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Anotace: 

Teoretická část: Napodobování tvarů přírody. Flóra, fauna a člověk v dekorativním 

vyjádření. Stylizace přírodních motivů do ornamentu. Dekorativní umění evropské secese. 

Přírodní motivy ve sklářské tvorbě a keramice, v architektuře, v interiérové a nábytkové 

tvorbě, v reklamní tvorbě a v oděvním designu. Obrození dekorativního umění a 

uměleckých řemesel v secesi. Přírodní motivy v lidové tvorbě. 

Praktická část: Dekorativní vyjadřování v dětském výtvarném projevu. Stylizace, 

dekorativní přepis reality. Uplatnění dekorativního vyjadřování v užitém umění. Výtvarný 

projekt námětově čerpající z přírodních motivů k expozici Secese – Vitální umění 1900 

v pražském Obecním domě. 
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Abstrakt: 

Theoretical part: Shapes immitation of countryside. Flora, fauna, and a person in 

decorative expression. Stylization of natural motifs to an ornament. Decorative European 

Art Nouveau. Natural motives in glassmaking and ceramics, architecture, interiors and 

furniture in the creation, in advertising creation and clothing design. Revival of decorative 

art and crafts of Art Nouveau. Natural motifs in folk arts. 

Practical part: Decorative expression in the children's artistic expression. Stylization, a 

decorative transcript of reality. Applying of a decorative expression in the applied art. An 

art project thematically drawing on an exposure to natural motifs of Art Nouveau - Vital 

Art 1900 in Prague Municipal House. 
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I 

I TEORETICKÁ ČÁST 

1 ÚVOD · DEFINICE SECESE 

Definovat znamená ohraničit, je-li to možné jednoznačně vymezit. Jak dokonale vystihnout 

Secesi, jak začít? Je nazývána mnoha jmény, je spíše než mužem ženou - proměnlivou, 

skrývající pod závoji mnoho tváří, jejíž poznávání vás nepřestane jen tak bavit. Nejen 

proto, že je zajímavá jen tak, ale proto, že pod těmi závoji objevíme nikoliv s očekáváním 

stoletou dámu, ale nestárnoucí bytost, která je nám blízká. Spatříme, že máme mnoho 

společného, že ji můžeme stále obdivovat, protože je stvořena ze vztahu s přírodou a 

krásou, s hodnotami, které dokud bude člověk lidským, nesmrtelnými a vždy moderními. 

Než ten, kdo ji chce popsat stručně a jasně, lépe uspěje ten, kdo si rád povídá v širokých 

souvislostech, ten, kdo si při slově čas, představí krásné hodinky a nadčasovost krásy. 

Říkejme jí tedy Secese. 

Rámem pro portrét Secese je moderna. Secese otočila list a započala psát novou kapitolu, 

kapitolu moderního umění, moderního ve smyslu umění, jež není uměním samo o sobě, ale 

které aktivně komunikuje s každodenním životem a je jeho součástí. Secese je plodnou 

ženou, je matkou užitého umění, designu a reklamy, fenoménu, ovládajícího veškerý život 

moderní společnosti. Secesní tvarosloví prorostlo jak bující vegetace životní prostředí 

člověka, věci v něm i to, co si oblékal. V hlavní roli vstupuje na scénu umělec - designer, 

elita návrhářů a architektů, mistrovsky ovládající výtvarný a řemeslný jazyk, ke slovu se 

dostávají práce, které spojují užitkovost a umění. Ruku v ruce s rozvojem průmyslu jde 

sériová výroba a s masovou dostupností zboží se zrodil další fenomén moderního člověka 

– nakupování ve velkých obchodních domech a propagace zboží a značek prostřednictvím 

reklamy. S nárůstem propagace se rozvíjí grafický průmysl, zejména velkoformátová 

barevná litografie, s níž byl dokonale vybroušen jeden z klenotů secesní tvorby - plakát. 

Spojení umění s užitkovostí a se životem, dostupnost zboží a jeho propagace jsou mezi 

základními kameny moderní kultury, na počátku které stála Secese, navzdory tomu, že 

masivní používání secesního jazyka s sebou přineslo i průměrné projevy, které v 

následujících letech vrhaly na génius Secese stín. 

Secese je nejen hnutím uměleckým, ale i celospolečenským. Úhelný kámen secesní tvorby 

– jaro vyjádřené ornamentální linií, vztahující se ve své ornamentálnosti k přírodě a 
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lineárnosti k nekonečnosti pohybu a života, symbolizuje úsilí o nastolení nového zdravého 

životního stylu a hodnot ve společnosti, o návrat k přírodě. Kvalitní materiál a řemeslné 

zpracování nalézají společnou řeč s uměním, aby oslovili člověka ve všem, co ho 

obklopuje - v architektuře, interiéru, užitých předmětech i módě, a vyjádřili tak ne 

industrializaci. Oživení vztahu člověka s přírodou, obrácení k přirozenosti prostřednictvím 

zdravého životního stylu a pojímání člověka ve třech rovinách - fyzické, duševní a 

duchovní jako celku, který je neoddělitelnou součástí přírody a vesmíru, je odpovědí 

Secese na neustálý pokrok průmyslu a vědy a zrychlující se životní tempo, jež vztah 

člověka s přírodou narušilo. Secesní dekorativismus a ornamentalismus je přepisem vitální 

energie přírody a člověka. Secesní jazyk, jenž chápe objekt jako organismus, nikoliv jako 

celek složený z jednotlivých částí, vyslovuje myšlenku, že vše v přírodě je jedinečné, má 

svůj smysl a tvoří dokonalý celek. 

Takto chápanou Secesi představuje bakalářská práce Přírodní motivy ve výtvarné tvorbě, 

která navazuje na aktuální expozici v Obecním domě v Praze. Výstava a katalog Secese - 

Vitální umění 1900 je reprezentativním shrnutím prací českých i zahraničních tvůrců ze 

sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, dávaje je do klíčových souvislostí v celek, 

bez nichž není možné Secesi porozumět.1 

                                                 
1 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 6-23. ISBN 978-80-

7209-896-5. 

Secese. Vitální umění 1900. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, s. 6-58. ISBN 978-80-7101-128-

6. Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-050-3. 
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2 UMĚLECKÉ SPOLKY A TIŠTĚNÁ MÉDIA · GRAFIKA 

Jedním z dílků, skládající obraz Secese, je zrod mnoha uměleckých spolků a časopisů, jež 

pramenil z potřeby sdílet vzrůstající množství informací, reflektující aktuální dění na 

umělecké scéně i ve společnosti. Svým charakterem se tiskoviny staly denním 

zvěstovatelem všeho nového doma i v zahraničí, nejen co se týká obsahu, ale zvláště pak 

vizuálního jazyka. 

Charakteristickým rysem grafického projevu přelomu století jsou motivy, které přesahují z 

obrazové plochy do rámu a opakování motivů v rámu obrazu. Tento prvek se uplatnil 

rovněž ve vybavení secesního interiéru. 

Secesní stylizace obrazových prvků a písma se postupným zjednodušováním vyvinula v 

ryze moderní jazyk geometrizace. Obliba tištěného média požehnala osamostatnění 

grafického designu coby svébytného oboru. 

The Hobby Horse (Koníček), vycházející v Anglii od roku 1884 a The Studio, založený v 

Londýně roku 1893, jsou významnými příklady celé řady časopisů, jež sehrály klíčovou 

roli v šíření aktuálních dobových trendů napříč kontinenty.  

„Nikdy předtím se moderní tisk nepovažoval za vážné umění, byly tu objeveny a shrnuty 

veškeré možnosti tisku.“2 

2.1 Wiliam Morris (1834-1896) 

Ačkoliv se secese v Anglii projevovala odlišně, byla nanejvýš důležitým impulzem pro 

dění v Evropě. Ústřední postavou „nového umění“ v Anglii byl umělecký řemeslník, 

designér, malíř, básník a sociální politik William Morris, jehož sociálně reformní názory a 

negativní postoj k průmyslové výrobě v uměleckém řemesle byly podnětem k založení 

hnutí Arts and Crafts, sdružující umělecké řemeslníky. Morris byl nejen uměleckým 

řemeslníkem, ale také básníkem. Knihu považoval za komplexní umělecké dílo, utvářené z 

písma, ilustrace a ozdob. Jeho práce jsou známé jako Morrisovy tisky. V roce 1891 založil 

v Londýně nakladatelství a tiskárnu Kelmscott Press, což mělo zásadní vliv na další vývoj 

knižního umění. 

                                                 
2 Aymer Vallance: A. H. Mackmurdo, The Studio XVI, Londýn 1899 
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2.2 Aubrey Vincent Beardsley (1872-1898) 

Klíčovou postavou v oblasti grafiky přelomu století byl anglický kreslíř a ilustrátor Aubrey 

Vincent Beardsley. Svým stylem kresby, ve kterém používá dekorativní linii k oddělování 

ploch namísto trojrozměrného zobrazení, způsobil revoluci v utváření obrazového pole a 

zcela zásadně ovlivnil nejen secesi, ale i veškerou následující grafickou tvorbu.    

