




VŠICHNI  
SI ZASLOUŽÍME  
RENESANCI

ÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVO

Někdy do sebe události a  podněty kolem 
nás tak nějak zapadnou, až se člověku 
zdá, že se nic neděje náhodou. Díky tomu 
vznikl i soubor akcí k připomenutí 500 let  

renesance ve východních Čechách. Teď jen doufáme, že 
nám ho aktuální epidemická situace dovolí uskutečnit.
Pardubický kraj je vlastníkem areálu Zámku Pardubi-
ce a  v  roce 2017 přišel s  novým plánem jeho rozvoje, 
takzvaným generelem. Ten určil část zámku vyhrazenou 
pro historickou zámeckou expozici věnovanou Pernštej-
nům, část pro výstavy a expozice Východočeského muzea 
a  část pro společenský provoz. Ve druhé polovině roku 
2021 bude dokončena zámecká část. Shodou okolností 
je to v roce, kdy si připomínáme 500 let od smrti nejslav-
nějšího z rodu Pernštejnů – Viléma. 
Mezitím byl pro nás velkou inspirací náš partnerský regi-
on Centre-Val de Loire ve Francii. Tam v roce 1519 zemřel 
Leonardo da Vinci a Francouzi výročí 500 let od jeho smrti 
pojali jako velkou oslavu renesance.

A když se u nás tyto dva podněty sešly, řekli jsme si, že by 
byla škoda si je ponechat jen pro sebe. Oslovili jsme měs-
to Pardubice, Národní památkový ústav, Univerzitu Pardu-
bice, Destinační společnost Východní Čechy, ale také řadu 
dalších míst, kde se nejen pernštejnské, ale také renesanč-
ní památky jako takové v  našem kraji nacházejí. A  sami 
jsme byli překvapeni jejich zájmem a ochotou se zapojit, 
uspořádat zajímavé akce a  připomenout svoji historii. 
Doufám, že budeme moct znovu prožívat radost ze se-
tkávání ve společnosti blízkých, ale také ve společnosti 
umění a našeho kulturního dědictví.

Roman Línek
náměstek hejtmana Pardubického kraje  

pro kulturu

D ávná, sedm století stará historie města 
Pardubic pamatuje mnohá vývojová ob-
dobí, pády i vzlety. Nevelké městečko 
rozkvetlo stejně jako mnoho dalších s pří-

chodem renesance, se změnou myšlení a náhledu na svět. 
Pardubice datují počátek svého rozkvětu rokem 1491, 
kdy je koupil Vilém z  Pernštejna, jeden z  nejmocněj-
ších šlechticů tehdejšího českého království. 
Jeho rod začal s  velkolepým zvelebováním malé pod-
danské obce na důstojné rezidenční sídlo nejzámož-
nější aristokracie své doby. 
Zachovalé historické jádro s  renesančním náměstím plným  
krásných staveb s bohatě zdobenými honosnými fasá-
dami, malebné uličky v  jeho okolí i dominanta Pardu-
bic Zelená brána dodnes patří ke klenotům města. 
Vilémovi a jeho potomkům vděčíme rovněž za přestavbu 
pozdně gotického hradu na rozlehlý renesanční zámek, 
který je tak stavebně jedním z evropských unikátů. Díky 

vizionářským počinům pánů z  Pernštejna vešlo ve zná-
most rčení „skví se jako Pardubice“, jehož odkazu se měs-
to snaží dostát také v 21. století.
Doba Viléma z  Pernštejna i  následující období, kdy 
městu vládli jeho synové, přinesla Pardubicím zno-
vuzrození, po němž v  jistém slova smyslu toužíme 
i dnes, a to zejména v souvislosti s koronavirovou epi-
demií. Pevně věřím, že se situace nejen v naší zemi brzy 
obrátí k  lepšímu a  společně si užijeme připravované 
akce se společným jmenovatelem Vilém 500.

Jan Mazuch
náměstek primátora města Pardubic  

pro kulturu
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Nebyl učebnicovým hrdinou
Vilém z  Pernštejna rozhodně nebyl učebnicově kladným 
hrdinou českých dějin, jak ho počátkem druhé poloviny 
19. století vylíčil František Palacký. „…Byltě Vilém z Pern- 
štejna muž, jemuž rovného hledali bychom nadarmo 
v  dějinách českých a  snad i  u  jiných drahně národův. 
Co válečník a  hrdina náležel ještě středověku, co veli-
ký spolu průmyslník patřil již věku novému, co výtečná 
hlava i ušlechtilý charakter všem věkům a člověčenstvu. 
V  působení svém podobal se nejvíce císaři Karlovi IV., 
jehožto přednosti a  ctnosti všecky, ne však spolu vady 
a  poklesky měl do sebe… Jedním slovem: pan Vilém 
z Pernštejna byl jeden z těch vzácných zjevův v historii 
české, kteří čím bedlivěji zkoumáni jsou, tím mocnější-
ho nabývají půvabu… vždy, kam stavil se Vilém z Pern-
štejna, na té straně stály pravda, právo i láska k vlasti…“. 
Zakladatel moderní české historiografie se však nemýlil 
v  jedné charakteristice: Skutečně, čím bedlivěji se za-
býváme životním příběhem a odkazem Viléma z Pern- 
štejna, tím mocnějšího toto téma nabývá půvabu. 

VILÉM Z PERNŠTEJNA, 
MUŽ, KTERÝ  
PŘEVEDL NAŠI ZEMI  
ZE STŘEDOVĚKU  
DO RENESANCE

Osobnost Viléma z Pernštejna  
(1438–1521) nás i po pěti 
stoletích od jeho úmrtí stále 
překvapuje. Žil v kruté době. 
V mládí se proslavil jako 
úspěšný vojevůdce a ovliv-
ňoval nejvyšší politiku a svět 
velkých mezinárodních fi-
nancí. Musel umět využívat 
úskoky a sociální strategie, 
běžné v jeho společenské 
vrstvě. Jinak by v tvrdé konku-
renci neobstál. Dokázal využít 
jakékoli příležitosti ke svému 
osobnímu prospěchu a k roz-
množení majetku. Byl vysoce 
pragmatickým politikem. 
Svým praktickým působením 
v mocenských vztazích, nábo-
ženské politice, ekonomii či 
finančnictví otevíral české země 
nové době, jejímž výrazovým 
prostředkem se stala renesance. 
Mohl tak učinit, protože získal 
mimořádný vliv, neobvyklé 
bohatství a především – dožil se 
na svou dobu neobvykle vyso-
kého věku při zachování plné 
duševní svěžesti. 
Nahoře: Přebal s erbem Viléma z Pernštejna  
z Desek zemských, inventární číslo 125 – Kniha  
Viléma z Pernštejna, Moravský zemský archiv v Brně

VILÉM Z PERNŠTEJNAVILÉM Z PERNŠTEJNA

Vilém z  Pernštejna nepatřil mezi akademické aristo-
kratické intelektuály, jakými byli v  jeho době Bohuslav 
Hasištejnský z  Lobkovic či Ladislav Velen z  Boskovic, 
ale tyto své generační souputníky ve své sociální vrstvě 
vhodným způsobem doplňoval.

Od vojevůdce k politikovi 
a hospodáři 
První půlka jeho života pevně vězela ve středověku. Ten v na-
šich zemích symbolicky uzavírají tzv. Olomoucké smlouvy 
z let 1478–1479, kterými skončilo osmdesát let opakovaných 
válek a  započalo dlouhé období mírového rozvoje země, 
dramaticky ukončené až třicetiletou válkou. Během první 
půlky života se mladý Vilém z  Pernštejna nechoval z  dneš-
ního hlediska úplně vzorově. Víme dobře, z jakých skutků ho 
vinili jeho nepřátelé i co mu vyčítali jeho přátelé. Sám si uvě-
domoval chyby, kterých se dopouštěl, a postupně zmoudřel. 
Zmoudřel ještě včas a v druhé polovině života mu bylo 
dopřáno několik desítek let, kdy měl politickou moc, 

Willenbergova veduta Pardubic, Strahovská knihovna, okolo roku 1600
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majetek i osobní kontakty k tomu, aby se staral o prá-
vo, spravedlnost a zájmy celé země. Až to byl ten Vilém 
z  Pernštejna, kterého poznal František Palacký na zá-
kladě pramenů, které sám Vilém z Pernštejna po sobě 
zanechal nebo nechal záměrně vytvořit „pro paměť 
budoucím“. Ale po právu. Věděl, co a proč činí a chtěl, 
aby jeho následovníci v politice a ve správě země neo-
pakovali chyby, ze kterých se on sám poučil. 

Vilémův odkaz pro Pardubice
S vděkem vzpomíná na dobu Viléma z Pernštejna každé 
město či hrad, které byly součástí jeho dominia. Zdale-
ka nejvýraznější je však tato stopa přímo v Pardubicích, 
které Vilém z Pernštejna nechal z větší části na svůj ná-
klad vybudovat jako nové rezidenční město s výstavným 
zámkem. Díky tomu se Pardubice staly na dlouhou dobu 
významným centrem politické a  ekonomické moci, ale 
i kulturního a společenského života své doby. Tento vý-
znam si zčásti udržely i později v době komorní správy. 

Bez základního Vilémova rozhodnutí, že hlavní sídlo 
a  centrum jeho finanční komory bude právě zde, by 
Pardubice pravděpodobně zůstaly malým zemědělským 
městečkem, které by nemohlo konkurovat blízkým star-
ším městským centrům v Chrudimi a v Hradci Králové. 

Vilémův odkaz pro regionální projekty
Vilém shromáždil rozsáhlý pozemkový majetek, zahr-
nující podstatnou část dnešního Pardubického kraje 
a rozlehlá území na Moravě a v jižních Čechách. To mu 
umožňovalo realizovat velkolepé projekty především 
v oblasti rybníkářství. Vodohospodářská díla, citlivě vyu-
žívající krajinný reliéf a dostupné vodní zdroje, dodnes 
vzbuzují úctu, i když se dochovala jen v torzální podobě. 
Výraznou ekonomickou podporou vlastních vrchnosten-
ských měst a městeček podporoval rychlý proces urbani-
zace naší krajiny a vytváření zárodku moderní obchodní 
a výrobní sítě. I po mnoha staletích, která uplynula od 
vymření pernštejnského rodu, však někdejší příslušnost 

k jejich dominiu stále vytváří pevnou součást regionální 
identity. Ostatně jeden z nejvýznamnějších regionál-
ních vlastivědných časopisů meziválečné éry nazvali 
naši předkové „Krajem Pernštýnův“.

Vilémův odkaz pro celostátní poměry
Byla to zejména nová ekonomická orientace šlechty, 
která po roce 1479 ztratila svůj hlavní smysl, tj. zajiš-
ťování efektivní vojenské síly. Vilém z  Pernštejna na 
svých panstvích zaváděl systém tzv. režijního velkostat-
ku, který se stal předobrazem ekonomického podniká-
ní i v případě méně významných šlechticů. V celkovém 
kontextu šlo o zásadní ekonomickou změnu, která po-
silovala vnitřní ekonomický i exportní potenciál země. 
Vilém podporoval používání češtiny jako jediného 
úředního jazyka státní správy a  soudnictví v  Čechách 
i na Moravě a prosadil základní pravidlo, podle kterého 
je otázka náboženského vyznání individuálním právem 
každého člověka, i poddaných. 

Pečeť Viléma z Pernštejna,  
Státní okresní archiv Pardubice

Vilém z Pernštejna na nástěnné malbě ze zámku v Prostějově,  
Muzeum a galerie v Prostějově
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P artnerský region Pardubického kraje ve Fran-
cii, Centre-Val de Loire, se pyšní celou řadou 
nádherných zámků na Loiře se zápisem 
na  seznamu UNESCO. V  roce 2019 si při- 

vlastnil také italského geniálního malíře, vynálezce 
a vizionáře, Leonarda da Vinci. Ten totiž v závěru svého 
života vyslyšel pozvání teprve 23letého francouzské-
ho krále Františka  I. Naložil své nejoblíbenější obrazy 
včetně Giocondy (Mony Lisy) na muly a  vozy a  vydal 
se s  nimi přes Alpy. Jeho cílem byl zámek Clos Lucé 
ve městě Amboise, kde mu jeho obdivovatel král při-
chystal zázemí, štědrou rentu a  roli prvního králov-
ského malíře, inženýra a architekta. O tři roky později, 
v  roce 1519, zde Leonardo zemřel. Také díky tomu je 
nyní v Louvru pět Leonardových slavných obrazů.
„Naši francouzští kolegové připomínali 500 let rene-
sančních tradic ve svém regionu velice poutavě a  mu-
sím říct, že jsme se od nich v mnohém inspirovali,“ říká 
náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, 
který spolu prezidentem regionu Centre-Val de Loire 
Francoisem Bonneau mohl otevřít výstavu Děti rene-
sance na zámku v Ambois. 
Vzhledem k tomu, že partnerský region je mnohem vět-
ší než Pardubický kraj a v roce 2019 ještě nikdo netušil 
nic o  tom, že existuje nějaký covid-19, uskutečnilo se 
v Centre-Val de Loire na 500 akcí, na kterých ožívala his-
torie, věda a humanismus, umění, ale i gastronomie.

Duch Leonarda da Vinci byl přítomen nejen v  jeho dí-
lech, kresbách, ale také v  jeho myšlenkách, které jsou 
inspirativní dodnes.
„Kdo myslí málo, hodně se mýlí…“
„Detaily dělají dokonalost, ale dokonalost není detail.“
„Ušlechtilou udělá věc její věčnost.“
Východní Čechy a Pardubický kraj mají také svého vizi-
onáře z  dob renesance, kterým je Vilém z  Pernštejna. 
Ovšem, jak se dočtete dále, ani na Leonarda da Vinci se 
zde nezapomene.

FR ANCOUZI 
SI PŘISVOJILI 
LEONARDA DA VINCI 
A PŘIPOMENULI 
RENESANCI

S počátky renesance spoju-
jeme hlavně Itálii, zejména 
Florencii a další bohatá 
města či městské státy, které se 
v období 14.–16. století těšily 
velké prosperitě. Navrátily 
se antické ideály a člověk, 
jeho rozum a pozemský život 
získaly na důležitosti. To se 
projevilo zejména ve stavi- 
telství a výtvarném umění,  
ale také v literatuře.

FRANCIE – 500 LET RENESANCEFRANCIE – 500 LET RENESANCE

Katedrála v Orleans v barvách renesance

Připomínka Leonarda da Vinci v BloisVitráž na zámku Chaumont
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T ři generace jednoho z nejvlivnějších rodů 
evropské aristokracie renesanční éry za-
čaly svá dominia systematicky rozšiřovat 
z  Moravy na východ Čech zásluhou a  pro-

zíravostí Viléma z Pernštejna, který do Pardubic přenesl 
rodovou rezidenci. Tím také započala velkorysá přestav-
ba tamního nepříliš významného hradu a  města na re-
prezentativní sídlo udávající tón v soudobé architektuře.
Prohlídkový okruh „Pernštejnská rezidence – nejstarší 
renesance v  Čechách“ bude rozdělen do pěti tematic-
kých částí. V autentických kulisách různými výstavními 
prostředky muzeum přiblíží dějiny rodu pánů z  Pern-
štejna. Návštěvníky provede historicky nejhodnotnější-
mi částmi národní kulturní památky Zámek Pardubice, 
a to i do míst, která byla doposud nepřístupná. Součástí 
prezentace zámku se stanou i mohutné valy opevnění.

Mezi gotikou a renesancí 
Autorský tým muzea pod odbornou garancí historika Pe-
tra Vorla vsadil příběh pernštejnského sídla do souřadnic 
politického, náboženského a  kulturně-uměleckého kon-
textu pozdního středověku a  rané renesance. Ocitneme 
se tak v  překotné době, kterou bezesporu zosobňuje 
Vilém z Pernštejna, udatný rytíř středověkého střihu i re-
nesanční vizionář nové éry. V úvodní části ve velkém go-
tickém sále a přilehlém rondelu budou pojednány dějiny 
rodu Pernštejnů v Čechách a na Moravě. Základní obrysy 
příběhu ponesou dvě dominantní instalace. Podlahová 
historická rekonstrukční mapa se skleněnými stélami na 
místech významných sídel představí rozsah pernštejnské-
ho dominia. Působivá velkoplošná malba rodokmenu na 
stěně vyzdvihne ty příslušníky rodu, kteří vtiskli Pardubi-
cím jedinečnou urbanistickou a  architektonickou tvář.

NA PARDUBICKOU 
REZIDENCI  
SE PO STALETÍCH 
VR ÁTÍ  
PERNŠTEJNOVÉ

ZÁMEK PARDUBICEZÁMEK PARDUBICE

Na konci letošního roku 
Východočeské muzeum 
v Pardubicích zpřístupní nový 
zámecký prohlídkový okruh. 
Strhujícím a neotřelým způ-
sobem v něm po pěti stech 
letech oživí příběh pardubic-
kého šlechtického sídla, jehož 
hlavní dějství bude rámováno 
lety 1491 a 1560, kdy ve městě 
na soutoku Labe a Chrudim-
ky působili páni z Pernštejna. 
Nahoře: Malby na dřevěném kazetovém stropě  
na Zámku Pardubice

Vojtěch z Pernštejna – detail náhrobku

Palác pardubického zámku
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V síních pánů erbu zubří hlavy 
Impozantní heraldická výzdoba se stane i důležitou 
připomínkou tehdejšího vkusu a  mentality, s  čímž 
souvisí i  rodová pověst dokládající starobylost 
rodu. Ta bude představena jak v  kopii kamenného 
reliéfu ze vstupní brány pardubického zámku, tak 
i  v  krátkém animovaném filmu. Instalace, kterou 
navrhl architekt Petr Všetečka, šetrně zvýrazní hod-
notu sálu.
Do evropského kontextu vsadí pardubický zámek 
další část prohlídkového okruhu. Návštěvníky zave-
de do prvního patra paláce, kde se nacházejí tři re-
prezentativní sály s ukázkami původních nástěnných 
maleb a  další velmi hodnotné místnosti, v  nichž 
bude muzeum vyprávět příběh samotné stavby, při-
lehlého města a  uměleckého programu uplatněné-
ho při jejich budování.

Nástěnná malba jako klenot Pardubic 
Rytířské sály, jak se říká reprezentativním prostorám 
zámeckého paláce, se stanou součástí prohlídkové-
ho okruhu jako jeden z  nejvýznamnějších exponátů, 
respektive klenotů prohlídky, kde se pozdně gotické 
ornamenty prolínají s  renesanční výmalbou s  prvky 
prostorově iluzivní architektury. Unikátem jsou pak mo-
numentální raně renesanční figurální malby z  30.  let 
16.  století, které svým rozsahem nemají ve střední Ev-
ropě obdoby.
Působivou malbu Zákon a milost vysvětluje dobře do-
chovaný nápis v horní části obrazu: Zákon skrze Mojžíše 
dán jest, milost a pravda skrze Ježíše Krista. Obraz vznikl 
pod vlivem díla Lucase Cranacha staršího a představuje 
největší známou malbu s tímto námětem. Vojtěchovu 
sálu vévodí rozměrný figurální výjev Samson a  Dalila 
zasazený do majestátné scenérie zaalpské krajiny.

Krytý přechod ze zámku na valy

Malba Zákon a milost v Mázhausu

Výklenek ve Vojtěchově sále Pernštejnská truhla zrestaurovaná v roce 2019

Renesanční strop v jedné z komnat zámku
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Nadčasovým symbolickým motivem je i další malba For-
tuna Volubilis – Štěstěna vrtkavá. Akt ženy se zrcadlem 
v  ruce stojící na vratké kouli. Muzeum se dlouhodobě 
snaží tyto prostory rehabilitovat. V  prohlídkovém okru-
hu budou prezentovány tak, aby se návštěvník nejprve 
mohl odevzdat uměleckému dojmu z  celého rozsáhlé-
ho díla. Bohatá symbolika maleb a  uměleckohistoric-
ký kontext pak budou představeny v  další místnosti 
s žebrovou klenbou.
Tento menší sál bude vybaven malířskými rekonstrukce-
mi děl z  rytířských sálů a  jejich interpretací v dobovém 
politickém a  náboženském kontextu. V  následujících 
komnatách na návštěvníky čekají modely a  instalace, 
které je zavedou na spletitou cestu stavebního vývoje 
pardubického zámku a přilehlého města.

Hlas renesance 
Do čtyř modelů pardubického zámku autorský tým vtiskl 
zcela nové poznatky o této úchvatné památce, které ne-
dávno překvapily archeology i  historiky. Velkorysé vizi-
onářské dílo Pernštejnů pak návštěvníci nejlépe odhalí 
z ptačí perspektivy při pohledu na model města a přileh-
lého okolí. V moderní expozici, kterou doprovázejí hravé 
prvky pro děti, nebude chybět pohled do pernštejnské 
krajiny ani odkaz díla Pernštejnů v oblasti rybníkářství. 
Prohlídkový okruh bude pokračovat přes renesanční ar-
kádu zpět do rytířských sálů tak, aby návštěvníci mohli 
porovnat poznatky z  instalace s  autentickou architek-
turou stavebně a  slohově rozmanité památky. Načež 
pro ně muzeum připravilo jedinečný umělecký zážitek.
Ve třetím z rytířských sálů, pro který se vžilo pojmenová-
ní Velký sloupový sál, se setkají tváří v  tvář s Pernštejny. 
Příslušníci šlechtického rodu v  mimořádně hodnotné 
prostoře s  dochovaným původním renesančním malo-
vaným kazetovým stropem budou návštěvníky sledovat 
z  moderních obrazů akademického malíře Petra Nikla. 
V pernštejnské rodové galerii se bude zrcadlit dialog sou-

časného autora s  renesancí. Historik Petr Vorel portréty 
doplnil medailonky.

