významným podporovatelům 

Habsburského rodu. I Zachariáš byl k Habsburkům loajálním, s královským dvorem 

však nebyl tak těsně spojen jako jeho bratr Jáchym, který studoval na vídeňském dvoru 

věrně sloužil Ferdinandu I. a Maxmiliánu II. Bratři si po otcově předčasné smrti 

rozdělili rodinné dědictví. Zachariáš byl prohlášen plnoletým a po otci získal panství 

 KRATINOVÁ/SAMEK/STEHLÍK 1992, 47–49107
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Telč, Slavonice, Želetava, hrad Roštejn a patronátní právo nad premonstrátským 

klášterem v Nové Říši.   109

První velká životní zkušenost čekala Zachariáše při cestě do Severní Itálie v letech 

1551 až 1552. Elitní skupina české a moravské šlechty měla v roce 1549 v Itálii uvítat 

českého krále Maxmiliána II. Je velmi pravděpodobné, že při této cestě se Zachariáš 

seznámil s kultivovaným životním stylem aristokratických dvorů. Na rozdíl od svého 

bratra nebylo Zachariášovi poskytnuto tak kvalitní vzdělání. Byl vychováván pod 

dohledem své matky Anny Hradecké z Rožmitálu v rodovém sídle v Jindřichově 

Hradci. Právě cesta do Itálie bývá často vnímána jako prvotní impuls, který motivoval 

účastníky cesty k přijetí renesančního stylu i v Čechách a na Moravě. Tato ,,italská 

inspirace" není ničím ojedinělým, naopak se vyskytovala u řady zaalpských předchůdců 

a bude se vyskytovat i v budoucnu. Nejednalo se ovšem o tupé kopírování italského 

stylu. Čeští i moravští šlechtici raději kombinovali různé italské stylové prvky s vlastní 

domácí tradicí. Dalším významným inspiračním zdrojem byla také grafika.  110

  

V roce 1553 se Zachariáš oženil s Kateřinou z Valdštejna. Díky tomuto výhodnému 

sňatku ještě rozšířil svůj majetek o Polnou, Ronov nebo Přibyslav a stal se tak jedním z 

nejbohatších šlechticů jak na Moravě, tak v Čechách. Zároveň díky své loajálnosti vůči 

Habsburkům začal brzy získávat významné posty v zemských a stavovských orgánech. 

Tím, že většina jeho statků spadala místopisně do Markrabství moravského, bylo 

rozhodnuto, že jeho kariéra bude spojena právě s tímto markrabstvím. V letech 1557 až 

1558 se stal přísedícím moravského zemského soudu a také nejvyšším komorníkem. V 

roce 1567 byl dokonce jmenován zemským hejtmanem. Díky této funkci se ze 

Zachariáše stal zástupce panovníka v Markrabství moravském. Po několik letech v této 

funkci se Zachariáš rozhodl vrátit do Telče. V této době byl již významnou a uznávanou 

osobností, proto mu byly nadále ponechány úřady komorníka a místo hejtmana. Kvůli 

svým zdravotním potížím však musel být zproštěn těchto funkcí a v roce 1589 

Zachariáš umírá.  111
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8. Renesanční přestavba města Telč 
8.1. Urbanistický vývoj města 

Z dosavadních historických nálezů a průzkumů můžeme soudit, že krajina na místě 

dnešního města Telč byla osídlena již ve 12.století. Vznikla tak osada Stará Telč, jenž 

byla ulicového typu s hlavním bodem v podobě kostela Nanebevzetí Panny Marie, který 

se stal později kostelem farním. O sto let později, ke konci 13.století vzniká nová osada 

nacházející se více na sever od té původní. Vznikala při zeměpanském dvorci u 

románského kostela sv.Ducha. Tento nový sídelní objekt byl nazván Novou Telčí a 

později se dostal pod nadvládu Vítkovců, konkrétně Oldřicha z Hradce.  Po roce 1339 112

sloužil románský dvorec na Starém Městě v okolí kostela sv.Ducha pánům z Hradce 

jako správní středisko. V roce 1389 kdy postihl město požár, mohl být poničen o tento 

dvorec. Proto v průběhu dalších desetiletí  došlo k jeho zrušení. V této době již 

pravděpodobně existoval jeho nástupce v podobě gotického hradu. Ten se nově nacházel 

na severní straně města. Hrad byl později za Pánů z Hradce přestavěn v pozdní gotice, 

zásadní změnu však přinesl až sloh renesanční. Tato přestavba probíhala ve dvou 

etapách, kdy v první se stále ještě těžilo z domácí tradice. Druhá etapa už nadobro 

zavrhla starou středověkou dispozici a nově již pracovala s italskými vzory. Doložená je 

i přímá přítomnost některých italských umělců.  113

Dodnes nelze určit kdy přesně proběhla ona proměna ze starého osídlení na regulérní 

hrazené město. Většina historiků zabývající se touto problematikou se domnívá, že se 

tak nestalo dříve než ve 40.letech 13.století.  K samotnému hradci Telči náležela ještě 114

osada Telč, obě nacházející se na území dnešního Starého Města. Jejich vývoj však 

nelze snadně popsat. Půdorys Starého Města nám ukazuje dvě souběžné ulice končící u 