„Všechna zobrazení jsou zcela bez prostoru a perspektivy, naladěna převážně na kontrast 

černých a bílých ploch, jež se setkávají v znakově hovořících čarách. Tato linie může 

postavy obtočit v elegantní arabesce, ale také drsně oddělit postavu od okolí. Vždy to je 

však již ta později slavná secesní linka, která je více než jen obrysovou kresbou: vyjadřuje 

charakter a podstatu postavy, kterou kreslí, ohraničuje ji a je zároveň částí jejího bytí.“3 

2.3 Otto Eckmann (1865-1902) 

Další významnou osobností na poli grafiky a užitého umění se stal uznávaný německý 

malíř Otto Eckmann, který je autorem nejkrásnější secesní číslice - sedmičky a v secesi 

módního písma známého jako Eckmannovo písmo. Tento mimořádný ornamentální umělec 

patří k nejdůležitějším tvůrcům květinových motivů. Poznávací znamení jeho prací, labuť, 

se stala jedním ze symbolů secese.4 

 

Česká moderna byla nejvýrazněji reprezentována Spolkem výtvarných umělců Mánes, 

jehož členy byli nejen výtvarní umělci, ale i literáti, kupříkladu Alfons Mucha, Vojtěch 

Preissig, Jan Kotěra či F.X. Šalda, a měsíčníkem Volné směry, vydávaným tímto spolkem. 

                                                 
3 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 49. ISBN 978-80-7209-

896-5. 
4 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 225-228. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
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3 PLAKÁT · ŽENA V UMĚNÍ 

Rozvojem velkoformátové litografie se započal dlouhý a slavný život fenoménu plakátu, 

který se klíčovým způsobem podílel na utváření tváře moderního města a kultury. Plakát se 

stal médiem, jež si vydobyl významnou roli nejen v reklamě a užitém umění, ale i v 

umělecké sféře jakožto artefakt se sběratelskou hodnotou. Světové prvenství mezi 

sbírkovými institucemi ve sběratelství a vystavování uměleckého plakátu náleží zřejmě 

Uměleckoprůmyslovému museu v Praze.5 

3.1 Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) 

Pro mimořádný přínos plakátu nelze v kontextu secese přehlédnout jednu z 

nejvýznamnějších uměleckých osobností přelomu století, francouzského malíře a grafika 

Henri de Toulouse-Lautreca, jehož jedinečný umělecký projev nelze označovat jako 

secesní. Přesto jsou v jeho plakátech patrny stopy, jež se otiskly do půdy, z níž vzrostla 

secese. Lautrec svým výrazným lineárním projevem a barevností zachytil člověka počátku 

moderní doby a formálně i obsahově tak ovlivnil secesní plakát a celou oblast grafiky své 

doby a 20. století.6 

3.2 Alfons Maria Mucha (1860-1939) 

Jiným z velikánů plakátu, jehož tvorba ani po sto letech neztratila na popularitě, je český 

malíř, grafik a designer Alfons Mucha, jedna z nejzářivějších hvězd nového umění (Art 

Nouveau), jehož heroické dílo nejen na poli užité grafiky rozpoutalo v Evropě, Spojených 

státech amerických a v Japonsku „plakatomanii“ a „muchomanii“. V Muchově rodné zemi 

byly jeho slavné plakáty představeny domácímu publiku poprvé již před rokem 1900 v 

Praze v Topičově salonu. Jeho nejznámější prací v oboru propagační grafiky je 

pravděpodobně reklama na cigaretové papírky značky JOB. 

Právě plakát se stal počátečním impulsem Muchovy velkolepé kariéry v oboru grafického 

designu a návrhářství. Plakát pro divadelní hru Gismonda, který v roce 1894 vytvořil pro 

                                                 
5 Secese. Vitální umění 1900. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, s. 286-299. ISBN 978-80-7101-

128-6. Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-050-3. 
6 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 101-102. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
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slavnou umělkyni Sarah Bernhardtovou (1844-1923) byl natolik působivý, že s ním 

herečka uzavřela na následující léta exkluzivní smlouvu, na základě které Mucha pro 

Bernhardtovou vytvářel nejen plakáty, ale rovněž kostýmní a scénické návrhy. Jejich 

spolupráce byla vzájemně inspirující, Bernhardtová patřila k uměleckým múzám své doby 

a ze součinnosti těchto osobností se zrodilo mnoho originálního. Muchova hvězda se 

rozzářila takřka za jednu noc, stal se vyhledávaným tvůrcem, jehož výjimečný rukopis 

nalezl uplatnění v širokém repertoáru designu.  

Jeho projev je charakteristický podmanivou barevností, efektní transpozicí přírodních 

motivů a mistrovsky vedenou linií, Mucha ovládal brilantním způsobem figurální kresbu a 

veškeré její výrazové prostředky. Byl také vizuálním vypravěčem, vdechl život bezpočtu 

ženských figur, stylizovaných tak, že nejsou jen krásnou fyzickou schránkou ale i 

nositelkou obsahu. Mucha stvořil moderní Venuši, symbol nového umění, ideál ženské 

krásy, jímž byla žena v záplavě vlasů, jež mnohdy obsahují sdělení či vytvářejí kontext. 

Muchovo umění je nejen moderní, pakliže oslovovalo široké publikum, je nadčasové, 

Mucha v souvislosti se svojí prací nemluvil o novém umění, řekl, že to dělá po svém a 

také, že7 

„Art Nouveau je nesmysl, umění nemůže být nové, protože je věčné.“8 

3.3 Gustav Klimt (1862-1918) 

Další z hvězd nejzářivějších na nebi nového umění je rakouský malíř a grafik Gustav 

Klimt. Stejně jako Alfons Mucha vytvořil jedinečný jazyk, jímž řekl mnohé nejen k 

plakátu a k ženě, obé se stalo v jeho překladu nesmrtelným uměleckým dílem. 

Jednou z nejznámějších Klimtových prací je obraz Polibek (1907/08). 

Klimt stál u zrodu vídeňské Secese, uměleckého spolku, založeného v roce 1898, který je 

významnou variací nového umění, byl jejím předsedou a nejlepším malířem spolku. 

V evropském kontextu sice hrála dominantní roli Paříž, avšak Vídeň a další umělecká 

centra svým počínáním vyjadřovala radikálnější postoj vůči tradici, s nímž bylo odmítnuto 

tradiční dělení na umění vysoké - krásné a nízké, za něž bylo považováno i umělecké 

                                                 
7 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 90-91. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
8 Alfons Mucha: Drei Äusserungen zum Leben und Werk, Brno 1936 
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řemeslo. Program „Secese“ byl jednotný, vycházející ze syntézy architektury, volného a 

užitého umění, razila cestu jediného umění zbaveného akademismu a historismu, umění 

ježto koncentrovanou esencí svobody vyrazilo z muzeí a akademií do ulic, aby navázalo 

rozhovor s širokými masami kolemjdoucích.  

Vídeňská Secese roznítila postupnou stylizací přírodních motivů do ornamentu přes 

tvarové zjednodušení objektu na elementární tvary, z nichž se množením, stupňováním a 

variacemi zrodí nový celek tvořící hypnotizující dekorativní plochu, jeden z plamenů 

moderního umění, nehasnoucí oheň geometrické abstrakce, jež hoří napříč spektrem 

uměleckých oborů. Stejně tak písmo je substancí neomezené tvorby, z vizuálního znaku, 

který je nositelem obsahu, se stává znak, jenž je sám o sobě vizuální hodnotou. 

Významná role „Secese“ v oboru grafického designu a propagační tvorby je 

neoddiskutovatelná. Plakát první výstavy tohoto spolku, jehož autorem je Gustav Klimt, 

náleží mezi první moderní plakáty v Rakousku a plakáty „Secese“ z let 1901-02 jsou 

reprezentativní ukázkou toho, jaký podíl nese vídeňská Secese v nasměrování grafického 

designu k modernímu projevu, stavějícímu svůj jazyk na tvarovém a barevném 

zjednodušení. 

Klimtův rukopis je jedinečnou recepturou, obsahující takové ingredience jako jsou 

všemožné odstíny barev, které působí jako by byly namíchány snad nějakým kouzlem za 

svitu měsíce, včetně tónů zlaté a stříbrné, jež mají jinde sklon zabřednout do kýčovitosti; 

naprosto vkusná invence dekorativního projevu, transpozice perspektivně budovaného 

prostoru v imaginativní plochu, svébytná interpretace rozhovoru s byzantským uměním a 

náměty, přitahující pozornost a probouzející smysly. 

Pro dobu secese je charakteristický vzrůstající zájem o studium mnoha oborů, včetně 

psychologických věd. Klimt byl současníkem jednoho z nejvýznamnějších psychologů 20. 

století, zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda (1856-1939), jehož myšlenky se 

objevují jako střípky v kaleidoskopu Klimtova díla. Freud přisuzuje sexualitě a podvědomí 

klíčový význam, Klimtovy obrazy jsou nabity silným erotickým nábojem a atmosférou, jež 

diváka vtahuje do obrazu jako do vodního víru, stahujícího pozornost pod povrch. Freud i 

Klimt - oba byli praktikujícími znalci psychologie, jež má své místo v moderní společnosti. 