Na čerstvý vzduch  
a pak do sklepení
Jaroslav z Pernštejna, který v animované projekci z pů-
vodního Niklova portrétu ožije, uvede další část expo-
zice. V charismatickém přechodu na valy ze zámeckého 
paláce bude představen vývoj opevňování ve středo-
věku a  raném novověku tak, aby návštěvník, kterého 
dále prohlídkový okruh zavede ven k  pernštejnským 
kanónům, mohl ocenit význam a jedinečnost fortifikace 
pardubického zámku. 
Poslední část okruhu zpřístupní návštěvníkům doposud 
uzavřené rozsáhlé sklepení hospodářských budov, kde 
se ocitnou v  pernštejnské zbrojnici v  roce 1570, právě 
ve chvíli, kdy se nacházela ve stavu značného rozprodání, 
které začalo z důvodů nutných úhrad peněžních závazků 
odrážejících finanční krizi pánů z  Pernštejna. Odkazem 
na bankrot Jaroslava z Pernštejna dojde i k symbolické-
mu uzavření prohlídkového okruhu. 

ZÁMEK PARDUBICEZÁMEK PARDUBICE

Malba Fortuna volubilis ve Vojtěchově sále

Vojtěchův sál s malbou Samson a Dalila

Renesanční portál do zámku
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OBR AZY PERNŠTEJNŮ 
SE V PARDUBICÍCH 
NEDOCHOVALY, 
NAMALOVAL JE NOVĚ 
PETR NIKL

K zámkům obvykle patří tzv. 
rodová galerie předků. Na par-
dubickém zámku se z doby jeho 
rozkvětu za Pernštejnů dochovaly 
pouze vzácné nástěnné malby, 
několik zbraní a velká dřevěná 
truhla s kováním (bohužel prázd-
ná), kterou nešlo úzkými dveřmi 
ze sklepení vynést. Aby budoucí 
návštěvníci nebyli o podobu 
nejslavnějších zástupců Pernštejnů 
ve východních Čechách ochuzeni, 
nechalo pro novou pernštejnskou 
expozici Východočeské muze-
um v Pardubicích namalovat 
rodovou galerii od významného 
současného malíře Petra Nikla. 
Petr Nikl vycházel z dostupných 
obrazových či písemných prame-
nů, které se u některých členů 
rodu zachovaly. Ale například 
k Vilémovi z Pernštejna existuje 
jen jeden drobný dřevořez, který 
o jeho podobě příliš nevypovídá, 
a u některých členů rodu neznáme 
jejich podobu vůbec.
Nahoře: Detail renesančního kazetového stropu  
pardubického zámku

Proto se autoři expozice 
rozhodli, že nepůjdou cestou 
přesných rekonstrukcí, ale volné 
inspirace. Petr Nikl tak mohl 
přijít s vlastním tvůrčím pojetím 
každého z vybraných šlechticů 
a šlechtičen tak, aby vystihl, co 
je o nich známo. Tři čtvrtě roku  
s nimi žil ve svém ateliéru 

na Malé Straně v Praze, 
než se v dubnu roku 2020 
Pernštejnové natrvalo 
přestěhovali do Pardubic. 
Možná se takto pohromadě 
ještě nikdy nesešli, ale ať si 
zvykají, vždyť teď budou vedle 
sebe viset na stěnách svého 
bývalého paláce.

Roman Línek v ateliéru Petra Nikla
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Vilém z Pernštejna  
(1438–1521) 
Vilém z  Pernštejna prožil dlouhý a  komplikovaný 
život. Jako syn vlivného a  bohatého moravského 
šlechtice Jana z  Pernštejna vyrůstal jako chlapec 
spolu s  kralevicem Ladislavem Pohrobkem a  čekala 
ho skvělá dvorská kariéra. Po králově smrti (1457) se 
brzy uplatnil jako vojenský velitel v  četných středo-
evropských válkách. Výhodně se oženil a  ve vhodné 
politické chvíli dokázal „otočit prapor“ a  vstoupil do 
služeb dřívějšího nepřítele Matyáše Korvína. Jako 
voják dokázal bez jakýchkoli skrupulí prosazovat 
svoje zájmy, a to i později v hospodářském podniká-
ní a  v  peněžnictví, kterým velmi dobře rozuměl. To 
přinášelo ve svém důsledku velký prospěch i  všem 
obyvatelům těch území, na kterých Pernštejn vládl. 
Znamenalo to stabilizaci právního prostředí, podpo-
ru řemesel a  rozvoj měst a  městeček, rybníkářství, 
pivovarnictví, dvorového hospodaření, zakládání ov-
čínů a podobně. Snažil se předejít sporům o dědictví 
a sám svůj majetek předem rozdělil a jasně stanovil, 
komu co má po jeho smrti patřit. Vilém z Pernštejna 
jako jeden z nejvlivnějších domácích magnátů prosa-
zoval v  politice individuální svobodu víry. Sám totiž 
přešel od protestantské ke katolické víře z politických 
důvodů a  jeho manželka Johanka z  Liblic se hlásila 
k Jednotě bratrské. 

Johanka Pernštejnská z Liblic  
(cca 1469–1515) 
Manželka Viléma z  Pernštejna byla za svého o  ge-
neraci staršího manžela formálně provdána již jako 
dítě, asi v pěti letech. Zřejmě i z  toho důvodu byla 
důsledně nazývána zdrobnělinou křestního jména 

(„Johanka“) i v dospělém věku. Byla neteří Petra Gdu-
lince z  Ostroměře, významného českého vojevůdce 
a  hofmistra krále Jiřího z  Poděbrad. Pro počátky po-
litické kariéry byl důležitý majetek, který pan Vilém 
spolu s nevěstou vyženil; tyto peníze použil k získání 
hradu a  panství Helfštejn (1474). Fyzicky byl sňatek 
naplněn až po dovršení plnoletosti (u  dívek patnáct 
let); první dítě se z  tohoto manželství narodilo roku 
1485. Na počátku 16. století patřila Johanka Pern- 
štejnská z Liblic mezi nejvlivnější podporovatele Jed-
noty bratrské. 

Vojtěch z Pernštejna  
(1490–1534)
Mladší Vilémův syn. Podle rozhodnutí otce dědil čes-
kou část majetku a hlavní rodové sídlo v Pardubicích. 
Milovník renesanční kultury, který zahájil financová-
ní skvělé renesanční výzdoby zámeckých interiérů.  
Od mládí měl díky otcově vlivu „umetenou cestičku“ 
k  nejvyšším úřadům (už ve 24 letech se stal nejvyš-
ším hofmistrem, což byla funkce na úrovni dnešních 
ministrů). Část vlivných domácích šlechticů to vníma-
la negativně (1523 byl z funkce sesazen). První man-
želku mu v 17 letech „přidělil“ otec (vyženil s ní další 
panství); s  druhou manželkou měl pravděpodobně 
vážnější neshody, což je zřejmé z písemných prame-
nů, ale patrně to ovlivnilo i  volbu témat v  malířské 
výzdobě zámku (Fortuna Volubilis, a  zvláště Samson 
a  Dalila – scéna s  motivem ženské zrady, v  jejímž 
důsledku Samson pozbyl svoji sílu). Vojtěch neze-
mřel nečekaně, jak se později tradovalo, víme, že ho 
trápily různé nemoci, ale kolem jeho smrti i  kolem 
jeho nádherného renesančního náhrobku v  chrámu 
sv.  Bartoloměje v  Pardubicích se dochovala řada in-
terpretací či pověstí. 

PORTRÉTY PERNŠTEJNŮPORTRÉTY PERNŠTEJNŮ

Vojtěch z Pernštejna

Johanka Pernštejnská z Liblic

Vilém z Pernštejna

Autorský tým expozice  
Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách  

odborně vede historik Petr Vorel,  
dále spolupracují Vítězslav Prchal, Jan Tetřev,  

Tomáš Libánek, Ladislav Nekvapil, František Václavík,  
Bohdan Šeda, Zbyněk Brabec.  

Architektonické řešení navrhl Petr Všetečka.
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Jan z Pernštejna  
(1487–1548) 
Starší Vilémův syn; podle rozhodnutí otce dědil morav-
skou část majetku a sídlo v Prostějově. Od mládí v sedle 
jako voják, vůdčí osobnost moravské šlechty ještě za ži-
vota otcova. Od poloviny 30. let výrazně ovlivňoval i čes-
kou politickou scénu; představoval hlavního politického 
vůdce českých tzv. novoutrakvistů, kteří se od původní-
ho utrakvismu odkláněli více k  luteránské reformaci  
(to symbolizuje i velká nástěnná malba Zákon a milost 
na pardubickém zámku); byl však vnímán i jako ochrán-
ce Jednoty bratrské. Na přelomu třicátých a čtyřicátých 
let dosáhl největší moci i pozemkového majetku, držel 
v zástavě i Hrabství kladské, kde razil – jako jediný teh-
dejší český šlechtic – vlastní mince. Kolaps pozdějšího 
úvěrového trhu mu přinesl finanční problémy, protože 
hodně panství vlastnil formou zástavy. Rozšiřoval kapa-
city rybníků a panských pivovarů.

Hedvika Pernštejnská z Šelmberka 
(cca 1510–1535) 
Hedvika ze Šelmberka byla druhou manželkou Jana 
z Pernštejna. První sňatek Jana z Pernštejna s Annou 
z Postupic (+1526), ze kterého vzešly čtyři dcery, do-
mluvil roku 1507 ještě otec Vilém. Druhou manželku, 
o  čtvrt století mladší, už si Jan z  Pernštejna vybral 
sám. Během sedmi let krátkého manželství se jim 
narodili tři synové a  jedna dcera. Jan z  Pernštejna 
Hedviku z  Šelmberka velmi miloval. Když zemřela, 
její tělo nebylo pohřbeno. Manžel nechal její tělo 
balzamovat a  zavěsit v  rakvi v  kostele v  Černvíře ne-
daleko Doubravníku. Jan z Pernštejna si přál, aby byli 
pohřbeni až společně do jednoho hrobu. Po Janově 
smrti (+1548) bylo Hedvičino tělo převezeno z Čern- 

víru do Doubravníku a  uloženo do hrobu společně 
s manželem. 

Jaroslav z Pernštejna  
(1528–1560) 
Nejstarší syn Janův, od mládí dvořan krále Ferdinanda; 
milovník Itálie, umění a literatury. Jaroslav se moc nevy-
znal v  hospodářských záležitostech a  spoléhal na  úřed-
níky, kteří se měli o panství starat a posílat mu peníze. 
V  královských službách během několika let utratil vše, 
co měl. V důsledku postupného dělení majetku mu na-
konec zůstaly jen Pardubice, ale ty byly tak předluženy, 
že toto panství věřitelé roku 1558 převzali do nucené 
správy. Milý Jaroslav pobral zbytky peněz, kde se dalo, 
a  utekl do  Itálie, kde se v  Boloni nechal zapsat na uni-
verzitu. Když mu v  Itálii peníze došly, tak se už neměl 
kam vrátit. Zemřel roku 1560 s pověstí bankrotáře, kte-
rého „vyšší moc“ potrestala za to, že se jako mladý vý-
rostek povyšoval nad ostatní šlechtu, nesmyslně utrácel 
a v honbě za kariérou u habsburského dvora byl ochoten 
udělat cokoli.

Vratislav z Pernštejna 
(1530–1582)
Prostřední syn Janův, spolumajitel Pardubic až do roku 
1555. Od mládí vyrůstal spolu s  arciknížetem Maxmili-
ánem (nejstarším synem Ferdinanda Habsburského), se 
kterým procestoval velký kus světa. Koncem padesátých 
let však ve službách Habsburkům všechno otcovské dědic-
tví utratil a  o  pozemkový majetek přišel. Jen díky úmrtí 
bratra Vojtěcha (1561) mohl začít „restart“ znovu jako zá-
možný šlechtic. A když se stal jeho přítel z mládí Maxmili-
án roku 1564 králem a císařem, nastala doba Vratislavovy 
hvězdné kariéry v domácí i zahraniční politice. Postavil si 

Jaroslav z Pernštejna

Vratislav z Pernštejna

Jan z Pernštejna Hedvika Pernštejnská z Šelmberka

PORTRÉTY PERNŠTEJNŮPORTRÉTY PERNŠTEJNŮ
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nové sídlo v Litomyšli; přestavěl i dům na Pražském hradě 
(dnešní Lobkovický palác), který se stal hlavním místem 
pobytu jeho česko-španělské rodiny. Vratislav a  jeho 
manželka (a  později jejich děti) jsou v  té době hlavní-
mi představiteli španělské zájmové skupiny v  Praze, ale 
i u Maxmiliánova dvora. Jeho životní dráhu výstižně cha-
rakterizuje osobní heslo „QUI DURAT, VINCIT – Kdo vytrvá, 
zvítězí“. Je pohřben na mimořádně čestném místě v jed-
né z  bočních kaplí Chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Marie Manrique Pernštejnská de Lara  
y Mendoza (cca 1535–1608) 
Manželka Vratislava z  Pernštejna. Španělka, dvorní 
dáma královny Marie Habsburské, se kterou byl Vrati-
slav z Pernštejna oženěn roku 1555 v rámci promyšle-
né sňatkové politiky panovnického dvora. Pernštejnský 
palác na Pražském hradě, kde Marie Pernštejnská 
s houfem dětí obvykle pobývala, když byl manžel na di-
plomatických cestách v zahraničí, se stal hlavním cent-
rem španělské kultury třetí čtvrtiny 16. století. Do Čech 
si s sebou Marie de Lara podle tradice (pramenně však 
dosud nepotvrzené) přivezla ze Španělska cennou ro-
dinnou relikvii, která je dnes známá a uctívaná jako tzv. 
Pražské jezulátko.

Jan z Pernštejna  
(1561–1597) 
Jediný syn Vratislava z Pernštejna, který se dožil dospělé-
ho věku. Byl vychováván k vojenské kariéře, která se mu 
stala osudná. V jeho době procházel rod Pernštejnů ma-
jetkovou krizí a zbývající panství byla postupně rozprodá-
vána. Hlavním venkovským sídlem zůstával zámek v  Li-
tomyšli, ale rodina žila hlavně v Praze, v paláci na Praž-
ském hradě. Janův syn Vratislav Eusebius (1594–1631) 

následoval otce ve vojenské kariéře i  v  předčasné smrti 
na bojišti. Tím vymřel rod Pernštejnů roku 1631 po meči.

Polyxena Lobkovická z Pernštejna 
(1566–1642) 
Symbolickou dědičkou pernštejnské slávy a  moci se 
stala Polyxena z Pernštejna, jedna z Vratislavových dcer. 
Vdávala se na svou dobu pozdě (v 21 letech), ale jako 
jediná ze svých početných sester se vdala za domácí-
ho šlechtice, o  generaci staršího Viléma z  Rožmberka. 
Po pětiletém bezdětném manželství Polyxena ovdově-
la, ale v 37 letech se vdala podruhé, za Zdeňka Vojtěcha 
Popela z  Lobkovic, hlavního českého politika „španěl-
ské“ strany u pražského dvora. Z tohoto manželství vze-
šel sice jen jediný syn, ten je však prapředkem všech 
dnešních příslušníků rozvětveného rodu Lobkoviců. 
Polyxena Lobkovická z  Pernštejna vynikala krásou, in-
telektem, politickou rozvahou i smyslem pro ekonomi-
ku. Kromě své vlastní rodiny se jako poručnice pečlivě 
starala i o děti svého předčasně zemřelého bratra Jana, 
příslušníky poslední generace pernštejnského rodu.

Frebonie z Pernštejna 

(1596–1646) 
Poslední žijící příslušnice starobylého rodu pánů 
z  Pernštejna. Nikdy se nevdala. Ve složitých dobách 
třicetileté války se jí však podařilo ve svém sídelním 
venkovském městě Litomyšl zřídit a  financovat nově 
založenou kolej řádu piaristů, která se stala základem 
pozdějšího věhlasu litomyšlského školství. Zemřela 
jako relativně bohatá žena, která mimo jiné vlastnila 
i  východočeské panství Litomyšl ( jedno z  největších 
v Čechách) a výstavný palác na Malé Straně v Praze. Její 
smrtí vymřel rod Pernštejnů i „po přeslici“. Frebonie z Pernštejna

Polyxena Lobkovická z Pernštejna 

Marie Manrique Pernštejnská de Lara y Mendoza Jan z Pernštejna 

PORTRÉTY PERNŠTEJNŮPORTRÉTY PERNŠTEJNŮ
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Pověst má moravskou  
i polskou verzi
Prostý uhlíř Vojtěch měl lesní hospodářství, kde pálil dře-
věné uhlí. Okolí ohrožoval velký zubr. Chytrý uhlíř divoké 
zvíře postupně lákal na krajíce chleba napíchnuté na prutu. 
Zubr se nechal postupně ochočit. Uhlíř si připravil houžev 
upletenou z  lýka. Když zubr zase přišel na chleba, chytil 
ho za rohy a  nozdrami mu lýkovou houžev prostrčil. Tak 
zkroceného zubra přivedl před vladaře. Za odměnu získal 
do držení kraj, který byl schopný obejít od svítání do zápa-
du slunce a zubří hlavu s houžví v nozdrách do svého erbu. 
Jednoduché kamenné reliéfy se ztvárněním pernštejn-
ské rodové heraldické pověsti známe už z  15.  století. 
Ve  větším množství nechával umělecky dobře propra-
cované a  kolorované reliéfy vyrábět Vilém z  Pernštejna 
v  průběhu druhé dekády 16. století. Byly umisťovány 
na  významné budovy, jejichž stavbu Vilém z  Pernštejna 
financoval, aby navěky připomínaly historické tradice 
pernštejnského rodu. Všechny se od sebe mírně liší, ale 
ztvárňují stejný výjev: Bájný prapředek rodu (který je zde 
nazýván Vojtěch) vede zubra za houžev prostrčenou zví-
řecími nozdrami. Tupou stranou sekery se chystá poťukat 
zubrovi na čelo, aby dokázal, že zvíře je už úplně krotké. 

RODOVÁ POVĚSTRODOVÁ POVĚST

Zubr evropský (Bison bonasus)  
je největší volně žijící přežvý- 
kavec v Evropě. Zhruba  
do 14. století se hojně vysky-
toval i ve střední a západní 
Evropě, než ho v následujících 
staletích rozrůstající se 
civilizace vytlačila téměř 
k vyhynutí. Pověst, která ho 
spojuje se založením rodového 
panství Pernštejnů, je ve své 
dochované podobě patrně 
vymyšlená později, než kam 
sahají počátky rodu. Ten se 
historikům daří mapovat něk- 
dy od počátku 13. století. 
Zápisy pověsti známe v růz-
ných variantách od roku 1539, 
reliéfní zobrazení jsou ale 
podstatně starší. Všechny  
verze vypráví příběh spíše ne- 
pravděpodobný, ovšem dnes 
bychom řekli marketinkově 
velmi zajímavý a přitažlivý. 
Zubr je zvíře obrovské, velmi 
silné a nesmírně útočné. Erb  
se zubří hlavou tedy jistě sym- 
bolizoval hlavně sílu, bojov-
nost, houžev v zubřích noz-
drách poukazuje na chytrost, 
která hrubou sílu přemáhá. 

Nahoře: Erb Pernštejnů na kamenném mostku  
před pardubickým zámkem

KDE SE VZALA  
ZUBŘÍ HLAVA  
V ERBU  
PERNŠTEJNŮ 

Labská brána Zámku Pardubice

Kde jsou k vidění kamenné reliéfy 
s pověstí
Kromě hradů Pernštejn a Helfštýn se dalších pět ka-

menných reliéfů nachází v Pardubickém kraji:

• Labská brána Zámku Pardubice, reliéf z roku 1511
• dům čp. 77 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích 

(dnes krajská knihovna), reliéf z roku 1511
• portál severního průčelí kostela sv. Bartoloměje 

(původní hlavní vstup), reliéf z roku 1519
• vstupní brána hradu Kunětická hora, reliéf původně 

nalezen v suti z Domu u Jonáše v Pardubicích, osazený 
ve 20. letech 20. století Musejním spolkem

• měšťanský dům čp. 117 na Smetanově náměstí  
v Litomyšli od roku 1975, předtím od 60. let 16. století  
na chodbě domu čp. 105, který patřil vrchnostenskému 
úředníkovi, pochází ze stejné dílny jako pardubické 
reliéfy z počátku 16. století

Jde o ztvárnění moravské verze pověsti, která klade důraz 
na chytrost vítězící nad hrubou silou. Obecně známější je 
polská verze téže pověsti, ve které prapředek Pernštejnů 
jménem Věňava zvířeti hlavu jednou ranou sekery uťal.