Staroměstského rybníka (z nichž jedna je kratší a na jejím konci se nalézá kostel 

Nanebevzetí Panny Marie). Pravděpodobně jde tedy o dva organismy, které vznikly 

každý v jinou dobu a postupně srostly v jeden celek. Ves Telč, příslušící k románskému 
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týnci, se zřejmě nacházela u kratší ulice, neboť byla situována blíže k zeměpanskému 

sídlu i věži sv.Ducha. Kaple sv.Ducha z období pozdní gotiky měla zcela jistě svého 

románského předchůdce, jak dokládá zeď západního průčelí, která je spojená se zdí 

věže. Jedná se o zbytky původní pozdně románské stavby. Jak vypadal tento pozdně 

románský kostel se můžeme dnes jen domnívat. Avšak podle výstavby dochované věže 

lze usuzovat, že šlo o panský tribunový kostel s věžní emporou. Stavba těchto kostelů 

souvisela ve své době s panskými sídly či hrady a jejich věž zároveň sloužila jako 

obranný prvek. V. Richter se domnívá, že mohla být spojena s dřevěnou obytnou 

budovou sídla s visutým přechodem a že ji můžeme považovat za pozůstatek 

zeměpanského dvorce o němž se zmiňují středověké rukopisy ještě v druhé polovině 

14.století. Tento kostel byl pravděpodobně i farním kostelem pro středověkou Telč i její 

okolí.  115

Po smrti Oldřicha z Hradce se jeho synové rozdělili o hradecké panství a Novou Telč 

získal v roce 1354 Menhart, jenž v blízkosti kostela sv.Ducha založit tzn. vnitřní město.

[11] To bylo vybudováno na půdorysu vidlice s trojúhelníkovým náměstím a dalším 

městským prostorem na západě.  Nově vzniklé město v sobě zahrnovalo všechny 116

stavby starší a krátce po svém založení získalo i hradby. Opevnění obíhalo město v 

nepravidelném oválu a tvořily jej hradby s příkopem (v dalších stoletích byly několikrát 

opravovány, konkrétně v letech 1523, 1611 a 1629). Do pevnostního komplexu bylo 

zapojeno i několik bran. Do dnešní doby se zachovaly pouze brány Velká a Malá, která 

pochází z druhé poloviny 16.století.  117

Území Nové Telče se rozkládá na vyvýšeném terénu v místech bývalé severojižní 

Humpolecké stezky. Směrem k severu se nové město pozvolna svažuje a naopak na 

jižní straně opět stoupá a rozšiřuje se. Ze zbylých dvou světových stran, východu a 

západu je Telč obklopena soustavou rybníků. Za Staroměstským rybníkem se nachází 

místo původní osady, nynější telčské předměstí zvané Staré Město. Na obou stranách 

střežily vchod do města Nová a Velká brána. Svým půdorysným tvarem připomínalo 
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nové město obdélník, jenž se směrem k jihu o něco rozšiřoval. Starší prostor v okolí 

románského týnce byl začleněn do nového městského prostoru, avšak ještě na konci 

15.století byl označován jako předměstí. Přirozeným centrem nového města se stalo 

náměstí s tržištěm. Tvarem kopírovalo rozložení celého města. Od obou vstupních bran 

k němu ústily krátké uličky. Po jeho obvodu byly stavěny středověké domy, jejichž 

hluboké parcely často sahaly až k městským zdem. Jediná dlouhá ulice ve městě se 

táhla po jihozápadní straně těsně u hradeb a rovnoběžně s náměstím. Pravděpodobně 

právě podle této ulice získal sousední rybník své jméno, tedy Ulický. V roce 1372 

vznikl u města další z rybníků, pojmenovaný Staroměstský. Za Ulickým rybníkem 

vzniklo na přelomu 14. a 15.století další předměstí, zvané Velké nebo někdy také 

Podolí. Za dalším z rybníků, Ostrovským (nazvaným podle malého ostrůvku jenž se v 

něm nachází) vzniklo mezi léty 1540-1550 poslední ze tří telčských předměstí nazývané 