Gustav Klimt a Alfons Mucha nejvýrazněji zasáhli do obrazu ženy přelomu století. 

Zatímco v Muchově ztvárnění žena navozuje dojem jako by přicházela ze snu, i přes svou 

nahotu působí nevinně, je plna něhy a měkkosti, až nadpozemské dokonalosti, je bohyní; 
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Klimt stvořil parafrázi kurtizány, ženu - vampa, módně oděnou a učesanou, která je ve své 

nahotě plna provokující pravdy, i mladé dívky jsou v jeho interpretaci obrazem dráždivé 

smyslnosti.9 

                                                 
9 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 337-344. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
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4 MÓDA A MÓDNÍ DOPLŇKY 

Nejen v díle Muchově a Klimtově se ke slovu dostávají ženy. Spolu s flórou a faunou je 

žena v záplavě dlouhých vlasů pro svoji dekorativní formu a symbolický obsah 

nejtypičtějším secesním motivem. Ženám také náleží široký prostor dekorativního umění. 

Textilní techniky, ruční práce, estetika domova a móda jsou typicky ženskou doménou. 

Svět umění se otevírá ženským rukám a jejímu estetickému citu a oceňuje jejich schopnost 

tvořit. Ženy nalézají uplatnění v nových oblastech společenského života a emancipují se. 

Rozvíjející se odvětví trhu - móda a módní doplňky, bytový design a design užitého umění 

obrací svoji pozornost k ženám. 

Společně s proměňující se tváří ženy ve společnosti se utváří i nová role módy a krejčích. 

Móda se stává jedním z uměleckých oborů, krejčí a módní návrháři mají postavení umělců. 

Ženy z vyšší třídy žijí bohatým společenským životem, a jakožto nositelky krásy podněcují 

neustálý rozvoj módní tvorby. Přehlídky nových módních trendů se stávají součástí života 

vyšších vrstev a mají vliv na celou společnost. 

Secesní dámy se oblékaly podle předepsané etikety, jejich garderobu tvořily nejrůznější 

šaty a módní doplňky pro každou část dne, včetně luxusních toalet na ples a do divadla. 

Proměna vnímání ženy, nový životní styl, vycházející z přirozenosti, s sebou přináší novou 

podobu odívání, jdoucí vstříc zdraví ženy. Po roce 1900 vstupují na módní scénu střihy 

šatů bez zvýrazněného pasu, jejichž silueta nevyžaduje používání korzetu. Dále vznikají 

různé typy účelného oděvu, například kostým - třídílný komplet, skládající se ze sukně, 

kabátku a halenky, jež si dodnes v četných variacích zachovává své místo v šatníku každé 

ženy.10 

                                                 
10 Secese. Vitální umění 1900. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, s. 260-285. ISBN 978-80-7101-

128-6. Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-050-3. 
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5 ŠPERK 

K ženě neodmyslitelně patří šperk. Klenotnické práce období secese zahrnují klasické 

mistrovsky zpracované šperky slavných klenotnických značek i volnou tvorbu umělců. 

Zejména inspirace přírodou, flórou a faunou, zvláště pak hmyzem, jeho barvami, tvarem a 

strukturou jejich těl, pouhým okem neviditelným, poskytla nevyčerpatelné bohatství 

invence. Nejen zvířecí těla, ale rovněž i lidská figura a portrét se staly četným námětem 

secesního šperku. 

Nové umění (Art Nouveau) přineslo zcela nové vnímání materiálu. Pravá hodnota 

secesního šperku spočívá v jeho obsahu a výrazu, nikoliv v použití drahého materiálu, 

uplatnění prostých materiálů, jimiž jsou například perleť, želvovina, rohovina nebo obecné 

kovy a emailové techniky, je charakteristické pro secesní klenotnickou tvorbu.  

„Umění emailové techniky dosáhlo dosud nepoznaného rozkvětu; emailérově zručnosti a 

představivosti se nekladly žádné meze. Secesní paleta barev – lomené, matové odstíny – 

byla v emailu téměř perfektní.“11 

Českým specifikem jsou pak šperky z českého granátu, dostupné širokému spektru 

zájemců. 

Důležitým zdrojem inspirace pro secesní šperk a další oblasti tvorby bylo umění 

starověkého Egypta, jež se odráží například v motivu skarabea nebo v typické 

staroegyptské stylizaci portrétů. Používání takových materiálů jako je například tyrkys se 

zrcadlí na paletě barev secesního návrháře šperků.12 

5.1 René Lalique (1860-1945) 

Prorokem netradičních materiálů v oboru klenotnictví se stal slavný francouzský šperkař, 

zlatník a umělecký sklář, mistr svého řemesla, René Lalique. Ačkoliv svým nápadům 

vdechl život v prostém materiálu, okouzlovaly zákazníky napříč společenských vrstev a 

                                                 
11 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 89. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
12 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 89. ISBN 978-80-

7209-896-5 

Secese. Vitální umění 1900. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, s. 122. ISBN 978-80-7101-128-6. 

Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-050-3. 
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pro svoji vysokou estetickou hodnotu se jeho hřebeny do vlasů, ozdoby na živůtky, brože, 

náhrdelníky a čelenky staly velmi módními.  

„Čelenka patří k nejstarším a nejvznešenějším šperkům a pro klenotníky z období fin de 

siècle měla ohromný význam. Lalique, se svou zálibou v rostlinách a symbolech, čelenku 

jakoby znovu „vynalezl“, jednak z hlediska formy, jednak použitím neobvyklých 

materiálů.“13 

Lalique se vyučil zlatníkem, studoval rovněž přírodní vědy, zpočátku navrhoval šperky pro 

slavné klenotnické značky, kupříkladu pro Cartiera. Pojilo jej přátelství s Alfonsem 

Muchou, který se také věnoval navrhování šperků a stejně jako Muchu i Laliquea 

proslavily práce, jež vytvořil pro Sarah Bernhardtovou. 

Laliqueovy šperky, vytvořené z čistého křišťálu, které spatřily světlo světa v roce 1901, 

předznamenaly jeho osud slavného uměleckého skláře, jímž se později stal.14 

5.2 Philippe Wolfers (1858-1929) 

Dalším významným tvůrcem šperků, který dosáhl stejného věhlasu jako René Lalique, byl 

belgický sochař, umělecký řemeslník a návrhář šperků a skla, Philippe Wolfers. Na rozdíl 

od Laliquea vytvářel Wolfers šperky z drahých kamenů a kovů, jeho klenotnická díla, 

nesoucí rukopis sochaře, jsou brilantně provedená v luxusních materiálech. Byl prvním, 

kdo začal používat slonovinu. Kromě šperků navrhoval také sklo pro jednu z 

nejvýznamnějších skláren v Belgii.15 

                                                 
13 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 89. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
14 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 87-89. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
15 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 150-152. ISBN 978-

80-7209-896-5. 
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6 SKLO 

Sklo a šperk patří mezi umělecká řemesla, ve kterých se Secese mohla naplno projevit. 

Secese čerpala inspiraci kromě flóry a fauny rovněž z francouzského symbolismu, umění 

Japonska, orientálního umění a umění starověku. 

Otcem secesního skla byl francouzský keramik a sklář François Eugène Rousseau (1827-

1891), čerpající inspiraci z umění dálného východu, kterého následoval pravděpodobně 

nejvýznamnější tvůrce secese vůbec - Emile Gallé, francouzský umělecký sklář, keramik a 

návrhář nábytku, jehož přínos v oboru sklářství je značný. Výrazným způsobem přispěl k 

výrobě vysoko a hluboko řezaného skla a k zesílení světelnosti barev při zachování 

průhlednosti materiálu. Gallého dílo ovlivnilo řadu tvůrců skla, například sklářskou 

manufakturu jeho krajanů bratří Daumů (Jeana-Louise Augusta Dauma,1854-1909 a Jeana-

Antonina Dauma, 1864-1930), založenou roku 1875 v Nancy jejich otcem Jeanem 

Daumem (1825-1885), která byla vedle Gallého nejvýznamnějším evropským výrobcem 

skla ve své době, nebo slavného amerického sklářského umělce, malíře a uměleckého 

řemeslníka Louise Comforta Tiffanyho.16 

6.1 Emile Gallé (1846-1904) 

Ve skle a dřevě promlouvá génius Gallé, jehož přínos na poli zpracování skla, keramiky a 

dřeva je mimořádný. Ačkoliv technika je u něj prostředkem k vyjádření, je jeho tvorba 

nepředstavitelná bez složitých postupů zpracování. V Gallého díle se snoubí znalosti a 

dovednosti z mnoha oborů, kterými se zabýval, studoval zoologii a botaniku, umění, 

sklářské řemeslo, filozofii. Jeho tvorba oplývá pohádkovým výrazem, je kouzelným 

zrcadlem přírody, jeho práce ve dřevě zachycuje všechen lesk bohatství světa hmyzu, vždy 

však s ohledem na zachování účelnosti.17 

„Všeobecná záliba secese v hmyzích tvarech a motivech měla několik příčin: rostoucí 

zájem o zkoumání přírody a zdokonalení mikroskopu Ernstem Abbem (1840-1905), jakož i 

popularita nauky o hmyzu přesahující jen čistou vědu. Časopis pro užitou entomologii se 

                                                 
16 Secese. Vitální umění 1900. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, s. 136-195. ISBN 978-80-7101-

128-6. Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-050-3. 
17 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 110-119. ISBN 978-

80-7209-896-5. 
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dokonce vydával v několika jazycích. Pro secesní umělce se ta třpytivá, křehká stvoření s 

téměř graficky znázornitelnou stavbou těla hodila zcela určitě za stylistické modely. Jejich 

„nervozita“ a mihotavý pohyb jsou bezpochyby spřízněné se secesní „nervózní hrou linií“. 