13

Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích

Smetanovo náměstí v Litomyšli

Vstupní brána hradu Kunětická hora

RODOVÁ POVĚSTRODOVÁ POVĚST

Dům čp. 77 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích
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Dokumenty z přelomu  
15. a 16. století
Řada písemnosti souvisejících se správou panství a vrch-
nostenským podnikáním je uložena ve Státním oblast-
ním archivu v  Zámrsku ve fondu Velkostatek Pardubice. 
Jedná se např. o  zlomek tzv. rybničních register z  let 
1494–1496, které zachycují pozemky, jež hospodáři pře-
dali Pernštejnům ke zřízení rybníků. Pernštejnové usilo-
vali od přelomu 15. a 16. století o vytvoření rybniční sítě, 
jejíž těžiště leželo kolem Bohdanče. Dále jsou zde ulože-
ny urbáře zachycující povinnosti poddaných ke své vrch-
nosti. Dva nejstarší pocházejí patrně z  let 1506 a 1521. 
Důležité jsou svým obsahem také knihy zachycující pro-
deje poddanských gruntů dochované od roku 1508.
Další významné písemnosti jsou ve Státním okresním 
archivu Pardubice ve fondech  archivů měst. Jedná se 
především o  listiny, které vydali buď sami majitelé 
panství z  rodu Pernštejnů, nebo na jejichž žádost byly 
vydány panovníkem. Šlo především o  tržní privilegia 
a  v  některých případech také o  uvolnění příjmů z  cla. 
Vrchnost se vzdávala ve prospěch obyvatel městských 
lokalit práva odúmrti a  převáděla některé robotní po-
vinnosti na plat.

Měšťané získávali nová práva
Mezi nejstarší listiny nepatří překvapivě ty vydané  
pro Pardubice, nýbrž pro městečko Bohdaneč. To se do-
stalo do majetku Pernštejnů spolu s kunětickohorským 
panstvím hned na počátku budování rozlehlé domény 
a Vilém z Pernštejna s ním měl, alespoň zpočátku, vět-
ší plány. V  roce 1491 se ve prospěch bohdanečských 
sousedů vzdal práva tzv. odúmrti a  udělil jim právo 
svobodně odkazovat movitý a  nemovitý majetek ko-
mukoliv, ale pod podmínkou, že nebude přenášen na 
jiná panství. V případě pardubických měšťanů tak učinil 
až v  roce 1509. Vilém tehdy zrušil také právo svých 
úředníků zasahovat do majetkových sporů pardubic-

kých měšťanů a  do rukou městské samosprávy převe-
dl majetkoprávní soudnictví, tzn. soudnictví v  civilně 
právních věcech. Tentýž rok vrchnost převedla většinu 
povinností pardubických měšťanů na peněžitý plat, 
např. ornou robotu a robotu při žních. Kromě toho byly 
upraveny některé otázky městského trhu, došlo ke zvět-
šení obecního pastviště nájmem pozemků a  zejména 
získali měšťané právo vybírat mýto na labském mostě. 
Přerod Pardubic v  město byl dovršen v  roce 1512. Vi-
lém tehdy postoupil velkou část svých vrchnostenských 
pravomocí městské radě a potvrdil platnost městského 
zřízení. Měšťanům potvrdil právo svobodného stěho-
vání, městské radě udělil pravomoc vydávat tzv. zhost-
né listy. Neponechal jí ale úplnou volnost v  možnosti 
disponovat se sirotčími a vdovskými podíly, jež mohla 
městská rada vydávat jen sirotkům a vdovám, kteří žili 
na pardubickém panství.

PERNŠTEJNSKÉ LISTINYPERNŠTEJNSKÉ LISTINY

Po Pernštejnech nám dodnes 
zůstaly nejen hrady, zámky či 
rozsáhlé rybníky, ale také řada 
originálních dokumentů a pe-
četí. Pernštejnové drželi v dneš-
ním Pardubickém kraji v různé 
době řadu panství (např. Bran- 
dýs nad Orlicí, Lanškroun 
a Lanšperk, Litomyšl).  
Do roku 1560 mezi ně patřilo 
rozlehlé pardubické panství,  
jehož součástí bylo kromě měs-
ta Pardubic přibližně  
130 vsí a šest městeček – Boh-
daneč, Dašice, Holice, Přelouč,  
Sezemice a Týnec nad Labem.
Nahoře: Stříbrné pečetidlo s vyobrazením městského 
znaku v renesančním štítě a s opisem PECZET MENSSI 
MIESTA PARDUBICZ má průměr 37 mm a je z roku 1556

PERNŠTEJNOVÉ 
V ARCHIVNÍCH 
DOKUMENTECH 
PARDUBICK A

Kniha rudá, články o zabezpečení města – o hlásných  
či odemykání bran

Kniha rudá, 1515–1585, kulturní památka,  
SOkA Pardubice, Archiv města Pardubice
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Zachovala se i městská kniha
V  roce 1515 byla založena nová městská kniha, tzv. 
rudá, která dostala svůj název podle barvy desek. Písař 
Burian do ní zanesl oslavnou báseň na Viléma z Pern-
štejna jako dobrodince města. Na úvodních 28 listech 
byly do knihy přepsány různé administrativně správní 
dokumenty a důležité pamětní záznamy. Do knihy bylo 
zapsáno také městské zřízení Pardubic. Měšťané museli 
např. udržovat cesty, hradební zdi nebo valy či shrabovat 
louky. Jeden z paragrafů například varoval před poško-
zováním městských valů domácím dobytkem pod po-
kutou jedné kopy grošů. Pod hrozbou stejné pokuty 

Vilém z Pernštejna udílí obyvatelům Pardubic stejná práva, kterými se řídí města 
královská. Listina z 18. června 1512, SOkA Pardubice, Archiv města Pardubice

Kniha rudá, pardubické městské zřízení

Úvodní pasáže pardubického městského zřízení z roku 1512  

měli měšťané pravidelně čistit valy od roští, aby nebyly 
zarostlé. Dalších více než 650 listů knihy obsahuje zá-
pisy o prodejích domů ve městě z let 1515–1585, které 
jsou rozděleny do tří dílů podle městských čtvrtí (Město 
v ohradě, Dlouhé a Krátké předměstí). Kniha je k dispo-
zici i  v  digitální podobě. Má mimořádnou historickou 
cenu a v roce 2001 byla prohlášena kulturní památkou.
Takto staré dokumenty z pergamenu, z papíru nebo 
jiných organických materiálů nelze dlouhodobě vy-
stavovat. Jsou totiž velmi citlivé na světlo a  potřebují 
speciální klima. Některé z listin budou v průběhu roku 
v digitální formě prezentovány veřejnosti.
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Podpora krále se vyplatila
Po svých předcích zdědil pan Vilém sice relativně velká 
rodová panství na Horní Svratce, ale rychlý růst jeho 
majetku na přelomu 15. a 16. století neměl u nás obdo-
by. Využil svých kontaktů v Uhrách a roku 1490 podpo-
řil kandidaturu českého krále Vladislava Jagellonského 
na uherský trůn. Sám dokonce po letech vzpomínal, že 
on byl tím mužem, který Vladislavovi svými peněžní-
mi půjčkami zajistil uherskou korunu. Očekával za to 
velkorysou královu odměnu. Král mu daroval právo vy-
platit ze zástavy tři velká dominia: na Moravě šlo o kláš-
terní panství Třebíč, v jižních Čechách komorní panství 

VILÉM – STAVITEL A BUDOVATELVILÉM – STAVITEL A BUDOVATEL

Vilém z Pernštejna (1438–1521) 
se prostředí české a moravské 
aristokracie na sklonku středo-
věku zcela vymykal rychlostí, 
s jakou dokázal shromáždit 
mimořádně rozlehlý pozemko-
vý majetek. V Čechách se jeho 
prvním záchytným bodem stala 
právě Kunětická hora a okolní 
panství. V roce 1497, když se 
král Vladislav Jagellonský vracel 
z Čech do Uher, hostil jej Vilém 
z Pernštejna na zdejším hradě.
Nahoře: Detail z Willenbergovy veduty, kolem roku 1600

VILÉM Z PERNŠTEJNA 
STAVITEL  
A BUDOVATEL 

Lanšperk, Holice a  Dašice (1507), Nový Bydžov 
(1516), Přelouč (1518) a  další menší. Nové majetky 
získal i na Moravě.

Modernizace hradů i měst
Staré hrady měly i v době pana Viléma strategický vojen-
ský význam. Bylo jen nutné je modernizovat, aby dokáza-
ly odolat dělostřeleckému útoku. Všechny své vojensky 
důležité hradní pevnosti důkladně přebudoval a rozšířil 
jejich obranné předpolí systémem předsunutých hradeb 
a  rondelů. Ve východních Čechách to byly především 
hrad Kunětická hora, později také Litice a Potštejn. Vilém 
z  Pernštejna významně zasahoval do stavební podoby 
všech hradů a měst, které na Moravě a v Čechách vlastnil. 
Jako by se neustálá stavební činnost stala životní nut-
ností pana Viléma i obou jeho synů. Nejlépe to vystihuje 
pravidlo stanovené pro kolébku rodu, moravský hrad Per-
nštejn: „… ať se na Pernštejně vždycky staví. Nebude-li se 
jmíti co na něm stavěti, nechť se něco boří a zase staví...“. 

Hluboká a na východě Čech panství Kunětická hora. To 
v sobě zahrnovalo vedle hradu i většinu pozemkového 
majetku zaniklého kláštera v  Opatovicích. Kunětická 
hora, kterou získal od zadlužených knížat Minsterber-
ských (synů krále Jiřího z  Poděbrad), plnila zpočátku 
funkci správního i  sídelního centra, než si pan Vilém 
postavil pohodlnější rezidenci v blízkých Pardubicích. 

Od Polabí do Orlických hor
Během posledních třiceti let svého života v  letech 
1491–1521 Vilém z  Pernštejna pozemkový majetek 
systematicky rozšiřoval. V Čechách vytvořil velký územ-
ní komplex, zasahující z Polabí do Orlických hor. 
Postupným vyplácením panství Kunětická hora z  díl-
čích zástav i  přímou koupí či sňatkovou politikou zís-
kával další územní celky: Sezemice (1491), Jezbořice 
(1491), Pardubice (1491), Litice a  Potštejn (1495), 
Rychmburk, Častolovice (1495), Rychnov nad Kněž-
nou (1497), Brandýs nad Orlicí (1506), Lanškroun, 

Opevnění hradu Kunětická hora z leteckého pohledu, archiv Destinační společnosti východní Čechy (DSVČ)

Portál se zubrem na hradě Kunětická hora,  
foto: Štěpán Bartoš
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Éra Jiřího z Poděbrad a jeho synů
Král Jiří z Poděbrad (jehož předkové vládli na Liticích již 
od poslední třetiny 14. století) usiloval o získání Potštejna 
(1454) a od té doby byly osudy těchto dvou hradů dlouho 
spojeny. Spolu s  okolními městečky a  vesnicemi spolu-
vytvářely liticko-potštejnské panství jako součást rozlehlé 
územní državy synů krále Jiřího, knížat Minsterberských. 
Jejich moc a  sláva však začaly povážlivě kolísat koncem 
15. století, kdy se Minsterberkové zadlužili v  důsledku 
vleklých válek s Matyášem Korvínem. O většinu majetku 
ve východních Čechách přišli během krátkého období. 

Kupcem zadluženého panství  
se stal Vilém
Jejich panství skončila v rukou jediného muže: Viléma 
z  Pernštejna (1438–1521). Ten od zadlužených Min-
sterberků získal jak hrad Kunětickou horu a okolní úze-

potštejnskou. Potštejnský díl pak král Vladislav o  dva 
roky později (26. dubna 1497) ze zástavy převedl do 
dědičné držby. Tyto majetkoprávní detaily byly velmi 
důležité. Až když měl Vilém z Pernštejna jistotu, že ne-
může o  část tohoto majetku zpětnou výplatou zástavy 
přijít, začal do svých panství investovat. 

Hrady získaly efektivní opevnění
Oba středověké hrady začal upravovat a rozšiřovat jejich 
opevňovací systém tak, aby mohly odolávat moderním 
dobývacím strategiím, včetně masivní dělostřelby. To 
pan Vilém jako zkušený vojevůdce dobře znal. Proto vě-
noval větší pozornost přestavbě hradu Potštejna. Ten za-
ujal roli hlavního správního centra liticko-potštejnského 
panství, které patřilo Pernštejnům až do roku 1556. Oba 
hrady sloužily jako dobře opevněné a zajištěné „zálož-
ní“ pevnosti pro případ války, ale roli šlechtického sídla 
již neplnily; tu převzaly nově vybudované Pardubice.

LITICKO-POTŠTEJNSKÉ PANSTVÍLITICKO-POTŠTEJNSKÉ PANSTVÍ

PERNŠTEJNOVÉ  
JAKO MAJITELÉ 
LITICKO-POTŠTEJNSKÉHO 
PANSTVÍDominantou Orlických hor 

jsou četné středověké hrady 
střežící historické cesty. Jedna 
z klíčových spojnic vedla údolím 
řeky Divoké Orlice. Proto zde 
vznikly už někdy ve 13. století 
velmi blízko sebe dvě mohutné 
hradní pevnosti, Litice a Potštejn, 
vzdálené od sebe vzdušnou 
čarou sotva čtyři kilometry, 
každá na jiném břehu řeky. 
Kdo vládl oběma hradům, měl 
absolutní kontrolu nad zdejším 
krajem. Oba hrady sloužily rodu 
Pernštejnů jako dobře opevněné 
a zajištěné „záložní“ pevnosti  
pro případ války více než 60 let.
Nahoře: Ideální podoba hradu Litice

mí v  Polabí (1490–1491), tak i  rozlehlá panství Litice 
a  Potštejn (1495). S  knížaty Minsterberskými se pan 
Vilém z  mládí velmi dobře znal, i  když od roku 1472 
stál se svým vojskem v nepřátelském uherském táboře. 
Nic však nenasvědčuje tomu, že by finanční tísně Min-
sterberků zneužil. Minsterberkové potřebovali peníze 
a pan Vilém je měl. Kníže Jindřich sám nabízel panství 
Litice a Potštejn ke koupi králi Vladislavovi. Argumento-
val přitom, „… že toho z žádnej bujnosti neprodává, než 
z  tej potřeby, aby tím mohl, své věci zpravě, pokojněji 
v svých starých dnech živ býti…“. Král však o koupi ne-
měl zájem a doporučil knížeti, aby ona panství nabídl 
panu Vilémovi, který byl tehdy schopen zaplatit za ně 
nejvíc peněz. Tak se i stalo. 
2. října 1495 koupil pan Vilém od knížete Jindřicha 
za  25  tisíc kop grošů českých větší alodní („svobod-
nou“) část litickou, téhož dne mu pak zaplatil další 
4,5 tisíce kop za převod zástavního práva na menší část 

Litice se tyčí nad údolím Divoké Orlice, foto: Lukáš Zeman
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Jak se Pernštejnové dostali  
do Litomyšle?
Raně novověké dějiny Litomyšle zásadně ovlivnily dva 
navzájem spřízněné šlechtické rody: Kostkové z  Po-
stupic a  Pernštejnové. Základ této historické tradice 
položil významný český politik a  pozemkový magnát 
Zdeněk Kostka z  Postupic (†1468), který získal v  po-
lovině 15.  století ve zdejším kraji do zástavy rozsáhlá 
území, mimo jiné i pozemkový majetek zaniklého lito-

PERNŠTEJNOVÉ V LITOMYŠLIPERNŠTEJNOVÉ V LITOMYŠLI

V Litomyšli si Vratislav z Pern- 
štejna (1530–1582) nechal 
na základě projektů italských 
architektů z rodiny Aostalli 
de Sala v letech 1568–1581 
vystavět skvostný zámek, který 
je dodnes nejvýznamnějším 
renesančním šlechtickým sídlem 
v Čechách, dochovaným v pů-
vodní podobě. Pernštejnové  
na něm sídlili až do vymření rodu 
po meči i po přeslici (1646).
Nahoře: Portál s erby Vratislava z Pernštejna  
a Marie Manrique de Lara

PERNŠTEJNOVÉ 

V LITOMYŠLI

myšlského biskupství (1451). Hlavní rezidenci si Kost-
kové vybudovali přímo v Litomyšli, která byla i hlavním 
střediskem Jednoty bratrské, ke které se hlásili rovněž 
Kostkové z Postupic. Ti byli s Pernštejny blízce spřízněni: 
Babička Bohuše Kostky z Postupic (†1505) Eliška z Liblic 
byla téhož rodu, jako Johanka z Liblic (†1515), manželka 
Viléma z Pernštejna (1438–1521). Když Vilémova man-
želka Johanka po třetím porodu počátkem devadesátých 
let 15. století churavěla, vyhledávala lékařskou i duchov-
ní péči právě v Litomyšli. Snad i to byl jeden z důvodů, 
proč se právě Johanka z Liblic stala jednou z nejvýznam-
nějších členek Jednoty bratrské v  tehdejších Čechách. 

Změna přišla s Vratislavem z Pernštejna
Litomyšlský Bohuš Kostka z  Postupic (†1557) patřil 
k  hlavním vůdcům neúspěšného stavovského odboje 
roku 1547. Král Ferdinand I. mu za trest Litomyšl zkon-
fiskoval. Litomyšlské panství vystřídalo několik držitelů, 
až jej v roce 1567 nový král a císař Maxmilián II. zastavil 
Vilémovu vnuku Vratislavovi z Pernštejna (1530–1582). 
Jeho éra znamenala pro Litomyšl zásadní změnu. Vra-
tislav byl osobním přítelem císaře Maxmiliána II. a za-
žíval tehdy rychlý politický vzestup. V roce 1566 se stal 
nejvyšším kancléřem Království českého (tuto pozici lze 
přirovnat k dnešnímu úřadu ministerského předsedy). 

Ještě předtím procestoval notný kus Evropy. Navštívil 
Francii, Anglii a znal také velmi dobře Itálii. V roce 1551 
vedl dokonce poselstvo české šlechty do Janova, odkud 
provázel Maxmiliána II. a jeho manželku Marii Španěl-
skou do střední Evropy. Jednou z  jejích dvorních dam 
byla také Marie Manrique de Lara ze vznešené španěl-
ské rodiny Mendoza, která se později stala Vratislavo-
vou chotí. Říká se, že nový zámek v renesančním stylu 
v Litomyšli byl vystavěn Vratislavem z Pernštejna právě 
pro jeho krásnou španělskou paní. 

Původní podoba areálu  
z velké části zůstala
Základní kámen byl položen v  roce 1568. Zámek byl 
dokončen v roce 1581. Budova ve stylu italských rene-
sančních zámků byla navržena habsburským dvorním 
architektem Gioannim Battistou Aostallim de Sala. 
Na  zámku žila i  poslední členka rodu, Frebonie z  Pern- 
štejna (†1646). Ta pozvala do Litomyšle řád piaristů, 
který založil tradici zdejšího vyššího školství. 
V Litomyšli se však dochoval v původní podobě nejen 
areál zámku, ale i celé historické městské jádro. Díky 
tomu představuje Litomyšl spolu s Pardubicemi a Mo-
ravskou Třebovou trojici nejcennějších renesančních 
památek Pardubického kraje.

Zámek Litomyšl, archiv DSVČ
Obraz Vratislava z Pernštejna, Lobkowiczké sbírky,  
zámek Nelahozeves
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VILÉM  
Z PERNŠTEJNA
VÁLEČNÍK

 Vilém z Pernštejna (1438–1521) 
se jako člen významného mo- 
ravského šlechtického rodu  
od mládí připravoval jak na 
kariéru dvořana, tak válečníka. 
V mládí se uplatnily především 
jeho vojenské dovednosti. Ty 
mohl využít v několika válečných 
konfliktech, které tehdy ve střed- 
ní Evropě probíhaly. V dalších 
letech se věnoval politice, roz-
šiřování panství a hospodaření. 
Svých vojenských zkušeností 
využil potom při budování  
opevnění svých hradů a měst.
Nahoře: Podobizna Viléma z Pernštejna z konce 16. století, 
publikovaná Bartolomějem Paprockým z Hlohol

Polovinu života prožil v sedle
Více než třicet let strávil Vilém z Pernštejna v koňském 
sedle jako vojenský velitel ve službách tří králů: Jiří-
ho z Poděbrad, Vladislava II. Jagellonského a Matyáše 

schopné pobořit jakkoli silné kamenné hradby. Svoje 
vlastní pevnosti proto stavěl tak, aby je sám nedokázal 
dobýt. Starší hrady, které získal, modernizoval a vybavo-
val předsunutým opevněním. 

Opevnění odolné proti dělostřelcům
Když se po roce 1490 usídlil v  Čechách, využil svých 
zkušeností z  Uher a  z  Moravy a  své nové hlavní sídlo 
v  Pardubicích koncipoval zcela jinak. Vznikla rozlehlá 
pevnost uzavřená uprostřed mimořádně vysokých sy-
paných zemních valů. Ty byly na jejich vnějším úpatí 
obehnány kamennou hradbou se střílnami pro ruční 
palné zbraně. Kruhové rondely v  rozích umožňovaly 
opětovat dělostřeleckou palbu kterýmkoli směrem 
a  přístup k  pevnosti znesnadňoval i  mělký, ale široký 
vodní příkop, který zámecký areál obklopoval. Takto 
konstruované opevnění nebylo možné rozbořit dělo-
střeleckým útokem. Uvnitř pevnosti pak bylo situováno 
nejen reprezentativní a pohodlné panské sídlo (hlavní 
zámecká budova), ale i rozlehlé sklady zbraní, munice 
a proviantu a také prostory pro vojenskou posádku. 

Ve střední Evropě ojediněle 
dochovaný areál
Zakončení významné fáze výstavby pardubické pevnos-
ti datuje reliéf s  pernštejnskou rodovou pověstí (1511) 
umístěný na průčelí hlavní zámecké brány. V  té době se 
v Evropě teprve začínaly podobně konstruované pevnosti 
stavět, přičemž kruhové rondely byly brzy nahrazovány vo-
jensky efektivnějšími polygonálními bastiony. Pardubic-
ká pevnost osvědčila své vojenské kvality při pokusu o do-
bytí švédskou armádou ještě na sklonku třicetileté války 
(tedy více než sto let po svém vzniku). V dnešní době před-
stavuje jediný případ takto opevněného aristokratického 
sídla dochovaného ve střední Evropě v původní podobě.