Nové nebo Štěpnice. Jádro nového města tedy tvořilo nově vzniklé náměstí a z okolních 

stran bylo propojené se Starým Městem a Velkým a Novým předměstím. Zároveň celý 

tento celek obklopovala již zmíněná soustava rybníků.  [12] 118

8.2. Architektonický vývoj náměstí Zachariáše z Hradce 

Na úplném počátku byla Telč městem s dřevěnou výstavbou. Domy se nacházely na 

nepravidelných úzkých parcelách. Ke zděné výstavbě se přistoupilo až po požáru v roce 

1387. Možná právě tehdy nabyl reálných tvarů typ telčského domu, jenž má pouze 

jedno patro, podloubí, štít a trojosou fasádu. [13 ]Za rozvojem domů nestály pouze 

požáry, které vynucovaly novou výstavbu, ale i nová městská práva rozvíjející 

řemeslnou výrobu a obchod. Většina měšťanů obývajících domy na náměstí vařila pivo. 

Velké domovní mázhauzy často sloužily pro prodej piva a zároveň zde byly umístěny i 

zařízení na jeho výrobu. Některé domy si až do dnešní doby zachovaly průjezdy, 

kterými se vcházelo do prostorného mázhauzu, který byl nejčastěji sklenut křížovou 

klenbou na pilíři stojícím uprostřed místnosti.  Vnitřek domu tedy tvořil velký 119

mázhauz za nímž byla tunelová chodba vedoucí na dvůr a schodiště do prvního patra. V 
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patře se nacházela jedna hlavní místnost, nejčastěji s dvěma okny a menší komora 

pouze s jedním oknem. Jak je patrné z kupních smluv mnoha domů, jejich funkce byla 

především výrobní a obytná. Hospodářská stavení stála na předměstí. Tento typ 

telčského domu se jasně vyprofiloval až v pozdní gotice.   120

V době gotiky byly domy i s podloubím zcela jistě dřevěné. Náměstí v průběhu 

staletí několikrát vyhořelo (první velký požár postihl město v roce 1386). Z tohoto 

důvodu se proto postupně ustupovalo od dřevěných konstrukcí k těm kamenným. Z 

období gotického slohu se nám plně nezachoval žádný dům či štít, ale domovní loubí je 

z části stále původní. Bylo zaklenuto křížovými klenbami, které jsou sklenuté na 

masivní žulové sloupy. Na některých hlavicích těchto sloupů lze nalézt vytesané štíty 

daného majitele domu, před kterým sloup stál. V této době byl také oblíbenou ozdobou 

domu arkýř. Dones se nám zachovaly dva gotické arkýře na nárožních domech č.p. 15 a 

25.  121

Domy na náměstí se díky úzké středověké parcelaci mohly dále rozvíjet pouze do 

délky či do výšky.  Velká změna přišla po požáru v roce 1530, kdy se v přestavbě domů 

již mísí prvky pozdně gotické a renesanční. V renesančním slohu byly nově prováděny 

především klenební konstrukce, kdežto kamenické práce ještě stále odpovídaly pozdně 

gotickému tvarosloví. Dodnes je udivující, že ani jeden z telčských domů neměl 

renesanční portál. Kamenné ostění oken se do jeho plochy nenanášelo, ale vřezávalo. 

Nad hlavní římsou se nacházel plasticky článkovaný štít či atika s cimbuřím.  122

Renesanční etapa byla pro architekturu telčského náměstí zásadní. Můžeme ji 

rozdělit na dvě části. V té první ještě doznívala pozdní gotika a mísila se s novými 

renesančními prvky. Ta druhá se zase projevila ke konci renesančního slohu, kdy se 

mísily italské vlivy s českým prostředím. Obě tyto fáze se projevily jak v přestavbách 

zámku, tak města. Druhá etapa výstavby v 60.letech 16.století  již zcela pozměnila 

středověké dispozice. Soustředila se spíše na vnější úpravy domů. Rekonstrukcí byl 

 KIBIC 1981, 337120

 RAMPULA 1946, 11121

 RICHTER 1958, 24122

*42



pověřen Mistr Petr Vlach. Při prvních přestavbách domů po požáru v roce 1530 se stále 

ještě zůstávalo u tradičních dispozic s využitím velkých mázhauzů. Stále ještě také bylo 

užíváno gotických článků, avšak výzdoba fasád již zcela odpovídala renesančnímu 

slohu. Fasády byly pokryté sgrafity a způsoby klenutí již odpovídaly renesančnímu 

stylu. Po ničivém požáru získaly domy také nové podloubí, na němž ještě můžeme v 

některých místech najít gotické formy. V druhé polovině 30.let byla na náměstí také 

vztyčena okrasná šestiboká kašna.  123

Po smrti posledního pána z Hradce, Jáchyma Oldřicha, na počátku 17.století v 

podstatě skončil onen velký architektonický rozvoj města. Ona renesanční tvář města 

nebyla v dalších staletích již nijak výrazně změněna. V době třicetileté války město 