Kromě toho jsou tito „nižší živočichové“ blíže vzniku života a svými pohyblivými, 

elastickými částmi těla vyhovují principu zakřivené siluety.“18 

6.2 Louis Comfort Tiffany (1848-1933) 

Vedle Emila Gallého je druhým nejproslulejším sklářským umělcem secese Louis Comfort 

Tiffany, nejoslavovanější americký umělecký řemeslník své doby, syn známého klenotníka 

Charlese Lewise Tiffanyho (1812-1902). Louis se zapsal do historie svými svítidly a 

dalšími užitými a dekorativními předměty vytvářenými technikou skleněné mozaiky 

spojované kovovými páskami, známé jako Tiffany vitráž. 

Tiffany se hluboce obdivoval vitrážím z 12. a 13. stol., tomuto uměleckému řemeslníkovi 

právem náleží titul moderního umělce, inspirován Gallého myšlenkou „umění pro 

všechny“ aplikoval vitráž, jež patřila do oken katedrál, do mnoha domů a bytů. Jeho 

originální svítidla složená z barevných sklíček byla magicky krásná sama o sobě, když se 

rozsvítila, vykouzlila svými barevnými světelnými efekty pohádkovou atmosféru v 

každodenním životě. 

Tiffany byl ztělesněním „amerického snu“, vybudoval podnik, který vyráběl kompletní 

interiérové designové vybavení.19 

6.3 Umění pro všechny 

Secese je matkou užitého umění, otevřela otázky tvorby předmětů, které budou umělecky 

hodnotné a zároveň dostupné. Secesní umělci a umělečtí řemeslníci nezůstávali pouze u 

luxusních prací pro bohaté, jež se mnohdy stávaly vzorem pro sériově vyráběné předměty, 

ale usilovali o to propojit umění se životem, dát „styl“ věcem denní potřeby, které budou 

méně náročné na použitý materiál a výrobu než exkluzivní originály. Jejich ideou byla 

kultivace ke kráse a vkusu napříč společenskými vrstvami. 

                                                 
18 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 118. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
19 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 314-320. ISBN 978-

80-7209-896-5. 
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Nicméně ačkoliv jedním z projevů přelomu století je rozchod s minulostí, secese se opět 

týká vyšší společenské vrstvy, jíž nově reprezentuje buržoazie namísto šlechty. 

A také se ukázalo, že ne vždy lze vytvořit umělecké dílo přes šablonu. Secese sice na jedné 

straně udělala rozhodující krok k moderně, ale na druhé straně také přinesla techniku bez 

obsahu a kýč. 

Příkladem ideálního spojení funkčnosti a krásy jsou dobová svítidla, jež náleží k 

nejreprezentativnějším dílům secesní užité estetiky. Sklo je zázračným materiálem s 

nekonečnými možnostmi tvorby. Stejně jako další materiály, si také secesní sklo hraje s 

barvami a tvary fauny a flóry. Hmyz a rostliny jako by se svou stavbou těla podobnou 

stolním lampám přímo nabízeli.20 

 

                                                 
20 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 73-74, 121-123. ISBN 

978-80-7209-896-5. 
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7 PŘÍRODNÍ MOTIVY 

Abeceda secesního jazyka je odvozena z přírody, přičemž přírodní motiv je zde nutno 

chápat jako instanci umělcovy tvorby, z níž je stvořeno dílo zcela nové formy, obsahu a 

kontextu. Klíčovým slovem je život a růst. 

Pokladnice secesních ikon ukrývá takové bizarní živočichy jako je například netopýr, 

napůl savec, napůl pták, tvor s takřka lidskou tváří, ve dne spící, probouzející se za 

soumraku, upír. 

Díky technickému pokroku byl koncem 19. století odtajněn neviditelný svět mikrokosmu.21 

„Velké popularitě se těšil zejména bizarní svět hmyzu. Neskonale elegantní a extravagantní 

tvary těchto prapodivně zvučících perleťově zbarvených živočichů se staly předlohami pro 

celou řadu secesních ozdob a šperků. Marnotratná barevnost křídel motýlů a vodních 

vážek, perleť chitinových krunýřů různých brouků, raků, pavouků a jiného hmyzu přesně 

odpovídala secesnímu smyslu pro delikátní kolorit. Navíc jsou plazmatické tvary těchto 

napůl rostlinných a napůl živočišných fenoménů záhadným způsobem spřízněny s 

ornamentálním bujením přelomu století. Svícny a lampy jako by byly tvořeny obnaženými 

rameny polypů, jako by umění i duše fin de siècle byly spoutány prameny dlouhých 

ženských vlasů.“22 

7.1 Ernst Haeckel (1834-1919) 

Kromě hmyzu byly v secesní tvorbě častou předlohou také obyvatelé tajuplného 

podmořského světa. Studiu medúz, korálů, planktonu a dalších primitivních organismů se 

vášnivě věnoval německý biolog Ernst Haeckel. Bohatství těchto unikátních projevů života 

zachytil na svých kresbách, z nichž vznikly knihy Tvůrčí dějiny přírody (1868) a 

Umělecké formy přírody (1919). 

                                                 
21 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 12-13. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
22 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 12. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
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8 ARCHITEKTURA 

8.1 Hector Guimard (1867-1942) · Victor Horta (1861-1947) 

Kdo jiný než Hector Guimard, jehož vstupy do pařížského metra tvořené železnými 

konstrukcemi ze zeleně natřených stonků, které vešly do historie jako poznávací znamení 

secese, se chopil tvarů přírody a začal z nich doslova stavět. Tento francouzský architekt, 

umělecký řemeslník a sochař vytvořil vlastní „stonkový styl“, jenž se stal pro francouzskou 

secesi natolik příznačným, že se jí po určitou dobu říkalo Style Métro.23 

A také Belgičan Victor Horta, který rovněž stavěl ze železa v podobě stonků, stojí vedle 

Francouze Guimarda coby otec nového umění (Art Nouveau) v architektuře, jíž základem 

je štíhlá železná konstrukce, která se stává nositelkou estetické hodnoty. Horta začal 

používat železo ve splynutí se dřevem a malířstvím také v interiéru. Nejznámějším 

příkladem této symbiózy je schodiště v Hortově domě a ateliéru v Bruselu, hlavním městě 

secese.24 

Díky železu, jež lze namáhat i v tahu, bylo možné architekturu odlehčit a spojením se 

skleněnými plochami prosvětlit. Z těchto surovin budoucnosti, železa, ocele a skla, je 

odlita kolébka architektury 20. století. 

8.2 Gustave Alexandre Eiffel (1832-1923) 

V souvislosti s těmito materiály nelze nevzpomenout na francouzského inženýra Gustava 

Alexandra Eiffela, který je autorem nejznámější stavby Paříže, nesoucí jeho jméno 

Eiffelova věž (1885-1889). Dílo je ukázkovým příkladem funkčních ocelových konstrukcí. 

Věž byla postavena pro pařížskou Světovou výstavu 1889, měla zde stát pouze 20 let, ale 

stala se symbolem Paříže. Smyslem světových výstav, pořádaných od roku 1937, je 

vzájemná výměna informací v oblasti průmyslu a kultury napříč kontinenty. 

                                                 
23 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 75-81. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
24 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 136-143. ISBN 978-

80-7209-896-5. 
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8.3 Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) 

Géniem nezaměnitelného rukopisu, žijícím na přelomu století, je španělský architekt a 

umělecký řemeslník Antoni Gaudí, jemuž jako výjimečnému fenoménu náleží zcela 

samostatné místo v dějinách architektury. 

Jeho nejslavnější prací je kostel La Sagrada Familia (chrám Svaté rodiny) v Barceloně. 

Gaudí byl silně nábožensky a sociálně založený, této církevní stavbě, financované pouze ze 

sbírek a nadací, se věnoval po celý život. 

Inspiraci čerpal z gotiky, zvláště pak z katalánské, avšak jeho fantazie, překypující 

neobvyklými variacemi a kombinacemi tvarů, struktur a barev, stvořila naprosto jedinečná 

díla, jež jsou spíše než stavbami v tradičním smyslu slova monumentálními plastikami. 

Nejhlubším pramenem Gaudího architektonické práce byla kromě jeho zbožnosti příroda, 

zvláště pak strom, který nese své větve, aniž by potřebovaly jakoukoliv vnější oporu. 