 Rekonstrukční kresba renesančních Pardubic  
od architekta Jaroslava Herouta

Korvína. Zažil výhry i prohry; dobýval cizí hrady i sám 
řídil obranu vojenských pevností; vymáhal výkupné 
na  svých protivnících a  poznal i  ponurá vězení, když 
byl sám zajat. Na rozdíl od mnoha svých generačních 
vrstevníků však tehdejší války ve zdraví přežil. 

Znal výhody dobré vojenské 
pevnosti
Kolem padesáti let věku vojenskou kariéru opustil a za-
čal se více věnovat politice a hospodaření. Ze svého vo-
jenského mládí si však odnesl dvě zkušenosti: válce je 
lepší předcházet a  dohodnout se. Pokud však už válka 
vypukne, pak má šanci na úspěch ten, kdo má dobře 
chráněné a dostatečně zásobené zázemí vojenské pev-
nosti. Poznal slabiny středověkých hradů, které jen stěží 
odolávaly tehdy rychle se modernizující dělostřelbě, 
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Nelze popřít, že politické 
aktivity Viléma z Pernštejna 
(1438–1521) směřovaly pře- 
devším k posílení vlastní rodo- 
vé moci a rozšíření majetku.  
Když už významného postavení 
dosáhl, měl mimořádný zájem 
na tom, aby v zemi zavládl řád 
a pořádek a aby letité spory 
mezi jednotlivými vrstvami 
společnosti nepřerostly  
v novou válku. O ukončení té 
„staré války“ (mezi Jagellonci 
a uherským králem Korvínem) 
formou mírových smluv z let 
1478–1479 se pan Vilém  
významně zasloužil.
Nahoře: Výřez z Klaudyánovy mapy z roku 1518

VILÉM  
Z PERNŠTEJNA  
POLITIK A SPR ÁVCE 

Vilém na mezinárodní scéně
Na sklonku středověku byla i  vysoká mezinárodní po-
litika úzce propojena s  vojenským řemeslem. Králové 
a  knížata si cenili služeb, které jim byli schopni po-
skytnout zkušení vojevůdci. Do této skupiny pan Vilém 
z Pernštejna v 70. a 80. letech 15. století nade vši po-
chybnost patřil. Zažil hvězdný vzestup krále Jiřího, byl 
dobře znám u  jagellonského dvora v Krakově, osobně 
se stýkal s králem Matyášem Korvínem a habsburský cí-
sař Fridrich III. jej chtěl získat na svou stranu. Pan Vilém 
dobře znal zákulisí „velké“ evropské politiky a  svých 
zkušeností byl schopen dobře využít i v Čechách, kde se 
po Korvínově smrti (1490) trvale usadil. 

Ten, který dojednával smír
I později se pan Vilém jako zkušený státník zasazoval 
o konsenzuální řešení složitých sporů, které rozdělova-
ly českou společnost. Jednalo se o uzavření tzv. Kutno-
horského náboženského míru (1485), který upravoval 
podmínky utrakvisticko-katolického dvojvěří, a  tzv. 
Svatováclavskou smlouvu (1517), kterou byl ukončen 
letitý vnitřní konflikt mezi šlechtou a královskými měs-
ty. Pan Vilém byl i mezi vysokou aristokracií znám jako 
člověk, který dokáže usmířit i na smrt znepřátelené ro-

diny. Tuto obdivuhodnou Vilémovu schopnost vystihl 
pardubický kronikář roku 1515 slovy: „…Takú ho pán 
Buoh ráčil obdařiti múdrostí, že ty věci srovnával, več 
jiní nemohli trefiti…“. 

Řešil majetkové spory
Z titulu své státnické funkce nejvyššího hofmistra Krá-
lovství českého (což by se dalo přirovnat k  pozici slu-
čující role ministrů vnitra a spravedlnosti) dlouhodobě 
předsedal tzv. komornímu soudu, na kterém se řešily 
hlavně majetkové spory. Sám byl však pozemkovou 
vrchností rozlehlého území v Čechách a na Moravě. 
 
Na svém území zajistil pořádek, 
stabilitu a spravedlnost
Pro obyvatele měst a vesnic, která se stala součástí jeho pan-
ství, byla Vilémova doba pravým požehnáním. I na „svém“  
území dokázal obyvatelům zajistit právní stabilitu a spra-
vedlnost a jím zřízený ozbrojený útvar (předchůdce obec-

ní policie) dbal na bezpečí hlavních cest. Pro samotné 
Pardubice, kde měl své hlavní sídlo, tak vytvářel výhodné 
ekonomické podmínky, že kvalitou své produkce a  trhů 
mohly brzy konkurovat blízkým starším královským měs-
tům, jako byly Chrudim či Hradec Králové. 

Zámek Pardubice, foto: Lukáš Zeman

Cestu od pardubického zámku k předsunutému Příhrádku 
bylo možné v době Pernštejnů uzavřít
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VILÉM  
Z PERNŠTEJNA
A VÍR A

Vilém z Pernštejna  
(1438–1521) se stal 
prvním významným 
evropským politikem, 
který v každodenní praxi 
prosazoval princip  
tzv. nadkonfesijního 
křesťanství, které má velmi 
blízko k modernímu 
ekumenismu. 
Nahoře: Svatá Kateřina, pozdně gotická malba  
v nice domu v Pardubicích

Setkal se s trojí vírou
Vilém z  Pernštejna patří k osobnostem, které podstatným 
způsobem pozitivně a dlouhodobě ovlivnily náboženský 
vývoj Čech a  Moravy. Byl vychován ve víře podobojí. Až 
ve svých 52 letech (1490) se z  politických důvodů stal 
katolíkem. Jeho manželka Johanka z  Liblic však patřila 
k velmi aktivním členkám Jednoty bratrské. Tak se přímo 
v  pernštejnské rodině „potkávaly“ tři hlavní křesťanské 
konfese, které na přelomu 15. a 16. století formovaly ná-
boženský vývoj našich zemí. Vilém z Pernštejna se svým 
způsobem ztotožňoval se všemi třemi, jak sám doznal 
krátce před smrtí: „…s  Římany věřím, s  Čechy držím, 
s  Bratřími umírám…“. „Římany“ rozumí katolíky, „Češi“ 
jsou utrakvisté a „Bratřími“ označuje Jednotu bratrskou. 

Poddaným dával možnost  
svobodné volby víry
Vilém tak obrazně vyjádřil nejen rovnoprávnost všech tří 
konfesí, rozšířených v Čechách a na Moravě, ale i právo svo-
bodné volby víry, které dopřával i  svým poddaným. Tento 
princip však uplatňoval i v praxi, jak dokládá provozní řád, 
který vydal v roce 1512 pro nově založený pardubický špitál 
pro chudé. I v něm měla důsledně panovat konfesijní rov-
nost: „...Kdožkolivěk chudý vzat jest do špitálu, buď strany 
české neb římské a neb by vzali i Bratra, pro pána Boha, zna-
jíc nuzného, aby se prostě k jednomu jako k druhému zacho-
vávali, a každému aby se dálo jednomu jako druhému…“ .
Ani české země nebyly v  té době příliš nábožensky to-
lerantní, ale princip, který Pernštejn prosazoval, měl 
nadčasový charakter: úkolem politické moci (v  jeho 
době tedy panovníka a stavů) je zajistit svobodnou volbu 
a praktikování zvolené konfese všem obyvatelům, za  je-
jichž bezpečí nese zodpovědnost. 

Soužití různých komunit v Pardubicích
V  jeho případě byl takový postoj zvlášť důležitý, ne-
boť právě Pernštejn vládl nad velkým kusem Čech Pardubice, křtitelnice z kostela sv. Bartoloměje

a Moravy. Zásadně nepřipouštěl, aby se představitelé 
církevních institucí a  teologové (kteří nebyli schop-
ni kompromisu v  otázkách věroučných) vměšovali 
do  vnitřních náboženských záležitostí jeho panství. 
Tak se i Vilémovy sídelní Pardubice ještě za jeho života 
staly vzorovým příkladem tolerantního náboženského 
soužití nejen tří tehdejších českých křesťanských kon-
fesí, ale i komunity židovské, jejíž příslušníci nevytvá-
řeli uzavřené ghetto, ale žili v běžné městské zástavbě 
mezi křesťany. 
Máme doloženo, že kolem roku 1520 v  Pardubicích 
existovaly souběžně klášter minoritů s  katolickým 
kostelem (sv. Bartoloměj), farní kostel utrakvistické 
církve (kostel Zvěstování Panny Marie) a  modlitebna 
Jednoty bratrské, zřízená v domě jednoho z Pernštej-
nových dvořanů. Taková míra vzájemné konfesijní to-
lerance uvnitř jednoho města byla v  tehdejší Evropě 
zcela výjimečná. 

Kostel Zvěstování Panny Marie, foto: Štěpán Bartoš
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Přestavěný a opevněný 
pardubický zámek se stal 
koncem 15. století hlavním 
sídlem Viléma z Pernštejna 
(1438–1521). To mělo 
zásadní význam i pro stavební 
vývoj Pardubic, které vytvářely 
pro rezidenci nejbohatšího 
českého a moravského 
velmože technické zázemí, 
včetně možnosti stálého 
pobytu panských úředníků 
či příležitostného ubytování 
významných hostí a jejich 
doprovodu. Vnější vzhled 
Pardubic byl tak výrazný 
a výjimečný, že se už několik 
let po jejich vybudování 
v Čechách ujalo rčení „skví 
se jako Pardubice“. Tím se 
rozumělo něco mimořádně 
povedeného a vzhledově 
úžasného, prostě skvělého.
Nahoře: Zelená brána byla na počátku 16. století zřejmě 
nižší a byla jedním ze dvou vstupů do městských hradeb

VILÉM  
Z PERNŠTEJNA  
A STAVEBNÍ ROZVOJ 
PARDUBIC

Město jako dědičné zboží
Hlavní důvod, proč se pan Vilém rozhodl právě pro Par-
dubice, byl majetkoprávní: většina ostatních hradů 
a  městeček, které ve východních Čechách během po-
slední dekády 15. století získal, byla součástí panství 
pouze zastavených. Malé pardubické panství však Vi-
lém z Pernštejna koupil jako dědičné zboží. Byl si tedy 
jistý, že o rozsáhlé investice, které si přestavba Pardubic 
vyžádala, nemohou v  budoucnu on ani jeho potomci 
přijít, pokud by král církevní majetek ze zástavy vyplatil. 

Opevněné předpolí panské rezidence
Nový urbanistický plán Pardubic, vystavěných po rozsáh-
lých terénních úpravách zčásti na místě středověkého 
městečka, počítal s  obrannou funkcí města jako před-
sunutého opevnění zámku. Systém opevnění zámku 
přímo navazoval na přilehlé město, které mimo jiné 
vytvářelo opevněné předpolí panské rezidence. Přes-
tože se nabízelo jednodušší technické řešení, jediná 
přístupová cesta do zámku vedla přes město, přičemž 
návštěvník musel projít složitým systémem městských 
a zámeckých bran a padacích mostů. 

Historické jádro města, které vybudoval Vilém z Pernštejna a jeho následovníci, foto: Štěpán Bartoš

Vilémovo reprezentační  
a zdobné město 
Vilémovy Pardubice měly ale také funkci reprezen-
tační. Pernštejnovi záleželo na tom, aby každý, kdo 
přijíždí na zámek, obdivoval už město. Chtěl mít 
„svoje“ Pardubice co nejdříve hotové. Proto nelitoval 
finančních prostředků a  nechal (z  větší části na svůj 
náklad) vystavět pozdně gotické Pardubice jako měs-
to mimořádně zdobné, architektonicky sjednocené 
použitím prefabrikovaných pozdně-gotických pískov-
cových ostění a  portálů, a  také malovanými nikami, 
umístěnými ve štítech domů. 
Do stavebního vývoje raně pernštejnských Pardubic vý-
razně zasáhl požár roku 1507, takže vznik symbiotické-
ho organismu zámecké rezidence a poddanského měs-
ta trval o něco déle, než Vilém původně předpokládal. 
Pozdně gotická fáze výstavby města byla však z  větší 
části dokončena už v roce 1515. 
Za Vilémova syna Jana bylo město přestavěno rene-
sančně. Díky rozsáhlým dochovaným fragmentům je 
ale možné vzhled Pardubic na sklonku života Viléma 
z Pernštejna dobře rekonstruovat. 
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VILÉM A PIVOVARNICTVÍVILÉM A PIVOVARNICTVÍ

Když si Vilém z Pernštejna 
(1438–1521) začal po roce 
1491 budovat své nové hlavní 
sídlo na zámku v Pardubicích, 
měl pochopitelně zájem na 
tom, aby vzkvétalo i rezidenční 
město, které pro zámecké sídlo 
poskytovalo hlavní technické 
zázemí. Od samého počát-
ku proto pan Vilém výrazně 
podporoval a financoval jak 
samotnou výstavbu „nových“ 
Pardubic, tak rozvoj jejich 
infrastruktury, včetně řemesel, 
trhů a kulturního a nábožen-
ského života. V té době se mi-
mořádně dařilo i pivovarnictví.
Nahoře:  
Úvodní pasaž Městského zřízení Pardubic z roku 1512

PIVOVARNICTVÍ  
ZA VILÉMA  
Z PERNŠTEJNA

V e středověkých Pardubicích nemělo 
městské pivovarnictví větší význam 
a  nemohlo svou produkcí konkurovat 
ani sousedním poddanským městeč-

kům (zvláště Bohdanči), natožpak velkým královským 
městům, jako byly Chrudim a Hradec Králové. 

Vilém vsadil na pšeničné pivo
Výroba a  prodej piva představovaly v  té době velmi 
výnosnou činnost, proto pan Vilém chtěl, aby i  v  této 
aktivitě byly Pardubice nejen zcela soběstačné, ale aby 
se zdejší pivo mohlo i vyvážet. Objemem produkce ne-
mohly Pardubice počátkem 16. století okolním městům 
konkurovat. Snahou Viléma z  Pernštejna tedy bylo za-
vést v Pardubicích výrobu pšeničného (bílého) piva, jež 
by okolní pivovary předčilo svou kvalitou. 
Právo vařit pivo se zpravidla pojilo k přesně vymezenému 
počtu měšťanských domů. V případě Pardubic se na počátku 
16. století jednalo jen o domy uvnitř hradeb. Měšťané dr-
žící domy s právem pivní várky („pravovárečné“) už tehdy 
sami pivo nevařili. Soudobá čeština pro ně užívala zvlášt-
ní označení – „nákladníci“ (vnášeli svůj počáteční vklad, tj. 
na výrobu piva „nakládali“), dnes bychom řekli „investoři“. 

Samotný „nákladník“ nemusel o výrobě piva vědět vůbec 
nic, stačilo vlastnit pravovárečný dům, mít prostředky 
na nákup základní suroviny a na mzdu specializovaným 
řemeslníkům. Nákladník pak z pivovaru odebral hotový 
výrobek (pivo) v  sudech a  mohl je buď přímo dodávat 
do  vesnických krčem v  okolí Pardubic, nebo čepovat ve 
vlastní režii ve svém domě. Na tuto práci si zpravidla na-
jímal krčmáře (či krčmářku), jenž vlastní výčep piva vedl 
a dostával svou odměnu podle množství prodaného piva. 

Ochrana domácích investic za Viléma
Pardubičtí měšťané měli k  dispozici nové pivovary 
zřízené na vrchnostenský náklad, měli stanoven ra-
jon vesnických krčem povinných odebírat pivo pouze 
z  Pardubic, a  na celém dominiu platil zákaz dovozu 
„cizích“ piv. Základní pravidla, která měli pardubičtí 
„právovárečníci“ dodržovat, nechal Vilém z Pernštejna 
včlenit i do městského zřízení, vydaného pro Pardubi-
ce v  roce 1512. Městskému pivovarnictví se v  Par-
dubicích za vlády Pernštejnů mimořádně dařilo díky 
velkému důrazu na kvalitu vyrobeného piva. Z  toho 
měla užitek vrchnost i měšťané. Na tyto chvályhodné 
tradice navazuje pardubické pivovarnictví dodnes.

Pozdně gotická malba pijáka v nice domu v Pardubicích, 
foto: Štěpán Bartoš

Strouha, která v Pardubicích přiváděla vodu pro pivovar, foto: Štěpán Bartoš

Od Viléma k současnosti
Právě Vilém z Pernštejna inspiroval pardubické měš-
ťany v  roce 1871 k  založení nového pivovaru. I  díky 
jeho podnikavosti a vizionářství slaví dnes Pardubický 
pivovar 150 let.
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Vilém z Pernštejna  
(1438–1521) velmi dobře 
znal cenu peněz. Věděl, jak je 
udržet a výhodnými investice-
mi rozmnožit. Byl tím dokon-
ce pověstný. Už v osmdesátých 
letech 15. století vstoupil  
do světa vysoké peněžní politi-
ky jako muž, který je schopen 
půjčovat českému králi velké 
částky v hotovosti. „Banké-
řem“ českých králů zůstal až 
do své smrti a na úhradu jeho 
pohledávek pravidelně puto-
valy do hlavní pernštejnské 
finanční komory na pardubic-
kém zámku pytle plné nově 
vyražených stříbrných grošů 
z kutnohorské mincovny. 
Nahoře: Výřez z Klaudyánovy mapy z roku 1518

VILÉM  
Z PERNŠTEJNA  
EKONOM A BANKÉŘ 

Vilémovi pomohla z nouze  
válečná kořist
Pocházel sice z  bohatého panského rodu, ale v  mládí 
zažil krátké období, kdy Pernštejnové v  tehdejších 
válkách mezi knížaty Minsterberskými a Matyášem 
Korvínem skoro o všechno přišli a peněz se jim zoufale 
nedostávalo. To pan Vilém díky slušnému žoldu a  vá-
lečné kořisti brzy napravil, ale až do konce života byl na 
peníze velmi opatrný a  uměl s  nimi zacházet. Nezná-
mý autor ironické básně komentující politickou situaci 
v Čechách v roce 1512 jej charakterizoval takto: „… pan 
z  Pernštejna, ten nic neříká a  svoje štychy [v  kontextu 
básně rozuměj: zisky] pořád pilně počítá…“. 

Měl ekonomický talent
Dodnes sice s  jistotou nevíme, kde pan Vilém původně 
k penězům přišel. Díky velmi chytrým investicím se stal 
vládcem velkého pozemkového majetku s centrem v Par-

dubicích. A svoje panství dokázal tak zásadně ekonomic-
ky přeorganizovat, že vynášela další peníze nejen jemu, 
ale poskytovala dobré hospodářské podmínky i  jeho 
poddaným. Kde však získal znalosti zkušeného ekono-
ma? Vždyť od  mládí stále jezdil po bojištích. On a  jeho 
vrstevníci byli vlastně poslední generací domácí šlechty, 
která zažila středověké „rytířství“ v  jeho drsné podobě. 
Kořist z vypleněných měst a vesnic, výkupné od zajatců, 
žoldnéřský plat nebo výsluhy od panovníka, to byly hlav-
ní zdroje bohatství českých a moravských šlechticů téměř 
celé 15. století. Pak se však doba dramaticky změnila. 

Zavedl šlechtický režijní velkostatek
Právě Vilém z  Pernštejna, i  když sám prošel právě vo-
jenskou „školou života“, byl tím, kdo v  Čechách ukázal 
šlechtě novou, perspektivní budoucnost. Ekonomickému 
modelu, který Pernštejn zaváděl, dnes říkáme „šlechtický 
režijní velkostatek“. Pan Vilém jistě nebyl prvním z českých 
a moravských pánů, kdo symbolicky odložil meč a hledal 
i  jiné zdroje příjmů pro svou pokladnu. Měl však úplně 
jiné možnosti než méně zámožní šlechtici, jednak díky 
velkému rozsahu jeho pozemkového majetku, jednak díky 
propojení jeho ekonomických zájmů s vysokou politikou. 

Vilémova truhla přežila věky
Rodinný majetek sice z  větší části utratili už Vilémo-
vi vnuci, ale z  doby největšího rozkvětu pernštejnské 
„banky“ v Pardubicích se dochoval alespoň hlavní tre-
zor Viléma z  Pernštejna. Dodnes je umístěný ve skle-
pení pod zámeckou kaplí. „Vilémova truhla“ je sice už 
několik století úplně prázdná, ale složité zabezpečova-
cí zařízení naznačuje, že skrývala cenné poklady. 