postihl další požár a zničil část města. Po jejím konci do města přišli Jezuité, kteří 

zakládali nové stavby. Pozdní baroko a rokoko pozměnilo tvář fasád některých domů na 

náměstí. Tehdy módní štukatura v mnoha případech překryla původní renesanční 

sgrafita a nástěnné malby. Zároveň byly některé štíty nahrazeny novými, což přispělo k 

současnému vnímání malebnosti a rozmanitosti celého náměstí.  124

8.3. Nejzajímavější stavby na náměstí Zachariáše z Hradce 

Telč jako celek je typickým příkladem sídla organicky rostoucího. Renesance se zde 

neprojevuje tak v racionální koncepci dispozice, ale spíše ve stavební tektonice a jejím 

detailu.   125

Celé náměstí je tvořeno ze tří stran měšťanskými domy a z jedné strany zámkem a 

tvoří na první pohled malebný celek barevných fasád. Dnešní podoba náměstí 

Zachariáše z Hradce je výsledkem nespočetných architektonických proměn během více 

jak pěti století. Touto proměnou neprošly nejen exteriéry domů, ale i jejich interiéry. 

Proto je dnes velmi obtížné zjistit jejich vnitřní podobu. Jak již bylo řečeno, impulsem 
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pro novou přestavbu středověkého náměstí a města celkově, byl požár z roku 1530. Ten 

zničil celou jihozápadní stranu náměstí od ulice U masných krámů až ke kostelu sv. 

Jakuba. Po takovéto ničivé události byla často nová výstavba vedena v jednotném 

duchu. Toto tvrzení však u Telče nemůžeme potvrdit.  Spíše došlo jen k nejnutnějším 

úpravám a větší stavební činnost byla zahájena až v roce 1550. Po požáru zabíral 

největší místo postižené oblasti jezuitský kostel s kolejí. Pár domů bylo od základu 

přestavěno, ty ostatní byly opraveny částečně a zcela individuálně, podle tehdejší 

stavitelské tradice. Domy byly nejčastěji jednopatrové, úzké, hloubkově členěné a 

hladkým a malbou zdobeným průčelím. Tyto dispozice ještě nebyly ovlivněny 

přehlednou renesanční kompozicí.  126

Mezi léty 1530-1560 přinášeli stavebníci z nedalekých Slavonic do města nové 

architektonické prvky. Ti vycházeli z modernizované pozdně gotické tradice. V průběhu 

těchto let získaly domy na náměstí podloubí. Avšak stále převažuje pozdně gotické 

členění domu, na dlouhé úzké parcele s trojosým podloubím. Hlavní portál v podloubí 

vedl do hlavní síně, mázhauzu, jen nejčastěji zabíral celé přízemí, někdy byla po straně 

oddělena menší komora. V zadní části domu se také často nacházela černá kuchyně, či 

sklepy jenž byly budovány hluboko do skály pod náměstím. Po schodech se vyšlo do 

prvního patra, kde se nacházela hlavní místnost s okny (nejčastěji dvěma) 

orientovanými na náměstí. Vedle této největší světnice se nacházely menší komory 

často jen s jedním oknem či žádným.  127

Prvek, který spojuje celé telčské náměstí a je patrný hned na první pohled je 

podloubí otevřené půlkruhovými arkádami, které spočívají na pilířích.Tyto kamenné 

podpory byly poněkud subtilní a často nevydržely nést tíhu průčelí a tak musely být v 

době baroka často vyměňovány za silnější. Přesto se však zhruba u poloviny domů 

dochovaly ty z renesančních doby. Podloubí bylo původně zaklenuto křížovou klenbou, 

občas přerušenou příčnými pasy, jejíž hrany byly vytaženy do nízkých hřebínků.  128
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Dalším nepřehlédnutelným prvkem jsou domovní fasády hrajícími pastelovými 

barvami a velmi často zdobená sgrafity. Jde o typickou součást renesanční exteriérové 

výzdoby (zřídka používané i v interiéru, shodou okolností např. na telčském zámku).  129

Jde o rýsovanou malbu ať už figurální či ornamentální, která je škrábána do omítky. 