Rostliny, zvířata, minerály a lidové umění tvoří kořeny jeho velkolepého díla.25 

„Šikmý pilíř je hlavním bodem praxe, jejíž pomocí hodlá Gaudí překonat gotiku. … Jeho 

hlavní námitka proti gotice směřovala k opěrnému oblouku a k opěrnému pilíři: ty si 

člověk může ušetřit, postaví-li se vzpěra ve směru tlaku klenby, tedy do zkosení: do 

výslednice gotického rovnoběžníku. Hlavním motivem Gaudího konstruktivní architektury 

se stal šikmý pilíř i rozvětvený pilíř podobný stromu, jako ve vnitřním prostoru kostela 

Sagrada Familia (Svatá rodina). Podle Gaudího však k tomu není zapotřebí kovu, je možné 

to provést v kameni. … Gaudí byl mužem řemesla, který tvrdil, že téměř vše lze vyrobit z 

kamene a pálených cihel. To bylo však možné v Katalánsku, při tehdejší vysoké úrovni 

katalánského řemesla. Kámen přitom působí téměř jako litý materiál. Z Gaudího ruky 

neexistují žádné technické nákresy, pouze modely.“26 

8.4 Henry van de Velde (1863-1957) 

Úhelným kamenem moderny a pravděpodobně nejvýraznější postavou přelomu století byl 

belgický architekt, umělecký řemeslník, malíř a spisovatel Henry van de Velde. Odvážně 

se odvrátil od typických secesních ornamentů, vycházejících z rostlinné říše a ženského 

                                                 
25 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 195-210. ISBN 978-

80-7209-896-5. 
26 Julius Posenger: Jugendstil – Vorlesung. In: Arch+, Cáchy 1981 
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těla a vdechl život abstraktní linii. Jeho úsilí o moderní projev v architektuře a uměleckém 

řemesle jej pasovalo na proroka abstraktního umění. 
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9 INTERIÉR A NÁBYTKOVÉ UMĚNÍ · TEXTIL 

9.1 Louis Majorelle (1859-1916) 

K nejzvučnějším jménům uměleckého řemesla přelomu století patří francouzský designér a 

malíř Louis Majorelle, nejvíce oslavovaný francouzský secesní ebenista – truhlář 

vykládající nábytek vzácnými dřevy. Stejně jako Gallé měl vášeň pro přírodu, z níž čerpal 

inspiraci pro dekor i konstrukci nábytku, vždy s respektem k materiálu a funkčnosti 

nábytku. Je považován za autora stolu s psací plochou potaženou kůží, tzv. bureau plat. Z 

jeho rukou vzešlo jedno z nejoceňovanějších děl francouzské secese, pracovna 

„Nénuphars“ (název egyptského leknínu), zdobená lekníny, která je odkazem na inspiraci 

Egyptem.27 

 

Dominantním rysem secesního slohu je sjednocení architektury a uměleckého řemesla a 

sladění veškerého interiérového vybavení, vzniká „gesamtkunstwerk“ - souhrnné umělecké 

dílo, jímž se stává obytný dům. 

9.2  „The Four“ (Čtyřka) 

Společenství tzv. glasgowské čtyřky tvořili čtyři Skoti - Charles Rennie Mackintosh (1868-

1928), Herbert Mac Nair (1869-1945) a sestry Margaret Macdonald Mackintosh (1865-

1933) – manželka Mackintoshe a Frances Macdonald MacNair (1874-1921) - manželka 

MacNaira. Glasgowský styl obohatil secesi nejen o inspiraci Japonskem, ale také keltskou 

kulturou. Vliv skotských forem je patrný zejména v Německu a Rakousku. 

Mackintosh a Gaudí, tyto dva vzácné poklady secesní architektury a uměleckého řemesla, 

jsou největším argumentem odpůrcům secese.28 

„The Glasgow School of Art, Mackintoshova nejznámější stavba, náleží architektuře a 

architektům, nebo lépe řečeno stavitelství a budoucnosti. Tento manifest jednoduchosti, 

                                                 
27 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 119-120. ISBN 978-

80-7209-896-5. 
28 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 53-68. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
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který ve své blokové sevřenosti odmítá každou atrapovitou pompu, se stává ideálem 

následující generace architektů. Na provedené stavbě se secesní prvky zcela omezují na 

ozdobné kovové části na oknech horního patra.“29 

9.3 Wiener Werkstätte (Vídeňská dílna) 

Vyvrcholení gesamtkunstwerku představuje Wiener Werkstätte, založená v roce 1903, a až 

do roku 1931 vedená významným architektem a uměleckým řemeslníkem Josefem 

Hoffmanem (1870-1956). 

„Jako „pozdnímu květu“ secese se vídeňskému podniku podařilo naplnit podmínky v 

sociální a řemeslné oblasti, zformulované před několika desetiletími v Anglii, překročil je 

ovšem v tom smyslu, že integroval smysluplné nasazení strojů do uměleckořemeslné 

výroby. Moderní také podle našeho chápání bylo lidské a ekologické pracoviště, využití 

loga a rozvoj „corporate identity“, představované korespondencí zvolených barev. Rovněž 

byl naplněn van de Veldův požadavek syntézy umění, jak dokládá mnohotvárnost 

jednotlivých dílen. V secesi šlo vždy a všude o opravdové spojení umění a života“.30 

Jedním z nejslavnějších děl gesamtkunstwerku, které je pýchou každé encyklopedie 

architektury, je Stockletův palác v Bruselu (1905-1911), jímž Klimt, Hoffmann a WW 

posvětili celé secesní hnutí.31 

 

Myšlenky vídeňské secese, zvláště pak tzv. geometrické secese, jež do sebe absorbovala 

odkaz antické a japonské kultury, hnutí Arts and Crafts, pojetí anglického rodinného domu 

a odmítající historismy a dekor podléhající konstrukci, plynuly směrem do Čech 

kupříkladu v osobě Jana Kotěry (1871-1923), absolventa školy Otto Wagnera na vídeňské 

Akademii, význačného architekta a návrháře nábytku, profesora Uměleckoprůmyslové 

školy, který stál u zrodu moderní architektury v Čechách. Zásluhou Kotěry a o generaci 

staršího Josefa Fanty (1856-1954), který náleží k nejvýznamnějším představitelům české 

secesní architektury, se rovněž český interiérový design hrdě prezentoval v Paříži na 

                                                 
29 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 53. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
30 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 366. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
31 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 361-373. ISBN 978-

80-7209-896-5. 
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Světové výstavě 1900. Část interiérů obou autorů patří mezi poklady 

Uměleckoprůmyslového muzea.32 

9.4 Textil v interiéru 

Důsledkem průmyslové revoluce v 19. století, přinášející s sebou technický pokrok, se na 

přelomu století mohutně rozvíjí rovněž textilní obor. Zdokonalení a rozšíření takových 

základních nástrojů, jimiž jsou šicí stroj nebo tkalcovský stav, způsobuje obrovský nárůst 

textilní výroby. Významný posun nastává také v barevnosti textilu, jež byla prozatím dána 

přírodními barvami. Požadavek sladění celého interiéru, gesamtkunstwerk, o nějž v secesi 

znovu a znovu jde, přisuzuje textilu důležitou roli a otevírá mu rozsáhlý prostor 

uplatnění.33 

 

O renesanci tkaní obrazů v období secese se zasloužil William Morris. Roku 1861 založil v 

Anglii s několika dalšími společníky firmu na umělecká řemesla Morris, Marshall, 

Faulkner & Co., zabývající se výrobou nábytku, skla, koberců, tapet a jiného, která měla 

vytvářet protipól tovární výrobě. V roce 1875 podnik převzal Morris, byl přejmenován na 

Morris & Co., a specializoval se na textil a tapety. Morrisovo úsilí v textilním oboru bylo 

korunováno převzetím textilní továrny v Merton Abbey v Londýně roku 1881. Produkce 

tohoto podniku, zvláště pak nástěnné koberce realizované podle kartonů Morrisova přítele 

anglického malíře, grafika a návrháře uměleckých řemesel Edwarda Burna-Jonese (1833-

1898), se řadí k nejkrásnějším dílům přelomu století.34 

                                                 
32 Secese. Vitální umění 1900. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, s. 224-241. ISBN 978-80-7101-

128-6. Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-050-3. 
33 Secese. Vitální umění 1900. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, s. 242-249. ISBN 978-80-7101-

128-6. Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-050-3. 
34 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 33. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
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10 KOVY 

Významnou část secesní tvorby tvoří práce z kovu, jenž se právě v secesi naplno uplatnil 

díky své tvárnosti, kov jako by byl stvořen pro modelování měkké linie. Tento materiál 

bohů se dostal ke slovu jak v architektuře a veřejném prostoru, kde se nejvíce využívalo 

železo a slitina, tak v interiéru v užitých i dekorativních předmětech.  

Převážnou část tvoří práce z kovu vycházející z přírody, nicméně prosazují se také výtvory 

ve stylu geometrické secese, té nejvyšší kvality dosáhly v činnosti Wiener Werkstätte. 

S rozvojem technologií přichází strojová výroba, která s sebou přináší nebývalý nárůst 

výrobků z kovu a různých slitin, například slitiny cínu, která nahrazovala drahé stříbro 

nebo mědi a jejích slitin – bronzu, mosazi a alpaky či slitin niklu, rovněž se využívalo 

lakovaného perforovaného plechu a dalších kovových materiálů, kov se také hojně 

kombinoval s dalšími materiály, zvláště pak se sklem. 