Truhla Viléma z Pernštejna

Pražský groš Vladislava II. Jagellonského, VČM
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VILÉM A CHOV KONÍVILÉM A CHOV KONÍ

PERNŠTEJNOVÉ  
A CHOV  
KONÍ

Prvotním podnětem ke zří- 
zení velkého chovu koní  
Pernštejnů byla pravděpo-
dobně vojenská potřeba.  
Ale i pro běžný chod a sprá- 
vu tak velkého dominia,  
jaké Vilém z Pernštejna  
(1438–1521) vybudoval, 
bylo zapotřebí velkého  
množství tažné síly pro dál-
kovou dopravu zboží či rybní-
kářské práce. Dostatek koň-
ské síly byl v té době základem 
ekonomické prosperity.  
Tak vznikl počátkem 16. sto- 
letí na místě starší vsi Kladě-
ruby hřebčín, nazývaný  
„Vobora kladrubská“.
Nahoře: Výřez z Aretinovy mapy Čech z roku 1619

Povinnost vypravit armádu
Vilém z  Pernštejna začal v  průběhu poslední dekády 
15.  století vytvářet v  Polabí rozsáhlé panství s  novou 
hlavní residencí v  Pardubicích. Během krátké doby 
se stal na přelomu 15. a 16. století zdaleka největším 
pozemkovým magnátem v  českých zemích. Z  tohoto 
postavení mu plynuly nejen pravidelné zisky, ale i určité 
závazky. Jedním z nich byla povinnost vypravit do boje 

jednotky zemské hotovosti. Stanovená kvóta pěších 
a  jízdních vojáků se odvozovala od rozsahu majetku 
a  počtu poddaných. Vilém z  Pernštejna tak vcelku lo-
gicky zajišťoval v Čechách i na Moravě zdaleka největší 
vojenský kontingent v rámci zemské armády. Ten musel 
nejen fyzicky vypravit z  řad svých poddaných či služeb-
né drobné venkovské šlechty, ale byl povinen vojáky 
vybavit zbraněmi, zbrojí a  jízdní oddíly také kvalitními 
koňmi. Vilém dobře věděl, co je k válce zapotřebí a  jak 
se má vše organizovat. Chov a výcvik koní mohl přinášet 
i slušný zisk. Mimořádně kvalitní jezdecký kůň se počát-
kem 16. století cenil v řádu desítek kop grošů, což byla 
cena venkovského chalupnického gruntu.

Semínský rytířský statek umožnil 
vybudovat hřebčín
Proto měl pan Vilém zájem i  o  zdánlivě hospodářsky 
těžko využitelné území v  severozápadní části dnešní-
ho Pardubického kraje, vymezené na jihu řekou Labe 
a  na  severu rozlehlým lesním porostem, využívaným 
dříve hlavně jako zdroj dřevěného uhlí pro kutnohorské 
hutě. Jednalo se zejména o  rytířský statek Semín, kte-
rý Pernštejn koupil v  roce 1497 od Jana Zdechovského 
ze Sekyřic, k němuž patřila i část vsi nazývaná Kladěru-
by. Toto území potřeboval nejen kvůli rybničním dílům 
(u  Semína vtéká zpět do Labe Opatovický kanál), ale 
rozlehlé přílabské lučiny se hodily rovněž ke zřízení 
pastvišť a  výběhů pro velké chovné koňské stádo. Díky 
tomu byl počátkem 16. století založen hřebčín nazýva-
ný „Vobora kladrubská“. Ten se postupně rozrůstal, byl 
vybavován technickým zázemím panského dvora, ma-
štalemi, budovami pro personál, ale i  výstavným rene-
sančním zámečkem, sloužícím pro pobyt vrchnosti. Jeho 
existenci máme písemnými prameny dobře doloženu 
v  roce 1547, kdy přímo ve „Voboře“ vedli Pernštejnové 
politická jednání v  závěrečné fázi protihabsburského 
stavovského odboje. 

Pernštejnský chov převzala 
královská komora
Spolu s převodem celého pardubického panství se i „Vo-
bora kladrubská“ stala v roce 1560 součástí komorního 
majetku. Chov koní zde pokračoval a  díky příznivým 
podmínkám byl i  podstatně rozšířen. Po zřízení císař-
ského hřebčína (6. března 1579) a následné renesanční 
přestavbě celého areálu (1579–1582) přesáhl význam 
Kladrub nad Labem kvalitou i rozsahem chovu regionál-
ní měřítko a  stal v  následujících staletích nejvýznam-
nějším podnikem svého druhu v  celém habsburském 
soustátí. Tuto cennou tradici udržuje i dnešní Národní 
hřebčín v Kladrubech nad Labem. 

Bílí starokladrubští koně se pyšní titulem národní kulturní 
památky, foto: Michaela Purnochová

Kladrubský hřebčín na výřezu Vischerovy mapy z roku 
1688, online, PF UK Praha

Areál památky UNESCO dnes, foto: Jiří Podrazil
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PERNŠTEJNOVÉ V LANŠKROUNĚ PERNŠTEJNOVÉ V LANŠKROUNĚ 

Jedním z významných pern-
štejnských sídel ve východních 
Čechách byl i lanškrounský 
zámek. Ten si zvolil za své 
sídlo Vojtěch z Pernštejna 
(1490–1534) s manželkou 
Markétou, která zde před 
sňatkem vyrůstala v rodině 
Kostků z Postupic. Residenční 
funkci však tento zámek plnil 
jen několik let, a to do smrti 
Markéty z Postupic (†1515).
Nahoře: Erby na lanškrounské radnici

PERNŠTEJNOVÉ  
V LANŠKROUNĚ 

Kostkové z Postupic a Pernštejnové
Raně novověké dějiny Lanškrouna zásadně ovlivnily dva 
navzájem spřízněné šlechtické rody: Kostkové z Postupic 
a Pernštejnové. Základ této historické tradice položil vý-
znamný český politik a pozemkový magnát Zdeněk Kost-
ka z Postupic (†1468), který získal v polovině 15. století 
ve zdejším kraji do zástavy rozsáhlá území, mimo jiné 
i  pozemkový majetek zaniklého litomyšlského biskup-
ství (1451). Krátce po polovině 15. století nechal upravit 
na šlechtické sídlo objekt zaniklého augustiniánského 
kláštera v Lanškrouně, který se stal centrem rozlehlého 
panství lanškrounsko-lanšperského. 

Dvojí svatba spojila rody
Když pak Albrechtův synovec Bohuš Kostka zemřel 
(†1505) bez mužských potomků, staly se jeho dvě dce-
ry bohatými nevěstami. Vilém z  Pernštejna je provdal 
za své dva syny: starší Jan z Pernštejna (1487–1548) se 
oženil s Annou Kostkovou, mladší Vojtěch z Pernštejna 

(1490–1534) s  Markétou. Součástí složitější majetkové 
transakce z  let 1506–1507, která tuto dvojitou svatbu 
provázela, byl i  převod panství Lanškroun-Lanšperk do 
rukou pana Viléma.
Vilém z  Pernštejna již řadu let před svou smrtí rozhodl 
o tom, kdo ze synů co zdědí. Starší Jan měl získat morav-
skou část majetku a  manželku odvedl na zámek v  Pro-
stějově. Mladší Vojtěch měl zdědit česká dominia, ale 
hlavní residenci v Pardubicích obýval jeho otec. Proto si 
Vojtěch z  Pernštejna s  manželkou po roce 1507 zvolili 
za své sídlo lanškrounský zámek, kde obě děvčata před 
svatbou žila. Sám Vojtěch z Pernštejna se pak několik let 
sám tituloval jako „Vojtěch z Pernštejna a na Lanškrou-
ně“. Žili tu do roku 1515, kdy Markéta zemřela.

Zámek zůstal přes 70 let opuštěný
Po druhém sňatku (1516) Vojtěch z Pernštejna přesídlil 
na jihočeskou Hlubokou a  po smrti otce Viléma (†1521) 
se trvale usadil na hlavním sídle v  Pardubicích. Lan-

škrounský zámek zůstal po roce 1515 hlavním centrem 
správy panství, ale za pernštejnské éry (která s přestáv-
kami trvala až do roku 1588) už jako trvalé aristokratické 
sídlo nesloužil. Na konci 16. století jej v  renesančním 
duchu přestavěl nový majitel, Adam Hrzáň z Harasova.

Lanškroun dodnes zdobí  
renesanční radnice
Nejvýznamnější renesanční památkou, která v dnešním 
Lanškrouně připomíná dobu pánů z Pernštejna, je měst-
ská radnice. Ta vznikla v  letech 1581–1582 jako rene-
sanční novostavba uprostřed rozlehlého náměstí, do té 
doby nezastavěného. Lanškrounští vybudovali tuto ná-
kladnou stavbu z městských peněz. Vratislav z Pernštej-
na jako pozemková vrchnost však město podpořil tím, 
že mu roku 1581 postoupil monopol na výnosný solní 
obchod na celém panství. Snad i  proto dodnes zdobí 
hlavní radniční portál rodové erby Vratislava z Pernštej-
na a  jeho španělské manželky Marie Manrique de Lara.

Renesanční radnice z let 1581–1582, archiv DSVČ

Zámek Lanškroun, archiv DSVČ
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Příchod Viléma z Pernštejna 
(1438–1521) na panství 
kunětickohorské znamenal 
novou etapu v životě městečka 
Bohdaneč. Jeho poloha 
uprostřed rybníkářské krajiny 
ho předurčila k rozvoji právě 
v této oblasti, ale stejně tak 
se tu začala vzmáhat mnohá 
řemesla, živnosti a obchod. 
Vilém z Pernštejna začal 
jednotlivé části panství Ku- 
nětická hora vyplácet ze star-
ších zástav od roku 1490. 
Bohdanečskou rychtu získal 
jako jednu z prvních částí  
od Viléma Zuba z Landštejna. 
Městečko Bohdaneč mělo 
pro Viléma zásadní strategický 
význam, neboť přes něj vedla 
hlavní obchodní spojnice 
mezi Hradcem Králové 
a Kutnou Horou. 
Nahoře: Dochovaná renesanční cihla  
z bohdanečského domu

VILÉM  
Z PERNŠTEJNA  
A BOHDANEČ 

Městská privilegia 
Pernštejnská doba byla pro Bohdaneč obdobím pro-
sperity. Vilém z Pernštejna udělil Bohdanči řadu privi-
legií. Zřekl se vrchnostenského práva odúmrti, podle 
kterého mu připadl majetek měšťanů, kteří zemřeli bez 
dětí. Napříště se dědictví dělilo i  mezi vzdálenějšími 
příbuznými, a pokud nebyli, tak jej získala obec. Dalším 
privilegiem bylo právo pořádat výroční a  koňský trh, 
rozvíjely se cechy a řemesla. Měšťané postavili pivovar 
a ve městě mohli zakládat cechy kováři, kotláři, sladov-
níci, řezníci, soukeníci, ševci či pekaři, dále tu působili 
kožišník, koželuh, lazebník, krejčí, truhlář či bednář. 
V  Bohdanči vedli své živnosti také tkadlec, provazník, 
cihlář, kolář nebo sedlář. 

Centrum rybníkářství
Největší užitek však Bohdanči přinesla Vilémova nejvý-
znamnější hospodářská činnost, kterou bylo rybníkářství. 
V  okolí města došlo k  rozšiřování původních a  výstavbě 
nových rybníků a  k  přestavbě a  prodloužení klíčového 
napaječe celé rybniční soustavy – Opatovického kanálu. 

Bohdaneč se stala centrem pardubického pernštejnského 
rybníkářství. Vilém zde zřídil haltýře (sádky) pro uchování 
ryb a úřad porybného. Investice do rybníkářství a rozvoj 
produkce  přiváděly do města stále více osob. Rostl i vý-
znam Bohdanče jako obchodního centra, kam v  rámci 
smluvního odběru ryb pravidelně přijížděly formanské 
konvoje z velkých měst. Na přímluvu Viléma z Pernštejna 
proto král Vladislav II. udělil Bohdanči roku 1512 právo 
vybírat v  městečku i  v  okolí tranzitní mýto z  kupeckých 
vozů, z jehož výnosu se udržovaly cesty a mosty.

Výstavba města
Díky ekonomickému rozvoji probíhal v pernštejnské době 
v Bohdanči i čilý stavební ruch. Pernštejnská huť pracující 
v Pardubicích dodala Bohdanči renesanční vzhled. Na ná-
městí byly postaveny zděné měšťanské domy a koncem 
třicátých let 16. století také radnice, která je svou docho-
vanou renesanční dispozicí i typickým bohatě zdobeným 
terakotovým ostěním (masově užívaným při renesanční 
přestavbě Pardubic po roce 1538) dokladem stavitel-
ského umění našich předků a  také kulturní památkou.

VILÉM A BOHDANEČVILÉM A BOHDANEČ

Znak Lázní Bohdaneč

Budova radnice, foto: Štěpán Bartoš
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Č ást rybníků na Pardubicku byla vybudová-
na už před příchodem Viléma do této ob-
lasti. Vhodné podmínky pro další rozvoj 
rybníkářství ale vznikly až díky koncentra-

ci velkého území v rukou jednoho majitele. Tak mohlo být 
realizováno promyšlené dílo Vilémových rybníkářů.

Tři umělé kanály
Aby Vilém z Pernštejna zajistil dostatek vody pro velkou 
rybniční soustavu, vybudoval již v 90. letech 15. stole-
tí v  okolí Pardubic tři umělé vodní kanály. Těmi mohl 
rybníky napouštět, ale také chránit před povodněmi. 
Dvakačovický kanál (Zmínka) napájel vodou z  Chru-
dimky rybníky na jihovýchod od Pardubic. Počápelský 
kanál (Halda) přiváděl vodu z  řeky Loučné do rybníků 
východně od Pardubic, kde také napájel městské haltý-
ře. Následně protékal přímo Pardubicemi, kam přivá-
děl kvalitní pitnou vodu a  vodní sílu pro pohon mlý-
nů a  dalších technických zařízení. Nejvýznamnějším 
vodním dílem byl však Opatovický kanál dříve zvaný 
dříve také Velká strúha. V menším rozsahu existoval již 

VILÉM A RYBNÍKÁŘSTVÍVILÉM A RYBNÍKÁŘSTVÍ

Když Vilém z Pernštejna 
(1438–1521) symbolicky 
odložil meč, začal hledat ji- 
né zdroje příjmů pro svou  
pokladnu. Jedním 
z nejvýnosnějších oborů  
bylo tehdy právě se rozví- 
jející rybníkářství. Díky 
vybudování napájecích 
kanálů se Pardubicko stalo 
rybníkářskou velmocí.  
V 16. století tu existovalo  
více než 200 rybníků o vý- 
měře téměř 8 tisíc hektarů.
Nahoře: Ryba se objevila například v renesanční sgrafitové 
výzdobě hradu Rychmburk, foto: Natálie Gregorová

VILÉM  
Z PERNŠTEJNA 
A RYBNÍKÁŘSTVÍ  

před rokem 1490. Za Viléma z Pernštejna byl zásadním 
způsobem rozšířen a prodloužen, aby mohl zásobovat 
vodou z  řeky Labe největší rybníky v  labském ohybu. 
Začíná u  obce Opatovice a  dodnes vrací přebytečnou 
vodu zpět do Labe po 34 kilometrech u obce Semín. 

Kaskády na Opatovickém kanálu
Klíčovým prvkem celého vodohospodářského díla byl 
vlastní koncept vzedmutí hladiny vody v  kaskádě pěti 
stupňů. Prvním stupněm byl nový jez na Labi u  Opa-
tovic, který umožnil rozšířit rybník Čeperku na výměru 
1200 hektarů, což z  něj dělalo největší český rybník vů-
bec. Ta byla v polovině 18. století rozdělena na Čeperku 
Velkou (570 ha) a  Malou (432 ha). Další čtyři stupně 
zajišťovaly mlýny ve Ždánicích, Bohdanči, Břehách a Se-
míně. Před každým stupněm bylo napouštění několika 
hlavních rybníků o výměrách stovek hektarů. Před mlý-
nem ve Ždánicích se nacházelo stavidlo pro napouštění 
rybníků Oplatila (450 ha) a Rozkoše (280 ha). Postavení 
nového mlýna a  stupně v Bohdanči umožnilo Vilémovi 
z  Pernštejna rozšířit Bohdanečský rybník na 350 hek-

Okolí Pardubic na Vischerově mapě pardubického panství z roku 1688, online, PF UK Praha

Adolf Vondrka, majitel a jednatel firmy Rybniční hospodářství 
v Lázních Bohdaneč, je již sedmou generací rybářské rodiny. 
Foto: Štěpán Bartoš



29500 LET RENESANCE VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

tarů. Mlýn v Břehách umožňoval vzdutí hladiny pro na-
pouštění hlavních rybníků Sopřeč (123 ha), Žernovský 
(139 ha) a Břehovský (134 ha). Jednotlivé mlýnské stup-
ně na kanále tak umožnily udržet v Opatovickém kanále 
minimální spád a do dnešních dnů dosud nepřekonané 
možnosti, co se týče rozlohy rybničních soustav. Jen 20 
největších rybníků napájených Opatovickým kanálem 
mělo v druhé polovině 16. století rozlohu 3450 hektarů.

Rybníkům kraloval kapr
Hlavní chovanou rybou v  rybnících byl kapr, jenž byl 
mimořádně ceněn pro jeho vyváženou chuť. Tehdy 
byla jeho cena dvakrát vyšší než cena lososovitých ryb, 
které byly běžně dostupné. Aby mohlo dojít k  ucho-
vání tržních ryb po výlovech, nechal vybudovat Vilém 
z Pernštejna v Bohdanči v polovině délky Opatovické-
ho kanálu sádky neboli haltýře. Bohdaneč se tak stal 
centrem rybničního hospodářství, kde sídlil úřad po-
rybného. Rybářům se tehdy říkalo „fišpartaj“, v  jejich 
čele stál porybný – „fišmistr“, druhý „fišmistr“, rybniční 
(porybný) písař a haltýřníci. Poté následovala silně di-
ferencovaná „čeleď rybniční“, k níž patřili i řemeslníci, 
bez nichž by se stavba rybníků neobešla. Byli to vaza-
či vazeb, tesaři, bednáři, kováři, provazníci a  zedníci. 
V  Opatovicích byl umístěn stružnický zodpovídající 
za manipulaci s  vodou přicházející do Opatovického 
kanálu. Rybářům se též říkalo rybáci, vodáci, lovci, pa-
cholci rybniční a postranní.

Rybníkářství jako zdroj bohatství
V  té době představuje rybniční hospodářství pro Pern-
štejny více než 70 % příjmů jejich vrchnostenské poklad-
ny. Páni z  Pernštejna jsou v  první polovině 16. století 
nejbohatším šlechtickým rodem v českých zemích. V roce 
1528, pouhých 14 let po uvedení Opatovického kanálu 
do plného provozu, uvádí Vilémův syn Vojtěch z Pernštej-
na v daňovém přiznání majetek třikrát větší než majetek 

tehdy druhého nejbohatšího šlechtického rodu Rožm-
berků, vládců jižních Čech. Rybníkářství je pro Pernštejny 
naprosto dominantní zdroj příjmů a Opatovický kanál je 
pro ně doslova zlatou „Velkou strúhou“, protože zásobo-
val vodou asi dvě třetiny plochy rybníků celého panství.

Kunát mladší z Dobřenic
Nejvýznamnějším rybníkářem pro Viléma z  Pernštej-
na byl Kunát mladší z Dobřenic, počátkem 16. století 
nejzkušenější rybniční projektant v  celých Čechách. 
Na jihu Čech zaučil rybníkářskému řemeslu nadějného 

Opatovický kanál, foto: Štěpán Bartoš

myslivce Štěpánka Netolického, který posléze po jeho 
vzoru vybudoval pro Rožmberky strúhu, později zná-
mou jako Zlatou stoku. 

Mnoho rybníků zaniklo
Opatovický kanál se s  částečnými stavebními úprava-
mi dochoval dodnes, ale většina vodních ploch budo-
vaných Pernštejny zanikla v průběhu 18. a 19. století, 
kdy se z  výměry starých rybníků znovu stávala pole 
a louky. Tradice rybářství však zcela nezmizela, jak do-
kazuje Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč.

Rybníky na mapě panství pardubického a kunětickohorského, 1653–1657, Národní archiv Praha
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RENESANČNÍ CHRUDIMRENESANČNÍ CHRUDIM

Jeden z nejkrásnějších renesanč-
ně přestavěných domů v kraji 
najdeme v Chrudimi. Má  
č. p. 74 a nachází se v Břetisla-
vově ulici. Pojmenování získal 
po svém majiteli Matěji Mydláři, 
zámožném svíčkaři a výrobci mý-
dla. Je bohatě zdobený a koncem 
16. století k němu Matějův syn 
přistavěl i minaretové dvouvěží. 
Nahoře: Renesanční reliéf na Mydlářovském domě

CHRUDIM 
MYDLÁŘOVSKÝ  
DŮM

Výrobce mýdla  
inspirovaly cesty po Itálii
Původní stavba na tomto místě byla gotická a  Matěj 
Mydlář ji v  roce 1571 zakoupil od Markéty, vdovy po 
měšťanu Janu Conovi. Inspirován svými cestami po Itá-
lii provedl v  letech 1573–1577 velkorysou renesanční 
přestavbu domu v renesančním slohu. 
Mydlářovský dům má tři patra, z nichž dvě jsou zdobe-
na lodžiemi s pěti oblouky nesenými toskánskými slou-
py. Třetí galerie, zhotovená původně také z  pískovce 
a bohatě zdobená, byla na počátku 19. století ze static-
kých důvodů snesena a nahrazena dřevěnou. 

Hlava šaška je na domě už od 16. století
První patro domu zdobí reliéfy stojících a ležících postav. 
Stojící figury představují symboly zbožnosti, spravedlnos-
ti, opatrnosti a síly, ležící postavy personifikují mír, válku, 
lásku, poctivost a moc. Pod nimi se na krakorcích nachá-
zejí býk, sova, jelen či růže, ale také hlava šaška, která svá-
dí k domněnce, že tu symbolizuje Muzeum loutkářských 
kultur, které zde sídlí od roku 1972. Skutečnost je však 
taková, že zadavatelé výzdoby v  16. století nemohli mít 
ani potuchy o  tom, jak se sem bude po tolika stoletích 
hodit. Nade dveřmi je pak vyveden známý novozákonní 
biblický citát z knihy Janovy: „Bůh je láska, kdo přebývá 
v  lásce, v Bohu přebývá a Bůh v niem, Léta Páně 1573“, 
doplněný monogramem MM (Matěj Mydlář). 
Stavitel domu není znám, pravděpodobně však byl 
vlašského původu, tedy z  Itálie. Někteří badatelé ov-
šem vyslovují názor, že šlo o mistra pražského.