Kouzlo sgrafita tkví v kontrastu linie a škrábané plochy. Nanáší se ve dvou vrstvách, ta 

spodní je zpravidla tmavší a obarvená, vrchní je naopak bílá. Ještě za vlhka se do něj 

škrábou ornamenty, postavy či prvky iluzivní architektury. Nejstarší sgrafita nacházející 

se na našem území pochází z let 1546-1547. Konkrétně se jedná o štít Vladislavského 

sálu na Pražském hradě a také sgrafita zdobící domy ve Slavonicích.  130

Domy na náměstí jsou typickým příkladem podoby tehdejších domů z 16.století 

(převážně z druhé poloviny). Nejčastěji stojí v řadě, štítové či atikové, zachovávající již 

existující gotickou parcelaci. Mnohdy se dva sousední domy spojují v jeden. Interiér byl 

často skromný, kontrastující s přezdobenými fasádami, které často sloužily jako 

měšťanská reprezentace. Renesanční domy lze poznat i podle častého vysazování pater 

na krakorce, což vedlo k rozšíření vnitřního prostoru.  131

8.3.1. Dům U Masných krámů 

Tento renesanční dům, č.p.15, [14] s výrazným válcovým arkýřem na konsole, stojí v 

nároží proti bývalým masným krámům. Prvním majitelem domu v první polovině 

16.století byl, podle zjištění Josefa Rampuly, Šimon Pachta. Tento muž patřil k zámožné 

vrstvě občanů a podle štítku na hlavici středního pilíře s nůžkami mohl být soukeníkem 

(jeho syn se oženil s dcerou soukenického mistra).   132

Původní podoba domu se nám zachovala díky malbě na fasádě. Je zde zobrazen 

gotický dům s cimbuřím v horní části. Architektura domu se v minulosti vyvíjela velmi 

složitě. Dům vznikl spojením úzkého stavení v nároží ulice se sousední širší parcelou. 
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[15] V přízemí této parcely se nacházela rozlehlá síň sklenutá na pilíř. Po nějaké době, 

bohužel nevíme jak dlouhé, došlo k rozdělení původní parcely zpět na dvě části. Díky 

tomuto rozdělení mohly vzniknout nádherné renesanční fresky na domovní fasádě. V 

technice fresco-secco jsou zde vyobrazeny jak figurální výjevy, tak prvky iluzivní 

architektury (diamantové bosy, sgrafita, dekorativní pásy atd.). Na průčelí směřujícímu 

k náměstí jsou v architektonických rámech zobrazeny nejen scény se starozákonní  a 

novozákonní tématikou (např. Saul a David či Ukřižování), ale i alegorie Spravedlnosti 

či scéna se stavěním lešení.Vzhledem k rozlehlosti fasády i rozmanitosti námětů šlo v 

této době okolo poloviny 16.století o velmi lukrativní a prestižní zakázku. V prvcích 

iluzivní architektury můžeme vidět podobnost s výmalbou místností zámeckého starého 

paláce.   O to větší je škoda, že se zatím nepovedlo vyhledat objednavatele těchto 133

maleb. 

8.3.2. Dům pekaře Michala 

Do dnešní doby se nám nejlépe zachoval dům č.p.61 s fasádou členěnou pilastry a 

římsami, okrasným štítem benátského typu s vlaštovčími ocasy a nádhernou sgrafitovou 

výzdobou s rostlinnými motivy a iluzivními architektonickými články.  [16] 134

V roce 1532 zakoupil parcelu pekař Michal. Ten se vypracoval až na městského 

purkmistra a konšela. Rok před svým povýšením, v roce 1555, se rozhodl dům nově 

přestavět. [17] Michal měl dvě dcery z nichž jedna byla provdána za Kašpara Ondráčka, 

purkrabího na zámku v Telči. Michal měl tedy přímou návaznost na zámek a potažmo i 

na samotného Zachariáše, který se sám snažil apelovat na zámožné měšťany, aby své 

poškozené domy nově přestavovaly. Je tedy vysoce pravděpodobné, že sám Zachariáš 

mohl poskytnout Michalovi ty nejlepší umělce k přestavbě jeho domu.  135

 RICHTER 1958, 26133

 KIBIC 1981, 338–340134

 RAMPULA 1999, 292–293135

*46



Tím nejvýznamnějším a nejzajímavějším je domovní fasáda. Výmalba je nyní po 

zrestaurování z roku 1952 černobílá. Nad arkádami jsou vyobrazeny dekorativní 

rostlinné motivy. V prvním patře jsou zobrazeny iluzivní architektonické prvky okolo 

jednoduchých renesančních oken. Nad okny nalezneme vrchnostenské emblémy - růže. 

Ve stupňovitém štítě s vlaštovčími ocasy se nachází portréty králů a vojevůdců ze 

Starého zákona, např. Saul, David, Goliáš či Holofernes.  136

Vzhledem k tomu, že celá stavba i výzdoba domu je z uměleckého hlediska velmi 

kvalitní, musíme hledat jeho tvůrce mezi těmi nejlepšími. Je proto téměř jisté, že nešlo 

o žádného domácího umělce. Hledat bychom mohli v okruhu stavitele a kameníka 

Leopolda Estereichera , spjatého s jiným neméně významným renesančním městem, 137

Slavonicemi.  138

8.3.3. Radnice 

Nejdůležitější stavení města, radnice [18], stávala pravděpodobně na jiném místě než 

je tomu dnes. Nejpravděpodobnější se zdá umístění na východní straně náměstí. Dodnes 

nejsme schopni s přesností určit, kdy přesně došlo k jejímu přemístění, avšak místní 

historikové uvádějí, že radnice vyhořela v letech 1499 a 1530. Bohužel s ní zanikly i 

mnohé městské listiny a knihy.  139

Budova telčské radnice je poprvé zmiňována v 15.století. Z dob její první stavební 

etapy se nám dnes dochovala jen pouze střední zeď a několik architektonických detailů. 