Secesní hnutí se zpočátku stavělo proti strojové produkci a usilovalo o obrození tradičních 

řemesel, stroje však záhy našly společnou cestu s uměním a z tohoto napojení vytěžil 

průmysl široké množství výrobků v souladu s módním secesním stylem. Tlumočníky v této 

komunikaci se stali designéři a uměleckoprůmyslové školy.35 

                                                 
35 Secese. Vitální umění 1900. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, s. 196-217. ISBN 978-80-7101-

128-6. Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-050-3. 
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11 MALÍŘSTVÍ 

Stěžejním pilířem malířství na přelomu století, a celého secesního hnutí, se stal 

symbolismus. Umění předurčilo jako místo setkání tajná zákoutí v nitru člověka a přírody. 

Obsah již není zprostředkován kupříkladu alegorickými postavami s předem daným 

významem, nýbrž symboly, jejichž tajemství je odhalováno prostřednictvím intuice či 

vnímáním souvislostí.36 

„Jednotlivé postavy splývají a ocitají se ve víru emocí vyvolávaných psychikou, v 

organicky plynoucím pohybu. Tímto způsobem oživená secesní ornamentika je ztělesněním 

onoho koloběhu duševních par, o němž hovoří Maeterlinck. Právě tím se secese odlišuje od 

všech předcházejících období a historických ornamentálních systémů nejvýrazněji. 

Dokonce i krajně abstrahovaným lidským figurám, ba i nejzákladnějším grafickým prvkům 

byly v secesních teoriích připisovány určité pocity a zážitky.“37 Umění má evokovat 

fantazijní stavy, jakých by v reálném životě nebylo vůbec možné dosáhnout – jazykový 

prostředek, jehož ostatně odjakživa symbolisté využívali a výtvarní umělci ho jen obdařili 

viditelnou formou.38 

11.1 James Abbot MacNeill Whistler (1834-1903) 

Velký duch tohoto amerického malíře a grafika, průkopníka secese, který vynikl svými 

krajinomalbami a portréty, zobrazující niterné rozpoložení přírody či člověka, promluvil 

skrze mocné malířské dílo, inspirující ve své době i daleko po ní. Hodnotné je rovněž jeho 

grafické dílo, odrážející pozornost, kterou jako jeden z prvních věnoval japonským 

dřevořezům.39 

 

Nizozemské malířství na přelomu století navázalo na jednoho z nejproslulejších umělců 

Vincenta van Gogha (1853-1890). 

                                                 
36 Secese. Vitální umění 1900. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, s. 74-85. ISBN 978-80-7101-

128-6. Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-050-3. 
37 Dolf Stenberger: Über den Jugendstil und andere Esseys. Hamburk 1956. 
38 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 13 a 15. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
39 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 46-47. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
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„Proudící siločáry a svazky čar, které prostupují jeho obrazy, vycházejí ze stejných 

impulzů, jaké iniciovaly arabeskní podobu secesní linky. Proti přísnému kalvinismu země, 

chudému na pocitové vjemy, se uplatnily síly, které se snažily nadsmyslové chápat i v 

zážitcích a s hlubokým citovým prožitkem. Zatímco dílo van Gogha směřuje k expresivní 

výpovědi, setrvávají práce symbolistně orientovaných umělců v introvertním rytmu čar.“40 

11.2 Jan Toorop (1858-1928) 

Nejvýraznější osobností nizozemského symbolistního malířství je Jan Toorop, jehož 

obrazy proudí ve vlnách jeden vlas za druhým. Dlouhé vlnící se vlasy jako živoucí 

dynamické linie svou dekorativní formou a symbolickým významem patří mezi hlavní 

motivy secesní tvorby a z Tooropa činí ryzího představitele secese.41 

11.3 Edvard Munch (1863-1944) 

Muncha, stejně jako Toulouse-Lautreca, nelze zařadit přímo mezi secesní umělce, je 

považován za předchůdce expresionismu, nicméně vliv symbolismu a secese, zejména pak 

její francouzské formy, jež byla pro secesní malířství zásadní, je v jeho díle patrný. A 

stejně jako Lautreca jej nelze ohraničit jako vynikajícího norského malíře a grafika, 

Munchovo velké dílo z něj učinilo světového malíře. Severský duch dopadl v oblasti 

malířství a grafiky na úrodnou půdu a zakořenil v celé Evropě. Jeho tvorba, která vyvolala 

silnou odezvu v Berlíně v roce 1892, vedla později k založení Berlínské secese. 

Munchovým nejznámějším dílem je Křik z roku 1893. 

Jeho obrazy, tyto dokonalé organismy, pulzující barevnými liniemi a plochami, zachycují 

právě ono niterné rozpoložení člověka a přírody. Prostřednictvím nich jsme zataženi do 

nekonečného víru lásky, smrti, úzkosti a souboje pohlaví. Stejně jako pro Muchu, Klimta a 

další malíře symbolismu, je také pro Muncha důležitá žena, krásná žena – femme fatale, 

vampýr, svůdný had, sfinga nebo Salomé. Munchova Madona je však zcela vzdálená 

Muchově krasavici plné měkkosti, která je obklopená luxusem, je syrovým podobenstvím 

světice a děvky v jedné a střetu pohlaví. 

                                                 
40 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 163. ISBN 978-80-

7209-896-5. 
41 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 163-164. ISBN 978-

80-7209-896-5. 
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„Žena ve své rozmanitosti je pro muže mysteriem.“42 

Nejen Munch, ale celé malířství symbolismu, bylo přitahováno tématem „tří stadií ženy“. 

Tento námět Munch svým osobitým způsobem zpracoval v Tanci života a v Dívkách na 

mostě. 43 

„Krajinomalbu, která je pro secesi a Skandinávii tak významná, interpretoval Munch pro 

sebe rovněž symbolicky: „Prostředkem, nikoli účelem, je příroda. Když může člověk 

něčeho dosáhnout tím, že změní přírodu, měl by to učinit. Krajina dosáhne jistého účinku 

na člověka, pokud se člověk nachází v radostném rozpoložení mysli. Tím, že tuto krajinu 

utvoří, dostane obraz odpovídající jeho náladě. Tato nálada je tím hlavním. Příroda není 

prostředek. Do jaké míry se obraz podobá přírodě, není významné.“44 

11.4 Jan Preisler (1872-1918) 

Mezi českými představiteli malířství přelomu století vyniká Jan Preisler se svými obrazy 

naplněnými melancholií, čerpající z díla českých básníků Antonína Sovy, Julia Zeyera, 

Otokara Březiny, Vítězslava nezvala a dalších. Preislerův tryptich nazvaný Jaro, který 

spatřil světlo světa v roce 1900 na výstavě SVU Mánes, je obrazem člověka, dívajícího se 

do nového století. Zachycuje jej zmateného moderním individualismem, vyjadřuje jeho 

potřebu blízkosti s přírodou, obnovy životní energie a smutek z pomíjivosti lidského 

života. Na tryptich Jaro navazuje Obraz z většího cyklu z roku 1902, který je pokládán za 

první moderní dílo v českém malířství. V souladu s dobovými náměty prochází celým jeho 

malířský dílem téma Pokušení a Svádění. 

Preislerova dekorativní výzdoba secesní architektury, v níž se uplatňuje jeho harmonická 

barevnost, kultivovaná estetika a plošná stylizace, se setkává s dílem Josefa Fanty, Jana 

Kotěry a dalších. 

                                                 
42 Edvard Munch: Tagebücher. Cit. podle Edvard Munch 1863-1944. Katalog výstavy. Mnichov – Salcburk – 

Berlín 1987. 
43 Fahr-Beckerová, Gabriele. Secese. 2. upravené vyd. Nakladatelství Slovart, 2007, s. 287-288. ISBN 978-

80-7209-896-5. 
44 Edvard Munch: Tagebücher. Cit. podle Edvard Munch 1863-1944. Katalog výstavy. Mnichov – Salcburk – 

Berlín 1987. 
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11.5 Alfons Mucha - Slovanská epopej (1910-1928) 

Ve světovém měřítku však nejvíce proslulo malířské dílo Alfonse Muchy, v jehož malířské 

tvorbě je patrný dobový zájem o duchovní nauky, v jeho případě o theosofii. Nejslavnějším 

dílem je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, malovaných technikou vaječné tempery 

a oleje na plátně, nazvaných Slovanská epopej, v nichž Mucha zachytil dějiny slovanských 

národů. 
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12 FENOMÉN LIDOVÁ SECESE · DUŠAN SAMO (SAMUEL) 

JURKOVIČ (1868-1947) 

V Čechách a na Slovensku byl naprosto originální osobností secesní architektury a 

uměleckého řemesla slovenský architekt a návrhář nábytku Dušan Jurkovič, jež ve svém 

díle dosáhl zcela specifické podoby, v níž se snoubí nejen vliv anglického hnutí Arts and 

Crafts a vídeňské Wiener Werkstätte, ale zvláště pak lidové architektury. Jeho 

nejvýznamnější prací je vlastní vila v Brně – Žabovřeskách (1906), která je ukázkovým 

příkladem syntézy lidové tvorby s dobovými proudy, přicházejícími z Anglie a Vídně. 