Pivnice i bydlení pro majitele a čeleď
Prostory přízemí byly určeny k  obchodování a  čepo-
vání piva. Právo várečné bylo Chrudimi uděleno ve 
14.  století Karlem IV. a  platilo do roku 1869. První 
a druhé patro domu má renesanční půdorys a nachá-
zela se tam kuchyně s  místnostmi pro čeleď. Vlastní 
obydlí bylo umístěno do zadní části, jelikož zadní část 

domu směřuje na jih. V  70. letech 16. století byl pů-
dorys původního gotického domu uzavřen a vznikl tak 
klasický blokový dům, který sahal až k hradbám. 

Možná tu byla hvězdárna
V  roce 1577, nedlouho po dokončení stavby, prodal 
Matěj dům svému nejstaršímu synovi Danielovi, který 
k  domu přistavěl charakteristické minaretové dvojvěží 
z cihel a tesaného kamene. O účelu věží nejsou známy 
žádné písemné doklady, byly nazývány hvězdárnou, 
a  tak panuje všeobecné mínění, že sloužily k  hvězdář-
ským pozorováním. Legenda praví, že zde dokonce po-
býval slavný astrolog Tycho de Brahe, v té době působící 
na dvoře císaře Rudolfa II. Žádné z doposud objevených 
pramenů však tuto domněnku nepotvrdily.
Poslední rekonstrukce domu se uskutečnila v  letech 
2011–2012 a  nedávno byly opraveny a  zpřístupněny 
také krásné terasy u zadního traktu.

Terasy Mydlářovského domu, foto: Štěpán Bartoš Pohled z Břetislavovy ulice, foto: Štěpán Bartoš

Jižní pohled na Mydlářovský dům s dvouvěžím,  
foto: Ivana Krennerová
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RENESANČNÍ MORAVSKÁ TŘEBOVÁRENESANČNÍ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Centrum humanistické vzdělanosti
Moravská Třebová byla založena kolem roku 1257 Bore-
šem z Rýzmburka jako typické kolonizační město s pra-
videlným půdorysem. Největšího rozkvětu se jí dostalo 
v  období vlády pánů z  Boskovic a  Ladislava Velena ze 
Žerotína (1579–1638), kdy byla centrem humanistické 
vzdělanosti a právem získala přízvisko „Moravské Athé-
ny“. Z  této doby lze obdivovat pozdně gotické a  rene-
sanční mázhausy, které nemají kvalitou i počtem zacho-
vaných artefaktů v naší zemi obdoby. Na rozdíl od inte-
riérů však fasády vzaly za své při požárech v letech 1840 
a 1844. Zachovalo se pouze několik portálů a renesanč-
ní arkýř, z  nějž prý k  moravskotřebovským měšťanům 
promlouval Jan Amos Komenský. Pro tento ojedinělý 
soubor architektonických klenotů se Moravská Třebová 
stala roku 1980 městskou památkovou rezervací.

Dochoval se renesanční portál 
z roku 1492
Raně renesanční prvky reprezentují především portál 
a dva portrétní medailony. Portál, dnes vsazený do jižní 
brány a  nádvoří, tvořil původně hlavní vchod do „sta-
rého zámku“. Je datovaný rokem 1492, což z  něj činí 
jednu z  nejstarších dochovaných renesančních pamá-
tek na sever od Alp. Při bližším pohledu lze vypozorovat 
ještě pozůstatky starých kamenických postupů, které 
tak tvoří (společně s  portálem tovačovského zámku 
a okenními ostěními Vladislavského sálu na Pražském 
hradě) přechod mezi gotikou a renesancí. 

Kruhové medailony Ladislava z Boskovic a jeho manžel-
ky Magdalény z Dubé a Lipé z roku 1495 jsou již ukázkou 
skvělé práce italského sochaře demonstrující čistotu re-
nesančního slohu. Kopie jsou také vsazeny do jižní brá-
ny, mramorové originály se nachází v  expozici Poklady 
Moravské Třebové. Samotný zámek si ponechal tradiční 
čtyřkřídlou dispozici s  centrálním nádvořím a  masivní 
věží. Součástí byla i černá kuchyně, předsazená v hrad-
ním příkopu. Dodnes je z části zachován její podzemní 
prostor uprostřed nádvoří, který je návštěvníkům zpří-
stupněn od roku 2010 v rámci expozice Geologické zají-
mavosti Moravské Třebové. 

Renesanci připomíná i čtveřice 
cenných náhrobků
Velmi významné jsou i  renesanční reliéfní náhrobky 
umístěné na zdi hřbitovního kostela Nalezení sv. Kříže 

Zámek v Moravské Třebové 
patří k nejvýznamnějším rene-
sančním památkám ve střední 
Evropě. Na konci 15. století se 
zde vůbec poprvé v českých ze-
mích objevily moderní renesanč-
ní prvky a na začátku 17. století 
vznikla tři manýristická křídla 
podle plánů italského stavitele. 
Zámek proto nechybí v žádné 
české učebnici dějin umění.

RENESANČNÍ 
ZÁMEK  
MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ 

Lapidárium rodu Littwitzů

na nedalekém Křížovém vrchu. Sochařsky nejhodnot-
nější je čtveřice náhrobků ve volně přístupném lapi-
dáriu patřící členům rodu Littwitzů, jejichž rod měl 
vazbu na Ladislava Velena ze Žerotína.

Zámek Moravská Třebová

Nahoře: Renesanční portál z roku 1492

Medailony Ladislava z Boskovic  
a jeho manželky Magdalény  
z Dubé a Lipé z roku 1495
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PĚT  
STOLETÍ  
NA ZUBRA  
NEPLATÍS Vilémem z Pernštejna 

a s jeho potomky začala 
před více než pěti stoletími 
do našeho regionu proni-
kat renesance. Jak to ten-
krát bylo a co nám z toho 
zbylo? To všechno vypráví 
dětem a jejich rodičům 
hravý soubor edukačních 
listů Východočeské galerie  
v Pardubicích v publikaci 
s názvem PĚT STOLETÍ 
NA ZUBRA NEPLATÍ.  
Od Pardubického kraje 
ho dostali všichni prvňáčci 
v kraji při nástupu do školy.
Nahoře: Vilém z Pernštejna podle grafika  
Petra Korunky

VÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICÍCHVÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICÍCH

K romě toho připravila krajská galerie také 
vzdělávací výstavu s interaktivními prv-
ky v  Domě U  Jonáše na Pernštýnském 
náměstí v  Pardubicích, která potrvá až 

do října 2021. Hned jak to vládní opatření dovolí, mo-

hou si tu děti udělat selfíčko u středověké Kunětické 
hory, namalovat si některého z  Pernštejnů, rozmotat 
několik záhad nebo třeba navrhnout vlastní sgrafito.
Publikaci pro děti si můžete zakoupit v pokladně Domu 
U Jonáše. 

Dům U Jonáše, sídlo Východočeské galerie v Pardubicích
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VÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICÍCHVÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICÍCH

Kolik grošů stála  jedna slepice?

Jak pracovali  
malíři?

Jaká pravidla  slušného chování  lidé dodržovali?
Jak se bavili 

šlechtici?

Jak asi vypadal Vilém? Proč přišel právě  
do Pardubic?

Co mají společného 
Pernštejnové  

s Pražským jezulátkem?Jak se stavěly domy?
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K AM ZA RENESANCÍ  
A PERNŠTEJNY? 
TIPY V PARDUBICKÉM KR AJI  
A BLÍZKÉM OKOLÍ

Červeně jsou označeny pernštejnské památky,  
šlechtická sídla a města.

Modře jsou označeny významné renesanční památky, 
které nemají přímou spojitost s rodem Pernštejnů.

Heřmanův 
Městec

Slatiňany

Chrudim

Zámrsk

Lázně 
Bohdaneč

 1. Kunětická hora – hrad
 2. Litice – hrad
 3. Potštejn – hrad
 4. Pernštejn – hrad
 5. Pardubice – zámek
 6. Litomyšl – zámek
 7. Lanškroun – zámek
 8. Pardubice – kostel sv. Bartoloměje
 9. Nové město nad Metují – zámek
 10. Nasavrky – zámek
 11. Slatiňany – zámek
 12. Moravská Třebová – zámek
 13. Heřmanův Městec – kostel Zvěstování Panny Marie
 14. Seč – zámek
 15. Pardubice – kostel Zvěstování Panny Marie
 16. Pardubice – kostel sv. Jana Křtitele
 17. Pardubice – městské domy na náměstí
 18. Pardubice – městské domy v Pernštýnské ulici
 19. Pardubice – Zelená brána s předbraním
 20. Moravská Třebová – městské domy
 21. Moravská Třebová – latinská škola

 22. Široký důl – kostel sv. Jana Křtitele
 23. Vysoké Mýto – kostel Nejsvětější Trojice
 24. Chrudim – městské domy
 25. Chrudim – Mydlářovský dům
 26. Chrudim – kostel sv. Michaela Archanděla
 27. Rychmburk – hrad
 28. Bystré – zámek
 29. Lázně Bohdaneč – radnice
 30. Koldín – zámek
 31. Zámrsk – zámek
 32. Letohrad – Tvrz Orlice
 33. Choceň – zámek
 34. Tatenice – zámek
 35. Svitavy – domy s podloubím na náměstí
 36. Lanškroun – radnice
 37. Jevíčko – hradební věž
 38. Jaroměřice – zámek
 39. Litomyšl – Dům U Rytířů a další městské domy
 40. Košumberk – purkrabství v předhradí
 41. Opatovický kanál a rybniční soustava
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Interaktivní mapu s popisem jednotlivým míst najdete na
vilem500.cz a www.pardubickykraj.cz

Zámrsk
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JSME STEJNÍ, JAKO 
NAŠI PŘEDKOVÉ PŘED 
500 LETY, JEN ŽIJEME 
V JINÝCH KULISÁCH, 
ŘÍKÁ HISTORIK  
PETR VOREL

ROZHOVORROZHOVOR

Letos vyjde už 3. rozšířené vydání vaší knihy 
Páni z Pernštejna a uskuteční se druhá pern-
štejnská konference. Je stále možné najít  
na tomto tématu něco nového?
V 90. letech „dějiny šlechtických rodů“ ještě nebyly tak 
populárním žánrem jako dnes. V roce 1999 moje kniha 
byla vlastně prvním takovým pokusem a pražský nakla-
datel Michal Rybka tehdy s tím projektem hodně risko-
val. Ale snad se to podařilo a zároveň ta kniha spustila 
autorský i  čtenářský zájem o  dějiny šlechtických rodů 
v českých zemích. 

To téma se samozřejmě dále rozšiřuje. Když se historik 
nebojí vnořit do původních pramenů, tak nalézá stále 
další a  další souvislosti, které mu umožňují doplnit 
torzální mozaiku dějinného obrazu, který stále jen re-
konstruujeme. V případě Pernštejnů patří nyní největší 
zásluhy docentu Pavlu Markovi z  pardubické univerzi-
ty, který úplně nově (na základě pramenů španělských 
a  italských) otevřel svět Pernštejnů a  jejich dcer v  ro-
mánském prostředí, ve vazbě na španělské impérium 
rudolfínské doby. O tom jsme dříve věděli skutečně jen 
zlomky. Myslím, že ten posun je docela zřejmý i z názvů 
vědeckých konferencí: V roce 1993 jsme ji nazvali Pern- 
štejnové v  českých dějinách. Ta letošní, která se bude 
na zámku konat 9.–10. prosince, nese název Pern- 
štejnové v evropských dějinách. Bude přístupná i ši-
roké veřejnosti a věřím, že zájemci o  toto téma budou 
lecčíms překvapeni. 

Komu je kniha o Pernštejnech určena?
Není to vědecká studie určená jen odborné veřejnosti. 
Snažím se v ní zpracovat vědecky náročné téma tak, aby 
bylo čtivé a  srozumitelné i  čtenáři, který není histori-
kem-profesionálem. Tak jsem se pokusil koncipovat už 
první vydání knihy z  roku 1999. Je to kniha pro pře-
mýšlivého čtenáře a  na té koncepci nechci nic měnit. 
My jsme vlastně úplně stejní, jako naši předkové před 
500 lety, jen žijeme v jiných kulisách moderní doby se 
všemi těmi technickými vymoženostmi, které jsou jen 
pomíjivé. Pernštejnové a  jejich dějiny vzbuzují logic-
kou otázku, co po nás samotných zůstane za pár století. 
A pokud si na nás naši potomci vůbec vzpomenou, tak 
zda to bude v dobrém, nebo ve zlém. V tom je ta kniha 
pořád aktuální.

Často se dozvídáme o vojenských vítězstvích 
a o velkých stavbách Pernštejnů, ale víme také ně- 
co o jejich běžném životě? Třeba o výchově dětí?
Víme, ale to jsou velmi individuální záležitosti, které 
se liší v každé rodině a v každé generaci. Každopádně 
víme, jak si Vilém z  Pernštejna počátkem 16. století 
představoval ideální výchovu svých vnuků, a  to od 

kolébky do dospělého věku, včetně jazykové přípra-
vy. Dodnes se dochovalo bohatě ilustrované Naučení 
Ludvíka z Pernštejna, kterým tento první Vilémův vnuk 
(který však zemřel v  mladém věku) jakoby promlouvá 
ke svým rodičům, jak má být vychováván. Tento „návod“ 
však už pochopitelně nebyl použitelný v  pernštejnské 
rodině koncem 16. století, kdy byly děti vychovávány 
podle španělských standardů. 

Jste i odborník na numismatiku, co Pernštejnové 
a mince?
Pernštejnské mince, ražené v Kladsku počátkem 40. let  
16. století, jsou podle mého názoru nejkrásnějšími 
mincemi, jaké se tehdy vůbec v  Evropě pravidelně ra-
zily, a to díky kombinaci vysoké technické kvality a pro-
myšleného uměleckého řešení. Nemám na mysli re-
prezentační medailové ražby v hlubokém reliéfu, které 
vůbec nebyly určeny k peněžnímu oběhu, ale skutečně 
masově vyráběné dukáty, tolary, groše a drobné haléře. 
Zvláště stříbrné kladské tolary se jménem Jana z Pern-
štejna se razily ve velkém množství, takže jsou registro-
vány i  v  severoněmeckých valvačních přehledech jako 
kvalitní mince. Odkud Jan z Pernštejna bral tolik stříbra, 
to je jedna z důležitých otázek, kterými se také zabývám. 
Přesnou odpověď ještě neznám.

Historik Petr Vorel

Rodem Pernštejnů se Petr  
Vorel, dnes profesor na Uni-
verzitě Pardubice, zabývá už od 
roku 1986, kdy jako absolvent 
filozofické fakulty nastoupil do 
Východočeského muzeav Pardu-
bicích. Navázal na regionální 
zájem o tento rod, který byl 
v Pardubicích vždy velmi ceněn, 
a po kterém zbylo mnoho pa- 
mátek. Při zevrubném studiu  
se mu podařilo dát tento význam-
ný šlechtický rod nejen do čes-
kých a moravských, ale také  
do evropských souvislostí a po-
kračuje v tomto bádání dodnes.
Nahoře: Stříbrný tolar Jana z Pernštejna, ražený roku 
1542 v Kladsku, mince ze sbírky VČM, foto: Petr Vorel
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Syn řezníka se stal děkanem  
na univerzitě
Přes svůj pozdější šlechtický titul ze Všehrd, pochází Vik-
torin z Chrudimi. Narodil se okolo roku 1460 do rodiny 
majetného místního řezníka Januška a  jeho manželky 
Barbory. Dětství prožil v rodném městě, kde absolvoval 
prvotní vzdělání na věhlasné chrudimské škole. Díky 
kvalitním vědomostním základům a dobrému finanční-
mu postavení rodičů se vydal někdy kolem šestnáctého 
roku věku do Prahy, aby nastoupil na zdejší univerzitu. 
V té době začínaly u vzdělané společnosti stále více pře-
važovat ideály humanismu, které Viktorina významně 
ovlivnily. V  roce 1479 zde složil bakalářskou zkoušku 
a v roce 1483 byl prohlášen mistrem svobodných umě-
ní. Léta strávená na studiích mu nepřinesla pouze titul, 
ale také druhé jméno Cornelius, které začal v této době 
pod vlivem humanistické módy užívat. Prvních několik 
let působil na univerzitě jako přednášející a  dokonce 
byl zvolen děkanem fakulty. 

Úředník a právník, který si dovolil 
nikomu nenadržovat 
Další Viktorinova kariéra pokračovala od roku 1487 na poli 
úřednickém, a to u zemských desek, které byly předchůd-
cem pozdějších pozemkových knih. Byla v  nich mimo 
jiné vedena evidence svobodného majetku a  výnosů 
zemského sněmu a rozsudky zemského soudu. Viktorin 
se postupně stal nejvýše postavenou osobou v  úřadě 
a za své zásluhy získal erb a predikát „ze Všehrd“.
Mezitím ale začal pracovat na spise, který později vy-
šel pod názvem O práviech, o súdiech i o dskách země 
České knihy devatery. To, že v  něm hodlal zveřejnit 
nálezy zemského soudu, tedy právní normy, o  jejichž 
nahrazení šlechta v této době usilovala, ho stálo místo. 
Spis přesto dokončil a  v  roce 1508 také zveřejnil. Zá-
kladními principy mravů a práva mu byly „užitečnost“ 
a „slušnost“, jimiž se snažil řídit i vštěpovat je ostatním.

Právník, překladatel a obhájce češtiny
Po propuštění z  úřadu se živil poskytováním právních 
služeb, neboť platil za uznávaného znalce práva. Vedle 
svého životního díla se Viktorin Kornel ze Všehrd věno-
val také překladatelské činnosti, prostřednictvím které 
chtěl dokázat, že se čeština svou květnatostí a slohem 
vyrovná latině. K  plodům této práce patří například 
jeho překlad Knih o napravení padlého od Jana Zlato-
ústého. Jeho předmluva k  tomuto spisu vytýčila pro-
gram českého humanismu.

Zemřel na následky morové epidemie v Praze 21. září 
roku 1520.

Viktorin Kornel ze Všehrd 
je považován za jednoho 
z nejvýznamnějších  
představitelů národního 
humanismu přelomu  
15. a 16. století. Je mezi 
72 jmény české historie 
zvěčněnými na budově 
Národního muzea.

Opis Knih devaterých z počátku 17. století,  
Státní okresní archiv Chrudim

VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRDVIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD

PŘEDCHŮDCE 
OBROZENCŮ, 
VIKTORIN KORNEL  
ZE VŠEHRD,  
BYL Z CHRUDIMI 

Idealizovaný portrét Viktorina Kornela ze Všehrd od malíře 
Františka Müllera, Regionální muzeum v Chrudimi

Nově opravený pomník na Všehrdově náměstí v Chrudimi
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Jak se golfový klub dostal k účasti  
v tomto projektu? Co vás s Pernštejny 
sbližuje?
Náš klub, který sdružuje více jak 1200 členů, se sice 
jmenuje podle místa svého vzniku GOLF CLUB Pardubi-
ce, ale už více jak deset let aktivně působíme v Lázních 
Bohdaneč. Provozujeme tu GOLF RESORT Lázně Bohda-
neč s  kompletním zázemím včetně restaurace a  nově 
vybudovanými ubytovacími kapacitami. Dále můžeme 
nabídnout půjčení lodí a elektrokoloběžek. Vlastní gol-
fové hřiště se nachází v místě původního rybníka Roz-
koš, právě v  blízkosti Opatovického kanálu, který rod 
Pernštejnů vybudoval. Je to ideální místo nejen pro 
milovníky golfu, ale i  pro pěší i  vodní turisty, cyklisty, 
i zájemce o historii a přírodu.

Vypadá to, že Opatovický kanál je 
tak trochu opomíjeným klenotem...
Zcela jednoznačně. Opatovický kanál je významné stře-
dověké vodní dílo v Pardubickém kraji. Byl vybudován 
na konci 15. století a přivádí vodu z Labe do nově vy-

Poměrně nečekaným účastní-
kem oslav 500 let renesance 
ve východních Čechách je 
GOLF RESORT Lázně 
Bohdaneč. Spolu s dalšími 
místními partnery připra-
vuje velkou víkendovou 
akci „Bohdaneč žije aneb 
víkend v krajině Viléma 
z Pernštejna“. Kromě toho 
chystá naučné stezky v okolí 
golfového hřiště a také jednu 
překvapivou novinku, která 
přenese italskou renesanci 
z pera Leonarda da Vinci 
přímo na Opatovický kanál, 
na dílo vybudované Vilémem 
z Pernštejna. Více nám pro-
zradí členové představenstva 
klubu Jaromír Pátek  
a Radek Machala.
Nahoře: Drobná kresba Leonarda da Vinci  
byla inspirací vědcům z americké univerzity

LEONARDO  
VYMÝŠLEL A MALOVAL,  
VILÉM Z PERNŠTEJNA 
BUDOVAL

Opatovický kanál

GOLF RESORT Lázně Bohdaneč

budovaných rybníků. Je široký 10–15 metrů a hluboký 
1,5–2 metry s  průměrným průtokem vody 1–3 m3/s. 
Šlechtický rod Pernštejnů v letech 1498 až 1521 Opato-
vický kanál značně rozšířil na současnou délku 34 km. 
Dnes je registrovanou kulturní památkou České repub-
liky. Pro zajímavost toto dílo je o více jak 100 let starší 
než slavný kanál du Midi ve Francii, se kterým se však 
co do velikosti samozřejmě nemůže srovnávat.