Jedinou dochovanou částí gotické radnice je šroubovitý sloup [19] v přízemní 

místnosti.  140

Nová radnice byla přestavěna ze dvou sousedních domů stojících v blízkosti zámku. 

Stalo se tak mezi léty 1573-1574, za primátora Pavla Rutha, s velkou finanční podporou 
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pana Zachariáše z Hradce.  Peněžní pomoc při přestavbě pravděpodobně souvisela se 141

Zachariášovou ideou ,,rezidenčního zámku ve městě". Zároveň mohla nová radniční 

budova sloužit jako protipól k vrchnostenskému hospodářskému stavení, stojícímu na 

druhé straně náměstí. Tyto dvě budovy mohly být zamýšleny jako jakési dva 

symbolické pilíře vytvářející vstupní bránu k telčskému zámku.  142

Po přestavbě byla radnice více vysunuta do prostoru náměstí. Sloupy v loubí 

nahradily silné pilíře. Renesanční budova je rozdělena do čtyř os, v důsledku čehož 

působí dům harmonicky. Průčelí je zdobené sgrafitovým kvádrováním. Je členěné 

lizénami s jednoduchou hlavicí, čtyřmi zdvojenými okny ve dvou patrech a kladím se 

zubořezem, nad kterým se nachází navíc atikové cimbuří, typické pro druhou polovinu 

16. století. 

8.3.4. Nárožní dům 

Tento monumentální nárožní dům [20] s číslem popisným 39, se nachází u vstupu na 

náměstí na jeho jihovýchodní straně. V 70. letech 16.století byl dům krátce vlastněn 

Zachariášovým zámeckým hejtmanem Floriánem Pravětickým z Radvanova. Jeho 

podloubí je zaklenuto jen jedním renesančním obloukem na osmibokých pilířích. Dům 

v dalších letech upadal, až v druhé polovině 18.století byl postupně opraven v duchu 

barokního slohu.  143

8.3.5. Dům sochaře a řezbáře Franze Hamba 

Jeden z domů se zachovalou renesanční fasádou [21] (musely být odstraněna 

pozdější rokokové úpravy). Dá se předpokládat, že v 16.století vypadala většina průčelí 

obdobně. Prvním známým majitelem domu byl telčský kostelník Vavřinec Němec.  144

Průčelí domu je trojosé, podloubí je sklenuto na osmibokých pilířích, s plackovitými 

klenbami. 

 RAMPULA 1999, 45–46141

 KROUPA 2013, 107142

 RICHTER 1958, 28143

 GORYCZKOVÁ 2015, 137144
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8.3.6. Domy u věže sv. Ducha 

Celá velká plocha, kterou nyní zaujímají tyto čtyři domy (č.p.29, 30, 31, 32) byla 

nejspíše prostorem zeměpanského dvorce. [22] [23] Jejich fasády vystupují do prostoru 

náměstí nepravidelně. Zároveň všechny pozbývají podloubí a tudíž je tato část telčského 

náměstí považována za tu vůbec nejmalebnější. Dům č.p. 29 se nachází na místě 

bývalého špitálu u sv. Ducha, který Zachariáš z Hradce nechal přenést na dnešní Staré 

Město.  Jeho fasáda přiléhá k věži sv. Ducha a je pokryta typickými renesančními 

sgrafity připomínající kamennou bosáž. Tento prvek je jedním z poznávacích znamení 

stavební činnosti prvních několika let vlády Zachariáše z Hradce.  145

Podle některých telčských historiků byly parcely, na jejichž místě nyní stojí domy 