Známé jsou rovněž jeho stavby na Pustevnách, které se staly národní kulturní památkou. 

Ovšem nejpopulárnějším Jurkovičovým dílem je komplex staveb v lázních Luhačovice 

nedaleko Zlína. 

Dušan Samo Jurkovič - básník dřeva, vytvořil v Luhačovicích unikátní architektonické dílo 

ve stylu lidové secese. Jeho tvorba má pro luhačovické lázně zásadní význam, svým 

svérázným rukopisem, ve kterém se setkává secese a lidová architektura, vtiskl lázeňskému 

údolí, obklopenému kouzelnou přírodou, jedinečný pohádkový ráz a položil základy 

urbanismu celých lázní. Za pozoruhodně krátkou dobu zde realizoval devět svých staveb a 

pět lázeňských objektů přestavěl.  

12.1 Jurkovičův dům 

Lázeňský hotel Jurkovičův dům, stojící na Lázeňském náměstí č. p. 109., je nejznámějším 

Jurkovičovým dílem v Luhačovicích, je nejskvostnějším objektem na Lázeňském náměstí 

a jednou z nejkrásnějších staveb města. Byl nazýván barevnou pohádkou. 

Původní stavba nesla jméno Janův dům po hraběti Janu Serényiovi. Serényiovi byli téměř 

po tři století majiteli luhačovického panství. Právě oni začali využívat zdejší minerální 

prameny a zasloužili se o rozvoj lázní. 

Modernizace lázní se započala v roce 1902, kdy vznikla Akciová společnost lázní 

luhačovických, založená lékařem MUDr. Františkem Veselým, který k realizaci svých 

představ o lázních bytostně českých, lidových a přitom moderních a komfortních přizval 

svého přítele, známého slovenského architekta Dušana Jurkoviče. 
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Téhož roku 1902 Jurkovič Janův dům zcela přestavěl a vtiskl mu svoji neopakovatelnou 

pohádkovou podobu, když ho spojil do jednoho celku s koupelnami II. třídy a přidal další 

patro a podkroví. Ze dvou původních staveb vznikla architektonicky cenná dvoupatrová 

čtyřkřídlová budova. 

Jurkovič v této stavbě harmonicky propojil různorodé materiály – sušené cihly, moderní 

betonové pilíře a dřevo a malebnou tvář domu dokreslil pestrobarevnou fasádou, zdobenou 

dekorativními prvky, vyřezávanými do dřeva. 

Na zdi domu podél řeky Šťávnice je freska Jana Köhlera, vyobrazující sv. Cyrila a 

Metoděje. 

Z řady dekorativních prvků na první pohled upoutají pozornost dvě dřevěné labutě, plující 

u vchodu do budovy ze strany od lázeňské kolonády. 

Rovněž interiér domu je ve stejném duchu pestrobarevně vymalován a zařízen stylovým 

nábytkem. 

Secese se zde zrcadlí v keramickém obkladu, v užití skleněných tvárnic, v dekorativních 

stříškách nad okny a v dřevěné konstrukci podkroví. 

Od roku 1947 nese stavba jméno svého tvůrce Dům Dušana Jurkoviče. 

12.2 Chaloupka 

Na Lázeňském náměstí č. p. 126 stojí v lesnatém svahu nad Jurkovičovým domem další 

architektova svérázná stavba zvaná Chaloupka, kterou Jurkovič postavil na vlastní náklady. 

Spadá do první etapy moderní výstavby lázní. Má nejblíže k jeho stavbám na Radhošti. 

Půvabná Chaloupka byla vytvořena v secesním duchu v roce 1902 přestavbou 

kuchyňského domu z 19. století. V její stavbě se snoubí zděné přízemí, pestrobarevně 

řešená dřevěná srubová nadstavba s balkony a střecha se zalomenými vikýři a štíty, 

rozvíjející prvky karpatské architektury. 

12.3 Vila Jestřabí 

Pod kopcem zvaným Jestřabí, tam kde kdysi stával mlýn Na Jestřabí, má své místo na 

adrese Leoše Janáčka č. p. 238 další Jurkovičova stavba, volně stojící Vila Jestřabí. V roce 
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1902 byl původní mlýn zbořen a rok na to na jeho místě vyrostla nová symetricky 

komponovaná rozlehlá budova s příčně rozvinutými křídly po stranách. 

Od roku 1936 je malebnost tohoto zákoutí dokreslena parkem se stylovými mostky a 

věžičkami a pagodami ve stylu japonské architektury, jejíž ozvěny zde nalezneme též v 

Jurkovičově díle, pozvedneme-li oči výš ke střeše pagodovitého tvaru Vily Jestřabí. 

Interiéry lázeňského hotelu Jestřabí jsou stylově upraveny a vybaveny.  

Při svých léčeních zde pobýval hudební skladatel Leoš Janáček. 

12.4 Hudební altán (Hudební pavilon) 

V zeleni lázeňského parku v blízkosti Vily Jestřabí stojí, jako pohádková chaloupka na kuří 

noze, altán – práce drobnějšího charakteru z rukou Jurkovičových. 

Byl navržen pro lázeňský orchestr a postaven v roce 1903, původně měl své místo na 

Lázeňském náměstí u Janova (dnešního Jurkovičova) domu. 

V minulosti se v něm hrávalo každý den, v současnosti je využíván převážně k odpočinku. 

12.5 Vodoléčebný ústav a Sluneční lázně 

Adresa Leoše Janáčka č. p. 97 patří další architektonické raritě z dílny Jurkovičovy. 

Nedaleko Vily Jestřabí a Hudebního altánu leží v blízkém sousedství budova 

Vodoléčebného ústavu a komplex Slunečních lázní, přestavěných s Vilou Jestřabí z 

Jestřabského mlýna v pozoruhodně krátkém čase v roce 1903. 

Při stavbě Vodoléčebného ústavu Jurkovič zachoval kamenné přízemí a poschodí ze 

sušených cihel, nový ráz vtiskl budově hrázděnou nadstavbou, pro Jurkoviče typickou 

střechou a množstvím dřevěných dekorativních prvků. 

Jižně od budovy vodoléčebného ústavu se nachází Sluneční lázně, skládající se z 

památkově chráněné dřevěné pestrobarevně natřené vstupní budovy, bazénu a otevřených 

kabinek s bílými plachtovými závěsy po stranách bazénu. Terasy plovárny bývaly 

vybaveny vkusnými lehátky. 
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Areál Slunečních lázní byl místem k pohybu i odpočinku. Součástí jeho komplexu bylo 

gymnastické nářadí, dětské kolotoče, rovněž hřiště pro volejbal a pingpong. Konaly se zde 

vyhlášené plavecké závody. 

Dnes již kvůli špatnému technickému stavu bazénu neslouží plovárna svému původnímu 

účelu. 

12.6 Vila Vlastimila 

Vila Vlastimila, na adrese Betty Smetanové č. p. 244, byla jedním z prvních domů v 

následně vystavěné Pražské čtvrti. Stojí vedle další Jurkovičovy stavby vily Valašky. 

Jurkovič ji navrhl pro maséra F. Pospíšila. 

Tento objekt byl Jurkovičovi miniaturním modelem k postavení vlastního domu v Brně-

Žabovřeskách. 

Ve vile Vlastimile pobýval hudební skladatel Leoš Janáček. Napsal zde Zápisník 

zmizelého. 

12.7 Vila Valaška 

Na adrese Betty Smetanové č. p. 388, v sousedství vily Vlastimily, stojí vila Valaška 

postavená v roce 1907, která je v luhačovických lázních Jurkovičovou poslední realizací. 

Vila Valaška je třípodlažní dům takřka čtvercového půdorysu s mansardovou střechou. 

Stavba je zajímavá osmibokou centrální věží a schodištěm a pagodovitou střechou. 

 

Jurkovičovy nedochované stavby 

12.8 Slovácká búda 

Kdo nebyl na Slovácké búdě, nebyl v Luhačovicích, říkávalo se. 

Tento pamětník zdejšího kulturního života, jedna z posledních staveb realizovaných v 

luhačovických lázních podle Jurkovičových projektů, postavená z velké části ze dřeva, 

jedné noci v prosinci roku 2002 shořela do základů, hovořilo se o pojišťovacím podvodu. 
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Památkově chráněná původně Slovenská búda, byla stavbou pro Jurkoviče typickou, měla 

lomenou střechu, trámový strop, verandu, pavlač, pivnicu s vyřezávaným nábytkem, 

kuchyň s kachlovými kamny a stěny ozdobené barevnými ornamenty, byla 

neodmyslitelnou součástí lázeňského parku, kouzelným místem setkávání českých a 

slovenských osobností. 

Búda byla postavena během jednoho roku na pozemku, který Jurkovič zakoupil od 

luhačovického panství. Provoz byl od poloviny května do poloviny září, hrála zde živá 

hudba. Pivo se nečepovalo, pilo se víno, vyhlášené byly trdelníky a zázvorníky. 