Jaké další zajímavosti jsou v okolí?
GOLF RESORT Lázně Bohdaneč se nachází v zájmovém 
území jediného lázeňského města Pardubického kraje, 
které je zajímavé nejen svou historií a  architekturou, 
ale i  Národní přírodní rezervací a  evropsky význam-
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nou lokalitou rybníků Bohdaneč a  Matka. Je možné 
sem přijet na kole nejen z  Pardubic s  napojením na 
mezinárodní Labskou stezku, jejíž úseky v našem kraji 
budou v  příštích letech také zprovozněny. Navíc je tu 
i několik míst spojených s protifašistickým odbojem za 
2. světové války. V místech mezi rybníky Zábranský Dol-
ní a Nový se v období tzv. protektorátu nacházela chata 
plk. Karla Tillera jako zázemí pro odbojovou činnost. 
V této chatě byly v roce 1942 uschovány zbraně a trha-
viny určené pro sabotážní akce vedené proti německé 
výrobě v semtínské Explosii. Zde také měli v roce 1942  
nějakou dobu zázemí českoslovenští parašutisté z  vý-
sadku Silver A z Velké Británie. 
Tillerova chata vyhořela a  zanikla na konci války, nic-
méně jedním z našich záměrů je obnova tohoto místa, 
kde se návštěvníci budou moci na informačním panelu 
seznámit s  historií odboje na Bohdanečsku za 2. svě-
tové války.

Nedaleko tohoto místa má také 
vyrůst to vaše překvapení.  
Můžete už naznačit, o co půjde?
Rádi bychom ve spolupráci s  Rybničním hospodář- 
stvím, s. r. o. vytvořili stezku mezi Zábranskými rybníky 
Dolním a Novým, která by na jedné straně byla napo-
jena na stávající trasu naučné stezky procházející Ptačí 
oblastí Bohdanečský rybník a na straně druhé by nava-
zovala na cyklostezku, jejíž výstavba je již zahrnuta ve 
strategickém plánu města Lázně Bohdaneč pro nadchá-
zející období. Právě toto napojení si vyžaduje překoná-
ní Opatovického kanálu. Rádi bychom to vyřešili způ-
sobem, který odpovídá historickému významu tohoto 
místa a celého zájmového území. 
Na konferenci konané v Barceloně na konci roku 2019 
vědci z  MIT (Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge) ze Spojených států prezentovali, že se 
jim podařilo postavit a  úspěšně laboratorně otestovat 

model mostu podle jednoduchého náčrtku, který se 
zachoval v poznámkovém zápisníku Leonarda da Vinci. 
Přes značné obtíže způsobené nejen v  důsledku co-
vid–19, ale i  společenskou situací v  USA, se nám po-
dařilo úspěšně kontaktovat vedení MIT, které nám 
přislíbilo pomoc. Naším cílem je v rámci partnerského 
projektu s využitím licence MIT iniciovat výstavbu repli-
ky tohoto mostu pomocí středověkých kamenických po-
stupů a technologií tak, jak to Leonardo da Vinci okolo 
roku 1502 zamýšlel. 
Cítíme se být součástí této historické krajiny a  spolu 
s  dalšími partnery (Město Lázně Bohdaneč, Rybniční 
hospodářství s. r. o., Léčebné lázně Bohdaneč a. s., MAS 
Bohdanečsko, z. s., MARINA KEMP STÉBLOVÁ, s. r. o., Voda 
a Sport Pardubice z. s. a jiné) podnikáme kroky, abychom 
ji zpřístupnili široké veřejnosti, zejména rodinám s dět-
mi a všem milovníkům pohybu ve volné přírodě.

Velmi nás těší podpora představitelů Pardubického 
kraje, kteří plně chápou význam jediného lázeňského 
města v  našem kraji a  dosud nevyužitých možností 
v oblasti volnočasových aktivit, které toto území nabízí. 
Bez jejich podpory zejména v oblasti posílení bezpeč-
nosti cyklistů a návštěvníků lázní v blízkosti nebezpeč-
né silnice II/333 (Lázně Bohdaneč – Hrádek – Hradec 
Králové) by prakticky nebylo možné s rozvojem v tomto 
území uvažovat.
Jednání s  MIT jsou sice na začátku, ale věříme, že se 
v  úzké spolupráci se všemi zainteresovanými podaří 
tento záměr realizovat. Tím bychom do několika let pro-
pojili myšlenky Leonarda da Vinci se skutečným  dílem 
Viléma z  Pernštejna. Podrobněji o  tom chceme infor-
movat v rámci akce „Bohdaneč žije aneb víkend v kraji-
ně Viléma z Pernštejna“ o víkendu 23. až 25. července 
2021, na kterou tímto všechny srdečně zveme.

Původní Tillerova chata zanikla během 2. světové válkyBohdanečské rybníky

Vědci z MIT z USA postavili a otestovali model mostu podle náčrtku Leonarda da Vinci, zdroj: www.mit.edu
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Bezpečnost nebo krása?
Mezi renesančními dveřmi vynikají zejména čtyři 
kusy. Pravděpodobně nejstarší jsou obdélné dřevě-
né dveře, které jsou po celé své vnější ploše pobi-
té plechy a  zpevněné kovovými pásy s  nýty, které 
vytváří síť kosočtverců, jejichž plochy jsou zdobeny 
nýty ve tvaru rozet. V  horní části dveří se nachází 
letopočet 1554. Dveře jsou opatřeny petlicí a  kle-
padlem. Pochází z  budovy starého děkanství zbo-
řeného v souvislosti se stavbou nové budovy gym-
názia v roce 1880. Do muzea se dostaly před rokem  
1902. 
Dalšími dveřmi, u nichž přesně víme dataci, jsou dveře 
z roku 1571. Rok vzniku hlásá letopočet na jejich vnější 
straně. Nevíme, odkud dveře pochází, je ale pravděpo-
dobné, že z některého z vysokomýtských měšťanských 
domů. Mají obdélný tvar, nahoře zakončený obloukem. 
Dveře jsou z  vnější strany pobité plechy a  zpevněné 
kovovými pásy. Zdobeny jsou dvěma velkými šestilis-
tými květy.
Určitě nejcennější z  celého souboru jsou intarzova-
né dveře, které pravděpodobně pochází ze zámku 
v Chroustovicích. V  roce 1577 se jeho majitelem stal 
Zachariáš Slavata z  Chlumu. Ten provedl přestavbu 
tamní gotické tvrze na pohodlnější renesanční sídlo. 
Tato podoba zámku byla v 17. století překryta barok-
ní a  později rokokovou přestavbou, takže dveře jsou 
jedním z  mála pozůstatků renesanční podoby šlech-
tického sídla. 
Dveře pravděpodobně pochází z  reprezentativních 
prostor objektu. Jedna jejich strana je v  horní části 
zdobena erbem rodu Slavatů, který tvoří tři břevna 
na štítu, a iniciálami Z. S. Z. CH. značícími zámeckého 
pána Zachariáše Slavatu z Chlumu. Dveře jsou vyklá-
dány imitací renesančních sgrafit. Panty jsou zdobeny 
ornamentálním kováním. 

Vysoké Mýto se nemůže pyšnit 
objekty renesančního stavitel- 
ství, přesto tu dávný odkaz 
tohoto uměleckého slohu může-
me nalézt. Ve sbírce Regionál-
ního muzea ve Vysokém Mýtě 
(RMVM) se dochoval soubor 
sedmi renesančních domovních 
dveří převážně z 16. století. Je 
obdivuhodné, že se tyto velké 
a přes 400 let staré předměty 
dochovaly až do dnešních dnů. 
Byla to náhoda, možná šetrnost 
majitelů, které tomu napomoh-
ly. Nejdůležitější byl ale fortel 
starých řemeslníků. Ti vytvořili 
dílo, které v mnohých případech 
sloužilo svému účelu až do 19. či 
20. století a jen díky tomu si našlo 
cestu do muzejních depozitářů. 
Ale renesančních památek je tu 
více, pojďte s námi nahlédnout.
Nahoře: Detailní pohled na pečetní obraz pečetidla 
cechu kameníků, sbírka RMVM

RENESANCE  
UKRYTÁ 
V DEPOZITÁŘÍCH  
VE VYSOKÉM MÝTĚ

Renesanční domovní dveře zdobené rozetami.  
Pochází z neznámého měšťanského domu  
ve Vysokém Mýtě, sbírka RMVM

Detailní pohled na horní část dveří s erbem rodu Slavatů 
a iniciálami Zachariáše Slavaty z Chlumu

Zlomek zvonu sv. Jiří s motivem sv. Jiří na koni zápasícího 
s drakem, sbírka RMVM
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Renesanční náhrobníky
Z  renesančních památek ukrytých v depozitáři vysoko-
mýtského muzea to ale není vše. Mezi funerálními pa-
mátkami zaujímá přední místo bohatě reliéfně zdobe-
ný náhrobník měšťana Pavla Piknůska a jeho manželky 
z  roku 1582. Byli jedněmi z  těch, kdo zemřeli na  mo-
rovou epidemii, která tehdy město zachvátila. Velmi 
cenný je také náhrobník majitele panství Nové Hrady 
Bohuše Kostky z Postupic z roku 1557. Jeho ústředním 
motivem je kostkovský rodový erb s hráběmi. 

Svatý Jiří se uchránil před  
válečnými rekvizicemi
Jednou z mála vysokomýtských částečně dochovaných re-
nesančních památek je bývalý hřbitovní kostel Nejsvětější 
Trojice. Tento kostel byl postaven kamenickým mistrem 
Blažejem v roce 1543 a na jeho stavbu upomíná kamenná 
nápisová deska dochovaná ve sbírce muzea. S vysokomýt-
skými církevními stavbami souvisí ještě fragmenty zvo-

Náhrobník měšťana Pavla Piknůska a jeho manželky 
z roku 1582, sbírka RMVM

nů, které přežily válečné rekvizice v  letech 1917 a 1942. 
Z  16.  století pocházel zvon sv. Jiří s  reliéfem známého 
světce na koni, který zápasí s drakem. Právě podstatná část 
tohoto reliéfu jako zázrakem nebyla přetavena na hlavně 
děl a je dodnes trvalou upomínkou na starobylé zvony. 

Dochovala se pečetidla i listiny 
Mezi renesanční památky uchovávané ve vysokomýt-
ském muzeu nepatří jen části architektury. Z 16. století 
pochází i starobylá pečetidla cechu pekařů, mlynářů či 
řezníků. Svým motivem zaujme pečetidlo cechu kame-
níků, na kterém jsou dvě paže s kladívky na renesanč-
ním štítu. A  pravý renesanční poklad  skrývá i  muzejní 
archiv. Je jím nedávno zrestaurovaná pergamenová lis-
tina z roku 1575, v níž majitel košumberského panství 
Diviš Slavata z  Chlumu a  Košumberka vydává cechov-
ní řád pro cech krejčích a  postřihačů v  městečku Luži. 
K listině vydavatel přivěsil svou pečeť, která se dodnes 
dochovala jako jediná na území východních Čech. 

Listina Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka 
z roku 1575, archiv RMVM

Renesanční domovní dveře, sbírka RMVM Náhrobník Bohuše Kostky z Postupic z kostela sv. Jakuba 
Většího v Nových Hradech, sbírka RMVM

Pečetidlo cechu kameníků z Vysokého Mýta, 
sbírka RMVM

Pečetidlo cechu řezníků z Vysokého Mýta z pol. 16. století. 
Ústředním motivem pečetního obrazu je renesanční štít  
se lvem a s nožem a řeznickou sekyrou, sbírka RMVM

Pečetidlo cechu pekařů a mlynářů z Vysokého Mýta z roku 
1545, sbírka RMVM
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RENESANČNÍ SGRAFITORENESANČNÍ SGRAFITO

Dynchéři, malíři i sprostí zedníci 
a Vlaši
Sgrafitové omítky připravovali tzv. dynchéři – omítkoví 
specialisté, kteří jednodušší motivy sami ryli, u složitěj-
ších figurálních a  ornamentálních kompozic připravo-
vali k rytí „denní díly“ čerstvě nanesené omítky pro ško-
lené umělce, většinou malíře. 
Nejběžnější formy sgrafita, iluzivně napodobující zdivo 
z tesaných kamenů – tzv. bosáž, mohli provádět i prostí 
řemeslníci, označení spisovatelem a kulturním histori-
kem 2. poloviny 19. století Zikmundem Winterem jako 
„sprostí zedníci a Vlaši“. 
Tyto dekorace mohly být pouhým lineárním rámová-
ním kvádru (např. zámek v  Nasavrkách), jehlancovou 
bosáží (imitace prostorového jehlanu – např. zámek 
v  Pardubicích), valbově jehlancovou bosáží (např. hrad 
Košumberk) či komole jehlancovou bosáží. U  komole 
jehlancové bosáže vzniká pomyslným seříznutím špičky 
jehlanu uprostřed rovná obdélná plocha – tzv. zrcadlo, 
která pak může být vyplněna dekorativním rytým vzorem 
(např. zámek v Litomyšli). Mnohdy se různé typy bosáží 

Technika renesančního  
sgrafita nejběžněji spočívá  
v prorývání a proškrabávání  
vápenné omítky opatřené  
na povrchu tenkým vápenným 
nátěrem. Tak se v liniích i plo-
chách odhaluje omítka, někdy 
probarvená jen pískem, jindy 
i uhlem, cihlou či pigmenty, 
a vzniká tak obraz podobný 
grafice. Hlavním výrazovým 
prostředkem je kontrast svět-
lejšího, nedotčeného povrchu 
s tmavšími, proškrábanými 
a prorývanými částmi. Kromě 
různě tenkých, či silných linií, 
jež byly vytvářeny všemožný-
mi nástroji od tenkých rýtek 
podobných jehle až k drátě-
ným očkům různé velikosti, 
byly odškrabávány noži i větší 
plochy, které většinou před-
stavovaly tmavá pozadí.  
Ve sgrafitu existují i různé po-
doby stínování, které umož-
ňují objemovou modelaci. 
Objevuje se tak např. malova-
né, či špachtlí kletované stíno-
vání. Ve východních Čechách 
se však setkáváme především 
se stínováním pomocí šrafur, 
tedy jakési sítě linek.

Nahoře: Detail delikátní sgrafitové techniky na 
atikovém štítu severovýchodní fasády zámku v Litomyšli

RENESANČNÍ 
SGR AFITO:  
PSANÍČK A  
I OBR AZY

Zámek v Nasavrkách – fasáda zahradního průčelí  
s kvádrovými bosážemi

vyskytují současně na jednom objektu, u sgrafit zámku 
v  Jaroměřicích u  Jevíčka dokonce střídání jehlancové 
a valbově jehlancové bosáže vytváří základní rytmus fa-
sády. Jehlancové bosáže také evokují broušený diamant, 
pokročilou formou je vrstvení komole jehlancové bosáže 
a  jehlancové či valbově jehlancové v  jednom psaníčku 
(např. zámek v Bystrém). Dané formy byly souhrnně re-
produkovány ve čtvrté knize monumentálního a vlivné-

Zámek v Pardubicích – chodba přes parkán  
s jehlancovými bosážemi

Zámek v Košumberku – fasáda vstupního průčelí s valbově 
jehlancovými bosážemi
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ho traktátu o architektuře Sebastiana Serlia, svazek vyšel 
již v roce 1537 v Benátkách. 

Sgrafitová velmoc
Fasády s  psaníčkovými sgrafity měly vyvolávat iluzi 
kvádrované kamenné stěny, která se napojuje na okolní 
městskou nebo parkovou krajinu, což bylo charakte-
ristické pro pozdně renesanční a  manýristickou archi-
tekturu. Cílem tedy bylo okrášlit fasádu, jež by jinak 
obsahovala rozsáhlé plochy stěn přerušované jen okny 
rámovanými kamenným ostěním. Sgrafito mělo oproti 
jiným dekorativním technikám (jako např. nástěnné 
malbě) tu výhodu, že bylo schopné po delší čas odolávat 
klimatickým podmínkám střední Evropy. Snad i proto se 
na  našem území tolik rozšířilo. Lze říci, že stejně jako 
tehdy byly, i dnes jsou (co se týče dochovaného fondu 
památek) regiony České republiky „sgrafitovou velmo-
cí“ v  celosvětovém měřítku. Východní Čechy v  tomto 
ohledu za zbytkem republiky rozhodně nezaostávají. 

Figurální sgrafito v Litomyšli
Mistrovskou formou sgrafita je sgrafito figurální. Ve vět-
šině příkladů následují sgrafitové obrazy na fasádách 
grafické vzory. Motivy jsou pak sestavovány do ikono-

grafických programů, dle předem připravených scénářů. 
Tak je například fasáda druhého nádvoří zámku Vratisla-
va z Pernštejna v Litomyšli zaštítěna myšlenkou křesťan-
ského rytířství a  jeden z  tamních obrazů je inspirován 
slavnou kompozicí Bitva u  Milvijského mostu Raffaela 
Santiho z tzv. Stanzí papežského paláce ve Vatikánu. 

Původních sgrafit je už málo
Přes zmíněnou velkou trvanlivost sgrafita jsou dnes re-
nesanční omítky v  exteriéru již za svým zenitem a  jsou 
poznamenané mnoha poškozeními. Periodicky opaku-
jící se opravy, které mají trvanlivost v  průměru dvě až 
tři desetiletí, mají za následek, že skutečná renesanční 
sgrafita se postupně ztrácí mezi pozdějšími doplňky. 
Jejich původní povrch, charakteristický jemným rytím, je 
často překryt mnoha vrstvami zásahů. Degradované části 
byly v  minulosti mnohdy odstraňovány na místo jejich 
záchrany a nahrazovány tzv. rekonstrukcemi, tedy novým 
sgrafitem se stejnými, nebo alespoň podobnými motivy. 
Například na naší nejvýraznější památce se sgrafitovou 
výzdobou, litomyšlském zámku, se do současnosti do-
chovalo jen okolo 30 procent původního renesančního 
sgrafita. I  tak je ale samozřejmě toto dědictví pro nás 
velkou devizou a jejímu uchování bychom se měli vě-

Zámek v Litomyšli – ukázka komole jehlancové bosáže  
s figurálním motivem v zrcadle

Zámek v Jaroměřicích u Jevíčka – fasáda vstupního průčelí 
s kombinací jehlancové a valbově jehlancové bosáže

Zámek v Bystrém – pokročilé formy diamantové bosáže 
(vrstvení)

Zákres s dochováním renesančních sgrafit na jihozápadní fasádě zámku v Litomyšli (Eliška Racková)

Zámek v Litomyšli – část sgrafitové fasády 2. nádvoří 
s bitvou u Milvijského mostu

novat. Dnes je jistě přístup ke sgrafitům pietnější než 
v  minulosti a  také propojený s  moderními vědeckými 
přístupy a metodami. Přispívá k tomu i Fakulta restauro-
vání Univerzity Pardubice. To nám dává určitou naději, že 
se o sgrafitové památky budeme schopni postarat lépe, 
než tomu bylo dosud.