č.p. 30-34, pravděpodobně zastaveny až v 15.století. Toto tvrzení však již bylo 

vyvráceno. Stropní trámy v domě číslo 31 byly podrobeny dendrochronologickému 

průzkumu. Bylo zjištěno, že jejich stáří sahá až do konce 14.století. Rozhodně se tedy 

jedná o jeden z nejstarších domů na náměstí. Dům byl pravděpodobně v polovině 

16.století rekonstruován a vyzdoben sgrafity. Avšak soudě podle těchto iluzivních 

diamantových bos vyobrazených na fasádě lze řadit přestavbu domu o několik let dříve, 

do starší vrstvy renesančních telčských domů.  146

Dům č.p.30 zaujme asi nejvíce svými dvěma fasádami směrem do ulice i náměstí. Ke 

sklonku 18.století dům zakoupila zámožná vdova a dům nechala přestavět podle 

tehdejších barokních zásad. Posledním domem z této skupiny je dům č.p. 32. Velmi 

výrazně vstupuje do plochy náměstí. Za vlády Zachariáše z Hradce byl ve vlastnictví 

stavitele Petra Macha, jenž se podílel na zámeckých pracích. Ten si zakoupil ve městě 

několik dalších domů, které nechal přestavět či opravit a obratem je dal prodat. Stejný 

osud potkal i tento dům.  147

 KROUPA 2013, 89145

 GORYCZKOVÁ 2015, 47146

 RICHTER 1958, 28147
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Díky stavebně historickým průzkumům můžeme dnes s jistotou říci, že domy na 

náměstí byly zpočátku dřevěné a až do 16.století neměla podloubí. V roce 1386 město 

zasáhl první ničivý požár, jehož úplné rozměry a škody neznáme. Z obnovy po něm se 

nám však dochovaly dva stropní trámy ve dvorní komoře domu č.p. 31/I. Ke konci 

14.století se začínala prosazovat kamenná stavba.  Dalším dochovanou částí z 

gotického období jsou sklepy z lomového kamene a pár ostění oken a portálů.  148

8.4. Otázka památkové péče a restaurování domů v Telči 

Náměstí Zachariáše z Hradce je zajímavou ukázkou rozlišných názorů na konzervaci 

historických památek, které se objevily v druhé polovině 20.století. Jde o dva 

diametrálně rozlišné názory na způsob památkové rekonstrukce. Při opravě telčských 

domů v roce 1952 byly použity oba tyto způsoby. Jedním z nich je metoda analytického 

restaurování, tedy konzervace památky bez doplňků jakékoli rekonstrukce. Tato metoda 

byla postupem času stále více kritizována a nakonec se od ní začalo čím dál tím více 

ustupovat.  Dům číslo 15 byl opravován v duchu této metody. Byly ponechány 149

jednotlivé úpravy skrze století, zejména prvky z dob, kdy se architektonická podoba 

domu měnila nejvíce (pozdní gotika, renesance, neoklasicismus).  150

Naprostým opakem je metoda syntetická. Ta se snaží respektovat celistvost nejmladší 

fáze stavebního vývoje památky. Co se týče doplňků stavby, v jejich případě je 

přípustný návrat k historickým tvarům.  V duchu syntetické metody byl opraven dům 151

číslo 61. V tomto případě byla prosazena estetická hodnota celku jako takového a proto 

byly všechny pozdější přídavky odstraněny a nahrazeny prvky odpovídající danému 

období, tedy polovině 16.století. 

 KUČA 1996, 468148

 BLAŽÍČEK 1962, 14149

 KROUPA 2013, 87150

 BLAŽÍČEK 1962, 202151
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Závěr 

Pokud bychom chtěli porovnat renesanční přestavby v Telči a Pardubicích, museli 

bychom se zaměřit na několik aspektů. Tím prvním může být postavení obou rodů ve 

své době. Páni z Pernštejna byli  v dobách své největší slávy na přelomu 15. a 16.století 

nejbohatším rodem v Českém království a Páni z Hradce za nimi v tomto ohledu lehce 

zaostávali. Zároveň i postavení obou měst, kterým se v této práci věnuji, bylo v očích 

svých pánů diametrálně odlišné. Pardubice se na konci 15.století staly hlavním rodovým 

sídlem a ve své době patřily k velkým a významným městům. Telč naopak patřila a 

dodnes patří k menším městům na pomezí Čech a Moravy. Zároveň také nikdy nebyla 

hlavním rodovým sídlem. Tuto úlohu zastával po staletí sousední Jindřichův Hradec, 

kde se také soustředila největší rodová stavební činnost. Telč začala významně 

prosperovat až za Zachariáše z Hradce v polovině 16.století, který zdědil zdejší panství 

a toto město si zvolil i za své sídelní. Diametrální rozdíl mezi oběma rody spočíval i v 

jejich vyznání. Páni z Hradce byli úzce spjati s vládnoucím rodem Habsburků a tedy i s 

katolictvím. Páni z Pernštejna se naopak vyznačovali velkou náboženskou tolerancí.  

Nevyhneme se ani srovnání hlavním rodovým postavám. Zachariáš z Hradce patřil 

ke skupině české a moravské šlechty jenž podnikla výpravnou cestu do Itálie. Zde 

Zachariáš získal ucelenou představu s níž dorazil do Telče a podle které se nechal 

inspirovat při zámecké přestavbě. U Viléma II., Vojtěcha a Jana nemůžeme s jistotou 

žádnou italskou cestu potvrdit. Přesto si však troufám říci, že jejich koncept (zejména 

pak u Viléma II. a Jana) o formě městské přestavby silně převyšuje ten Zachariášův. 