RENESANČNÍ SGRAFITORENESANČNÍ SGRAFITO
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HARMONOGR AM AKCÍ 
TERMÍN NÁZEV AKCE A MÍSTO KONÁNÍ BLIŽŠÍ INFO
v průběhu roku 2021 Výtvarné dílny: Po stopách kameníka Blažka, který vlastnil a vyzdobil dům U Rytířů 
 Městská galerie Litomyšl www.galerie.litomysl.cz/poznani/skoly
leden – říjen 2021 Výstava: Pět století na zubra neplatí, nejen o erbovní pověsti Pernštejnů 
 Dům U Jonáše, VČG Pardubice vcg.cz/cs/vystavy/pet-stoleti-na-zubra-neplati
7. 3. 2021 Streamovaný koncert: Pardubické hudební jaro – Štěstěna vrtkavá 
 Zámek Pardubice www.pardubickehudebnijaro.cz
25. 3. 2021 Přednáška: Dům u Rytířů – unikátní památka z dob renesance 
 Městská galerie Litomyšl www.galerie.litomysl.cz/poznani/dospeli
1. 4. – 30. 6. 2021 Digitální výstava: Pernštejnové v archivních dokumentech 
 Státní okresní archiv Pardubice vychodoceskearchivy.cz
11. 4. 2021 Koncert: Pardubické hudební jaro – Requiem za Viléma z Pernštejna 
 chrám sv. Bartoloměje, Pardubice www.pardubickehudebnijaro.cz
15. 4. 2021 Tisková konference k programu vilem500.cz
29. 4. 2021 Památky: Otevření I. etapy rekonstrukce západní části Kunětické hory www.hrad-kunetickahora.cz
9. 5. 2021 Koncert: Pardubické hudební jaro – Hudba hradní stráže a Policie ČR 
 nádvoří Zámku Pardubice www.pardubickehudebnijaro.cz
od 14. 5. 2021 Živá historie: Otevření Sladovnické expozice Pivovaru Semín  www.pivovarsemin.cz
19. 5. – 3. 10. 2021 Výstava: Pernštejnské ženy a Evropa, Zámek Pardubice www.vcm.cz
22. 5. 2021  Vycházka: Stezkou Viléma z Pernštejna s Klubem přátel Pardubicka 
 sraz před Zelenou bránou kppardubicka.cz
22. 5. 2021 Akce: Slavnostní spuštění fontán na náměstí v Lázních Bohdaneč  ic.bohdanec.cz
27. 5. 2021 Akce: Setkání s renesancí na nádvoří zámku v Bystrém www.dnzbystre.cz
29. 5. 2021 Akce: Den starokladrubského koně a Muzejní noc v Národním hřebčíně  
 v Kladrubech nad Labem www.nhkladruby.cz
květen 2021 Vydání průvodce: Po stopách Pernštejnů a renesance v Litomyšli www.rml.cz
červen – září 2021 Festival: Košumberské léto, koncerty a divadlo na hradu Košumberk, Luže www.luze.cz/zivot-ve-meste/kalendar-akci
4. 6. 2021 Akce: Pernštýnská noc s historickým průvodem městem  
 v Městské památkové rezervaci Pardubice www.folklornifestival.cz
6. 6. 2021 Foodfestival: Pernštejnské hodování na Zámku Pardubice,  
 ukázky renesanční gastronomie www.vcm.cz
10. 6. 2021  Akce: Slavnostní narážení k oslavám 150 let Pardubického pivovaru, areál pivovaru www.pardubickypivovar.cz
12. 6. 2021 Vycházka: Stezkou Viléma z Pernštejna s Klubem přátel Pardubicka,  
 sraz před Zelenou bránou kppardubicka.cz
19. 6. 2021 Akce: Hradní slavnosti na Rymburku, bohatý program na hradě  
 nově otevřeném pro veřejnost, Předhradí u Skutče www.predhradi.cz; www.rychmburk.cz
23. 6. 2021 Koncert: Le Portrait, Zámek Pardubice, zámecká kaple www.vcm.cz
26. a 27. 6. 2021 Divadlo: Noc na Karlštejně, premiéra Východočeského divadla na Kunětické hoře www.vcd.cz
27. 6. 2021 Koncert: Ingenium ensemble & pocta Pernštejnům, Smetanova Litomyšl 
 Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl www.smetanovalitomysl.cz
červen – červenec 2021 Sport: Dostih Viléma z Pernštejna v rámci kvalifikace na Velkou Pardubickou zavodistepardubice.cz
červenec – srpen 2021 Festival: Léto na Příhrádku, kulturní pořady Krajské knihovny pro ty,  
 co i v létě zůstávají ve městě, úterý – pátek kkpce.cz
červenec – srpen 2021 Výstava: Východočeské panství pánů z Pernštejna, fotografie Lukáše Zemana  
 Zelená brána v Pardubicích www.zelenabrana.eu; www.ipardubice.cz
23. – 25. 7. 2021 Akce: Bohdaneč žije aneb víkend v krajině Viléma z Pernštejna 
 GOLF RESORT Lázně Bohdaneč a okolí  www.gcpa.cz
27. 7. 2021 Akce: Hudba pod sgrafity, lehátková vyhlídka na zámek v Litomyšli s živou hudbou www.litomysl.cz
27. – 31. 7. 2021 Festival: PernštejnLove, divadelní přehlídka na Zámku Pardubice www.pernstejnlove.cz
31. 7. 2021 Akce: Hradozámecká noc na Zámku Litomyšl  www.hrad-litice.cz; www.potstejn.cz;  
 a hradech Litice a Potštejn www.zamek-litomysl.cz
4. 8. 2021 Akce: Střílení u pernštejnských kanonů na valech Zámku Pardubice www.vcm.cz
srpen Dílna: Udělej si vlastní sgrafito – tentokrát pro výtvarníky, Regionální muzeum, Litomyšl www.rml.cz
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Harmonogram je vzhledem k epidemické situaci v ideální podobě, konání konkrétních akcí bude upřesňováno na webu vilem500.cz

TERMÍN NÁZEV AKCE A MÍSTO KONÁNÍ BLIŽŠÍ INFO 
15. – 22. 8. 2021 Festival: Litomyšlské dny barokní tradice, tentokrát s hudbou pozdní renesance, Litomyšl www.baroknilitomysl.cz
28. 8. 2021 Akce: Hradozámecká noc v Národním hřebčíně, Kladruby nad Labem www.nhkladruby.cz
31. 8. 2021 Akce: Hudba pod sgrafity, lehátková vyhlídka na zámek v Litomyšli s živou hudbou www.litomysl.cz
4. 9. 2021 Vycházka: Stezkou Viléma z Pernštejna s Klubem přátel Pardubicka 
 sraz před Zelenou bránou kppardubicka.cz
4. 9. 2021 Akce: Loučení s létem, Lázně Bohdaneč ic.bohdanec.cz
4. 9. 2021 Akce: Městské slavnosti na Košumberku, závěr Košumberského léta www.luze.cz/zivot-ve-meste/kalendar-akci
8. 9. 2021 Koncert: Duo Vespral, Zámek Pardubice, zámecká kaple www.vcm.cz
11. 9. 2021 Akce: Dny evropského dědictví (DED) na různých místech v kraji www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi
11. 9. 2021 DED – Rekonstrukce 2. svatby Ladislava Velena ze Žerotína  
 na zámku v Moravské Třebové www.moravskatrebova.cz
11. 9. 2021 DED – Mydlářovský dům jako renesanční perla Chrudimi 
 komentovaná prohlídka domu, Chrudim www.puppets.cz
11. – 12. 9. 2021 DED – Otevřete dveře renesanci v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě 
 výstava a komentovaná vycházka www.rmvm.cz
11. a 12. 9. 2021 Festival: RETROMĚSTEČKO… v erbu zubra, aktivní víkend tradic a zábavy, Pardubice www.retromestecko.cz
11. a 12. 9. 2021 DED – Renesanční památky ve Východních Čechách  
 s Národním památkovým ústavem na Příhrádku, Pardubice www.npu.cz/cs/uop-pardubice 
18. 9. 2021 DED – Pernštejnové v Lanškrouně – koncert, šerm, divadlo, historie www.muzeumlanskroun.cz
30. 9. 2021 Beseda: Petr Nikl: Dialog současného malíře s renesancí 
 Východočeské muzeum v Pardubicích www.vcm.cz
1. – 4. 10. 2021 Akce: Oslava Světového dne architektury v Litomyšli  
 s netradičními prohlídkami zámku, pivovaru a dalších míst facebook.com/ArchiMysl
5., 12., 19., 26. 10. a 2. 11. Přednášky: Co nového o Pernštejnech? Východočeské muzeum v Pardubicích www.vcm.cz
8. – 10. 10. 2021 Festival: Podzimní měststské slavnosti Pardubice v pernštýnském duchu  www.ipardubice.cz
9. 10. 2021 Akce: Hudba k ohňostroji a ohňostroj v rámci Městských slavností Pardubice  
 s originální nahrávkou Komorní filharmonie www.ipardubice.cz 
 9. 10. 2021 Vycházka: Po zámeckých valech s Klubem přátel Pardubicka 
 sraz na Příhrádku, Pardubice kppardubicka.cz
13. 10. 2021 Přednáška: Pardubice za Pernštejnů s Klubem přátel Pardubicka 
 sál Jana Kašpara KÚ Pardubice kppardubicka.cz
16. 10. 2021 Akce: Mezinárodní den archeologie na Příhrádku a Zámku Pardubice www.vcm.cz
27. 10. 2021  Přednáška: Městské zřízení od Pernštejnů po 20. století  
 s Klubem přátel Pardubicka, sál Jana Kašpara KÚ Pardubice kppardubicka.cz
28. 10. 2021 Akce: Výlov Bohdanečského rybníka a doprovodný program www.rybnicnihospodarstvi.cz
2. pololetí 2021 Akce: Otevření nové expozice Východočeského muzea  
 Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, Pardubice www.vcm.cz
2. pololetí 2021 Beseda: Představení doplněného vydání knihy o Pernštejnech od Petra Vorla  www.vcm.cz
5. 11. 2021 Akce: Zámek plný knih, knižní veletrh  www.vcm.cz
4. 12. 2021 Akce: Sladké Vánoce, vánoční dílny a prodej vánočních předmětů, Zámek Pardubice www.vcm.cz
4. – 5. 12. 2021 Akce: Pernštejnské trhy na Příhrádku v Pardubicích, dobové vánoční trhy  
 s doprovodným kulturním programem  kkpce.cz
9. – 10. 12. 2021 Konference: Pernštejnové v evropských dějinách, Zámek Pardubice www.upce.cz
prosinec 2021 Akce: Vydání knihy o renesančním zámku v Litomyšli www.litomysl.cz
prosinec 2021 Akce: Křest kuchařky Pardubice na talíři,  
 zapojení certifikovaných producentů Kraje Pernštejnů www.mazhauspardubice.cz; www.ipardubice.cz
prosinec 2021 – leden 2022 Výstava: Pardubice na talíři, fotografie z nové kuchařky  
 z tradičních regionálních surovin, Mázhaus Pardubice www.mazhauspardubice.cz; www.ipardubice.cz
celý rok 2021 Prohlídka: Návštěva Zelené brány s průvodcem se zaměřením na Pernštejny  objednání skupin www.zelenabrana.eu
celý rok 2021 Prohlídka: Pardubice za pánů z Pernštejna  rezervace na vcm.cz/zamek/prohlidky
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WHO WAS VILÉM OF PERNŠTEJN? (p. 2-3)
Vilém (William) of Pernštejn (1438-1521) first won fame as 
a successful military commander, but he also rose to be-
come a prominent figure in the world of high politics and 
international finance. He gained exceptional influence 
and amassed extraordinary wealth – and he lived a  very 
long life for his era. Vilém built most of Pardubice as his 
city of residence, including an impressive castle; it was 
thanks to him that Pardubice enjoyed a period as a major 
centre of political and economic power as well as a vibrant 
hub of cultural and social life. Vilém owned large estates, 
enabling him to implement a  number of ambitious pro-
jects – such as the creation of ingenious pond systems 
for fish-breeding. In times of peace, he pioneered a new 

approach to economic 
activity among the no-
bility. He also legislat-
ed to make the choice 
of religious confession 
an individual right for 
all people, including 
members of the sub-
ject classes.

INSPIRED BY FRENCH CELEBRATIONS  
OF THE RENAISSANCE (p. 4)
In 2019, the French region of Centre-Val de Loire – a partner  
of the Pardubice Region – celebrated 500 years since 
Leonardo da Vinci’s  death there. Our partner region 
organized a project to commemorate the Renaissance 
in France, and its success inspired us to create a  similar 
project here.

THE PERNŠTEJNS ARE RETURNING TO PARDUBICE (p. 5-7)
At the end of 2021, The East Bohemia Museum in 
Pardubice will open a  new tour route at Pardubice 
Castle. This fresh and exciting new tour will bring to life 
the events of five centuries ago, telling the story of the 
castle between 1491 and 1560, when it was home to the 
powerful Pernštejn family. Visitors will be able to admire 
the most historically valuable parts of this beautiful 
national cultural monument – including some parts of the 
site that have never previously been open to the public. 
The presentation of the castle will also include the massive 
ramparts forming part of the fortification system as well as 
a replica of the Pernštejns’ historic arsenal.

PORTRAITS OF THE PERNŠTEJNS (p. 8-11)
No original portraits of the Pernštejns have survived in 
Pardubice, but the artist Petr Nikl has painted new versions 
of them.
 
THE PERNŠTEJN FAMILY LEGEND CARVED IN STONE 
(p. 12-13)
As a permanent commemoration of the Pernštejns’ history, 
Vilém of Pernštejn commissioned stone relief carvings 
depicting the family legend. The carvings tell the story of 
the dynasty’s mythical ancestor, who tamed an aurochs 
(a type of bison) and led it by a willow cord threaded through 
its nose. He is shown holding an axe, whose blunt side he 
will tap on the aurochs’ head as a  demonstration that the 
animal is completely tame. This scene emphasizes the first 
Pernštejn’s intelligence, which wins a victory over brute force.

DOCUMENTS FROM THE PERNŠTEJN ARCHIVES  
(p. 14-15)
The Pernštejns left us not only their castles, chateaux 
and extensive pond systems, but also numerous original 
documents and official seals.

THE CASTLES AT KUNĚTICKÁ HORA AND LITICE (p. 16-17)
The first residence that Vilém of Pernštejn bought in 
Bohemia was the castle at Kunětická hora, together with 
the surrounding land. He completely reconstructed all his 
fortified sites of military importance, expanding the area of 
the fortifications with a system of advance walls and roundels.

THE CHATEAU IN LITOMYŠL (p. 18)
Litomyšl Chateau (a  UNESCO World Heritage Site) in its 
current form is mainly the creation of Vilém’s  grandson 
Vratislav. He was a personal friend of the Emperor, and it 
was at the imperial court that he met a beautiful Spanish 
woman – Maria Manrique de Lara y Mendoza – who later 
became his wife. Vratislav had the Litomyšl chateau rebuilt 
to create a magnificent home for her. Maria’s family was 

later closely associated with the famous devotional statue 
known as the Infant Jesus of Prague.

PARDUBICE CASTLE AS VILÉM’S FORTIFIED 
HEADQUARTERS (p. 19)
Vilém of Pernštejn built an elaborate and sophisticated 
system of fortifications at Pardubice. The unusually high 
earth embankments surrounded a  grand residence as 
well as an arsenal, stores for food and equipment, and 
military barracks. On the outer side of the embankments 
was a continuous stone-built wall with openings through 
which hand-held guns could be fired. The circular roundels 
at the corners of the embankments enabled artillery troops 
to fire cannons in any direction. A further defensive barrier 
was the shallow yet wide ditch (moat) which encircled the 
castle site. Today, Pardubice Castle is the only example 
of a  fortified aristocratic residence to have survived in its 
original form in the whole of Central Europe.

VILÉM THE POLITICIAN, ADMINISTRATOR  
AND TOLERANT CHRISTIAN (p. 20-21)
Vilém was a  highly skilled diplomat. He helped to settle 
disputes between the nobility and the royal towns, and also 
between rival families. He was the chairman of the chamber 
court – a body which mainly dealt with property disputes. 
He ensured that the lands under his control enjoyed 
law and order, stability and justice. During his lifetime, 
Vilém’s residential city of Pardubice was a model example 
of tolerant co-existence between the three main Christian 
confessions of the time as well as the Jewish community.

VILÉM’S PARDUBICE (p. 22)
The city of Pardubice was partially built on the site of  
a  medieval small town after extensive alterations to the 
terrain. It was designed to play a defensive role as an advance 
fortification of the Pernštejns’ residence at the castle. 
However, the city also provided technical infrastructure and 
facilities for Vilém – the richest nobleman in Bohemia and 
Moravia – including permanent housing for his officials 
and temporary accommodation for VIP guests and their 
retinues. The city was built in such a magnificent style that 
within just a  few years, people in Bohemia began using 

This publication summarizes 
the texts of contributors 
to the project “500 Years 
of the Renaissance in East 
Bohemia”. The project marks 
five centuries since the birth 
of Vilém of Pernštejn – the 
richest nobleman of his era 
in Bohemia and Moravia. 
It commemorates East 
Bohemia’s rich history, 
invites people to visit various 
Renaissance-era historic sites in 
and around the region, and also 
includes numerous cultural and 
historical events. The project 
organizers are the Pardubice 
Region, the City of Pardubice 
and a range of other partners.

SUMMARY
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the phrase “as glorious as Pardubice” to mean something 
magnificent, beautiful and physically impressive.

THE DEVELOPMENT OF TRADES AND THE LOCAL 
ECONOMY (p. 23-24)
From the very beginning of his tenure, Vilém of Pernštejn 
made a  major contribution to the “new” Pardubice – 
supporting and helping to fund the development of the 
city’s  infrastructure and also encouraging the growth of 
prosperous businesses and trades, thriving markets, and 
a vibrant cultural and religious life. One trade that enjoyed 
particular prosperity at this time was brewing. Vilém was 
keen for his city to brew “white” beer (made from wheat) 
of unrivalled quality in the region. He succeeded in 
completely reorganizing the economic life of his estates so 
that they would not only generate extra income for him, but 
would also provide a good quality of life for his subjects. 
Historians today acknowledge Vilém’s  pioneering role in 
introducing a new economic model for aristocratic estates, 
based on a range of sophisticated and commercially viable 
activities.

THE PERNŠTEJNS AND HORSE-BREEDING (p. 25)
The Pernštejns’ initial reason for establishing a  large stud 
farm was probably to breed horses for military use. However, 
horses were also a  necessary part of everyday life and 
economic activity on the large estates that Vilém created, as 
they were used to transport loads over long distances and 
to work at the Pardubice fish-ponds. In Vilém’s era, horses 
were an essential requirement for economic prosperity. 
So at the beginning of the 16th century the Pernštejns 
established a stud farm on the site of a village known as 
Kladěruby (now Kladruby). Today the landscape around the 
stud farm is an UNESCO World Heritage Site.

THE RENAISSANCE IN LANŠKROUN (p. 26)
The chateau at Lanškroun was an important residence 
of the Pernštejns in East Bohemia. Vojtěch of Pernštejn 
(1490-1534) and his wife Markéta chose it as their home. 
The most important Renaissance building in the town of 
Lanškroun dating from the Pernštejn era is the town hall. 

THE RENAISSANCE TOWN OF LÁZNĚ BOHDANEČ AND 
THE DEVELOPMENT OF FISH-BREEDING (p. 27-29)
Vilém of Pernštejn’s  purchase of the Kunětická hora 
estate marked the beginning of a  new era in the history 
of the small town of Bohdaneč. The town’s  location amid 
fish-ponds made it an ideal centre for the development 
of fish-breeding, but it also became a hub for numerous 
other trades and businesses. Fish-breeding was a  highly 
profitable trade, and Vilém created a  network of water 
channels to interconnect the ponds (including the 

34-kilometre-long Opatovice canal), making Pardubice 
one of Bohemia’s  foremost fish-breeding centres. In the 
16th century the region had over 200 ponds covering 
a total area of more than 8000 hectares.

THE RENAISSANCE IN CHRUDIM (p. 30)
One of the most beautiful buildings in East Bohemia 
that was reconstructed to its current form during the 
Renaissance era can be found in the town of Chrudim. 
Known as the Mydlář house, it was owned by the wealthy 
candlemaker and soap producer Matěj Mydlář. The 
building is richly ornamented, and at the end of the 16th 
century Matěj’s son added a pair of minaret-style towers. 
Today the building houses Chrudim’s  puppet museum, 
and you can admire it while enjoying a  fascinating 
exhibition of puppetry.

THE RENAISSANCE IN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ (p. 31)
The chateau in Moravská Třebová is one of the most 
important Renaissance structures in Central Europe. At 
the end of the 15th century it was the first location in the 
Bohemian Crown Lands where modern Renaissance-style  
architecture was built, and at the beginning of the 17th 
century three new wings of the chateau were created in 
a  mannerist style, designed by an Italian architect. The 
chateau is regularly featured in Czech textbooks on the 
history of art and architecture. Other historic structures in 
Moravská Třebová include late Gothic and Renaissance-era 
town houses, which rank among the finest examples of 
their type in the Czech Republic.

THE RENAISSANCE FOR CHILDREN (p. 32-33)
It was thanks to Vilém of Pernštejn and his descendants 
that Renaissance ideas first came to our region over five 
centuries ago. But what was life like back then, and what 
has survived from that era? The East Bohemian Gallery in 
Pardubice has produced a  set of educational materials 
that tell the fascinating story of the Renaissance in 
a  playful way for children and their parents. There is 
also an exhibition on the same themes for all the 
family, which you can enjoy at the U  Jonáše house on 
Pardubice’s historic square.

TIPS FOR TRIPS BACK IN TIME TO THE RENAISSANCE 
AND THE PERNŠTEJN ERA (p. 34-35)
Explore a  painted map of historic sites connected with 
the Pernštejns and the Renaissance era in and around 
the Pardubice Region – the perfect inspiration for a  trip 
back in time. You can find an interactive version of the 
map (including details about the individual sites) at the 
website vilem500.cz.

HISTORIAN PETR VOREL (p. 36)
An interview with the leading Czech expert on the 
Pernštejns – the historian Petr Vorel.

THE RENAISSANCE LAWYER VIKTORIN KORNEL (p. 37)
Viktorin Kornel – a lawyer, official and translator originally 
from the town of Chrudim – is considered one of the 
foremost representatives of Czech humanism from the 
turn of the 16th century.

THE LEONARDO DA VINCI BRIDGE (p. 38-39)
The Lázně Bohdaneč Golf Resort is situated in a landscape 
that used to be dotted with fish-ponds. In conjunction 
with other partners, the resort’s  management team is 
creating a history trail which will cross the Opatovice canal 
– an artificial waterway dating back to the turn of the 16th 
century. The partners have contacted scientists from the 
prestigious Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
who have successfully tested a  model of a  bridge built 
according to a sketch by Leonardo da Vinci. There are plans to 
build just such a bridge in the historic landscape near Lázně 
Bohdaneč – creating a symbolic link between the ideas of 
Leonardo and the structures created by Vilém of Pernštejn.

RENAISSANCE DOORS (p. 40-41)
The Regional Museum in Vysoké Mýto holds a collection 
of seven Renaissance-era house doors, mainly dating 
from the 16th century. Another item from the same era 
is St. George’s  bell, which features a  relief image of the 
saint on horseback fighting the legendary dragon. The 
bell miraculously survived being melted down to make 
cannons in wartime, and today it is a permanent witness 
to the skills of historical bell-makers.

RENAISSANCE SGRAFFITO (p. 42-43)
Experts from the Faculty of Restoration at the University 
of Pardubice explain the technique of sgraffito, which was 
used to create ornamentation on walls. They also give 
examples of some places where sgraffito can be still seen 
in our region.

EVENTS (p. 44-45)
List of planned events 
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