Zcela výjimečná je u Pernštejnů také jejich ucelená představa o celkové urbanistické 

přestavbě města. Přímo Jan sepsal veškeré pokyny, podle kterých měla být plněna 

městská výstavba. Nic takového nenalezneme nejen u Zachariáše, ale ani nikde jinde v 

českých zemí. Avšak na rozdíl od Jana z Pernštejna patřil Zachariáš k ojedinělým 

případům šlechticů, kteří se svou stavební činností nijak nezadlužili. Díky svým 
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vynikajícím hospodářským schopnostem byl Zachariáš schopen i v průběhu let ještě 

více bohatnout. To se o Janu z Pernštejna říci nedá. Jan musel spravovat obrovské 

pernštejnské dominium, které navíc výrazně zatěžoval narůstajícími půjčkami. 

Stavební aktivita v Pardubicích byla zahájena již na konci 15.století s příchodem 

Viléma II., který započal v přestavbě městského zámku. V Telči se gotickému hradu 

dostalo přestavby v renesanční panské sídlo až o několik desítek let později. Na obou 

panstvích máme doloženou přítomnost italských umělců. Do Pardubic je pozval Vojtěch 

z Pernštejna, v Telči pracovali na výstavbě zámku Antonio Ericeri, Baldassare Maggi či 

Antonio Cometi.  152

V Telči byly domy stavěny především bohatým měšťanstvem podle vkusu daného 

jednotlivce. Zároveň ničivý požár nepoškodil náměstí v takové míře jako se tomu stalo 

dvakrát v Pardubicích. Zásadní rozdíl, jenž je na první pohled patrný, tvoří absence 

podloubí u domů v Pardubicích. Fasády byly členěny podobně, často trojose s typickým 

obloučkovým štítem s vlaštovčími ocasy. Tento typický italský prvek se do obou měst 

dostal skrze slezské stavby či od italských umělců působících na rodových stavbách 

zámku. V Pardubicích nebyla často fasáda plně omítána. V Telči dostala vetší prostor 

sgrafitová výzdoba, která se v Pardubicích tolik nevyskytuje. Zde byly domy často 

zdobeny pouze terakotovými dekorativními články u ostění oken či dveří. Tyto články 

byly sériově vyráběny v pernštejnských cihelnách a jedná se tak o další zcela ojedinělou 

záležitost v rámci Českého království. Další ucelenou koncepcí jenž můžeme v 

Pardubicích naleznout je ta týkající se výzdoby nik na fasádách domů. Šlo o ohromnou 

výtvarnou zakázku na výmalbu až pěti set nik. Tento jednotný koncept spojující jak 

architektonickou výstavbu tak malířství a sochařství nenalezneme v žádném jiném 

městě u nás.  153

Samotná náměstí se diametrálně liší i svým půdorysem. V Telči je náměstí na severu 

uzavřeno zámkem. Tvarem připomíná protáhlý lichoběžník. Ze všech zbylých tří stran 

 MACH 2011, 123-124152

 HRUBÝ 2003, 23-25153
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je obklopeno soustavou měšťanských domů. Pardubické náměstí tvoří pravidelný 

čtverec, jenž je nyní nepatrně narušen radniční novostavbou z 19.století. Rozvrženo 

bylo podle tehdejších urbanistických pravidel kdy skrze náměstí procházela nová širší 

ulice směrem k zámku. 

Jak v Telči, tak v Pardubicích byly v 16.století po požárech nově stavěny kamenné 

domy namísto tradičních dřevěných. V Pardubicích byly po druhém požáru domy 

zvýšeny o další patro. V Telči byly domy pouze jednopatrové, avšak štíty a atiky měly 

často evokovat přítomnost dalšího patra. Domy často zdobila i falešná okna. V Telči si 

domy zachovávají pozdně gotickou dispozici s velkým mázhauzem, zadní chodbou 

vedoucí na dvůr a horním patrem s malou sousední komorou. V obou případech se ale 

vyskytuje nová sklípková klenba, která byla často sklenuta na prostřední pilíř v 

přízemní místnosti. Je velmi zajímavé, že v Telči se nám z této doby nedochoval žádný 

renesanční portál.  

Závěrem je tedy nutno říci, že přestože obě města prošla významnými renesančními 

přestavbami, výsledky se od sebe naprosto odlišují. Architektura se sice v obou 

případech drží typického stylu, který v sobe mísí prvky pozdní gotiky a renesance, 

způsob provedení je však zcela jiný. Přesto však si obě města v sobě uchovala přes pět 

století stálé kouzlo a malebnost. 
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