12.9 Mlékárna 

Na adrese Dr. Palka Blaho č. p. 416 na místě dnešní Divadelní kavárny, původně Guthovy 

mlékárny, bývala mlékárna postavená podle Jurkovičova projektu v roce 1902. 

Dřevěná stavba s kamennou podezdívkou měla zábradlí zdobené ohnutými samorosty a 

větvemi.  

 

Další nedochovanou Jurkovičovou stavbou v blízkosti bývalé mlékárny byl původní 

dřevěný Inhalační pavilon na místě dnešního Inhalatoria. 

 

Vize Dušana Jurkoviče o luhačovických lázních byla velkolepá. Dochované stavby, které i 

v současné době v dobré kondici slouží původnímu účelu, jsou jen zlomkem jeho 

myšlenky. Některé jeho stavby jsou ve špatném stavu (např. Sluneční lázně), další se 

bohužel nedochovaly vůbec (např. Slovácká búda) a jiné nebyly ani realizovány a zůstaly 

pouze v návrzích (např. projekt kavárny Adolfa Polenky, ve kterém se setkává secese s 

exotikou a orientem či návrh na stavbu Slovenského domu, skica letní divadelní scény 

nebo soutěžní návrh na úpravu lázeňského středu s lázeňským domem s kasinem, v němž 

jsou jednotlivé prameny mezi sebou architektonicky propojeny.45 

                                                 
45 Bzirská Petra, Jurkovič a Luhačovice – lidová secese. Seminární práce z předmětu Kulturní propedeutika. 

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2015, s. 2-5. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

13 VÝTVARNÝ PROJEKT NÁMĚTOVĚ ČERPAJÍCÍ Z 

PŘÍRODNÍCH MOTIVŮ K EXPOZICI SECESE – VITÁLNÍ 

UMĚNÍ 1900 V PRAŽSKÉM OBECNÍM DOMĚ 

13.1 Námět 1: Acháty · Hokusaiova vlna 

Úkol: 

Hraj si s linií. Kresli vlny na moři. Linie rozstříhej. Z rozstříhaných vln skládej co se děje 

na moři. Přes šablony vln šrafuj a roztírej pastely. Přemýšlej o barvách a experimentuj s 

nimi, překrývej je přes sebe a rozmazáním je míchej. Pracuj s jemností a hrubostí rukopisu. 

Násobením motivu hledej působivý lineární a barevný rytmus. Hotové práce společně 

skládejte v jednu plochu, hledejte nejvhodnější místa pro jejich setkání.  

Médium: 

Suchý pastel přes šablonu. 

Výtvarný problém/výukový kontext: 

Nepravidelná linie. Šrafura. Rukopis. Barevné cítění. Míchání barev. Rytmus. Práce s 

šablonou. 

Oborový kontext: 

Přírodní motivy ve výtvarné tvorbě. Japonské grafiky jako zdroj inspirace v secesi. 

Hokusai - vlna v Pohledu na Fudži. Motiv vlny – linie šlehnutého biče v secesi. 

Kritéria: 

Lineární modelace. Barevné cítění. Míchání barev. Lineární a barevný rytmus. Práce s 

šablonou. 

Hodnocení: 

Tato práce děti velmi bavila. Z mých zkušeností vyplývá, že suché pastely jsou 

nejoblíbenější technikou žáků ZŠ. Neostýchají se s tímto médiem experimentovat. 

Spontánně zkoušejí různé přístupy ke kresbě a hledají nové. Míchání barev se jim daří 

daleko lépe v pastelu než v barvě. Také velmi rádi pracují s šablonami, protože se díky nim 

mohou více uvolnit. Při práci s pastely viditelně uplatňují vlastní pohled a rukopis. 
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13.2 Námět 2: Grafický znak · Vídeňská Secese · Japonské písmo 

Úkol: 

Vytvořte ze svých iniciál grafickou značku. Nejprve hledejte ideální podobu skicováním 

tužkou. Zkoušejte různé varianty. Písmena nemusí být rozpoznatelná. Tvarujte písmena 

jako by byla z modelíny, otáčejte je, zjednodušujte je, hledejte průniky dvou písmen, spojte 

je v jeden tvar. Pracujte s čtvercovým formátem. Zapojte okrajové stěny čtverce jako by 

byly součástí písmen. Přemýšlejte nad tím, co bude ve znaku bílé a co černé.  

Médium: 

Tuš a různé nástroje. 

Výtvarný problém/výukový kontext: 

Stylizace předlohy. Tvarová modelace. Práce s formátem. Negativ a pozitiv. Grafické 

myšlení. 

Oborový kontext: 

Rozvoj grafiky v secesi. Geometrická secese. Přesahy obrazové plochy do rámu jako rys 

secesní grafiky. Japonsko jako zdroj inspirace v secesi – japonské písmo a grafika, 

technika tuše. 

Kritéria: 

Stylizace. Převedení konkrétních prvků do znaku. Práce s formátem. Zjednodušení v 

grafickém myšlení. Chápání a uplatnění negativu a pozitivu ve vlastní tvorbě.  

Hodnocení: 

Tato práce byla pro děti obtížná. Mnoho žáků ZŠ nerado pracuje bez předlohy či 

konkrétního návodu. Za prvé si řada z nich nevěděla rady, jak vytvořit z písmen znak, 

některé děti práci vyřešily například tak, že nakreslily přibližně obvyklý tvar písmen v 

tučné podobě a jedno z nich otočily vzhůru nohama nebo do boční strany čtverce. Za druhé 

technika tuše není mezi dětmi oblíbená, protože často dochází k ušpinění práce. I když se 

žáci snaží, nedokáží dosáhnout čistého provedení, které chtějí. Při hodnocení mají pocit, že 

se práce nepovedla, protože je na ní kaňka nebo rozmazaná tuš. Také je pro ně náročné 

myslet v negativu a pozitivu, neumějí si to vždy představit, potřebují hledat podobu 

nejprve skicováním. Rovnou kreslit tuší nechtělo ani jedno dítě. Na rozdíl od vyjadřování 

pastelem, ve kterém jsou zcela samostatní, vyhledávali žáci při této práci často účast 

učitele. 



XXXV 

 

 



XXXVI 

13.3 Námět 3: Medusy · Klimtovy květy 

Úkol: 

Tady je koš plný klubíček vlny různých barev. Vezměte si několik klubíček a chvíli si s 

nimi hrajte, utvořte páry dvou barev, barevné skupiny, barevnou řadu. Dívejte se a 

přemýšlejte, které barvy si jsou podobné - jsou v harmonii a které spolu působí výrazně - 

jsou v kontrastu. Chcete, aby medusa působila jemně nebo výrazně? Vyberte si barvy, z 

kterých budete tkát medusu. S hotovými medusami si společně hrajte, skládejte je vedle 

sebe, dívejte se a říkejte, jak spolu vypadají. Každá je jiná, jedna je větší, druhá menší, 

některé barvami svítí, jiné vypadají jako by spaly. 

Médium: 

Textil. Tkaní a uzlování na kruhovém rámu. 

Výtvarný problém/výukový kontext: 

Barevné cítění. Harmonie a kontrast. Rytmus. Působení barev. 

Oborový kontext:  

Přírodní motivy ve výtvarné tvorbě. Gustav Klimt (dekorativní prvky). 

Kritéria: 

Výběr a řazení barev. Řemeslné provedení. 

Hodnocení: 

Děti milují práci s materiálem, protože se ho můžou dotýkat a cítit ho. Pro klubíčka vlny 

mají zvláště slabost, jsou měkká a připomínají jim zvířátka nebo plyšáky, jsou kulatá a dá 

se jimi házet jako s míčky nebo sněhovými koulemi. Jakmile přinesu koš s klubíčky, 

vrhnou se k němu a hrabou se v něm, také si rádi vybírají barvy, z kterých budou tvořit. 

Různé textilní techniky jsou mezi žáky ZŠ oblíbené, při práci s textilem jednak uspějí i 

děti, kterým se ve výtvarné výchově leccos nedaří a proto je to nebaví a pak vždy vznikne 

nějaký výrobek, z čehož mají děti dobrý pocit, že samy dokáží vyrobit něco, co je 

považováno za užitečné nebo hezké, že můžou svým blízkým něco dát, ne „jenom“ 

obrázek, který nakreslily samy. 
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13.4 Námět 4: Paví pero · Vějíř 

Úkol: 

Prohlédněte si různé druhy peří. Podívejte se, jaké mají barvy a tvary, jaká je jejich stavba 

a struktura, zjistěte, jaké jsou na dotek. Jedno z nejkrásnějších per má páv. Vezměte si 

kousek linolea a z představy nebo podle předlohy si paví pero skicujte. Předkreslené paví 

pero vyrývejte rydly do linolea. Používejte různou stopu rydla, více či méně přitlačte, 

natáčejte ho. Hotovou matrici vytiskněte v grafickém lisu. Podívejte se, jak se vám linoryt 

povedl, jak bílé linie vystupují z černého pozadí. Na některých místech jsou příjemně 

prostínované tiskem. 

Médium: 

Linoryt. Tisk z linorytu. 

Výtvarný problém/výukový kontext: 

Přepis reality. Lineární modelace. Stopa nástroje. Rukopis. Negativ a pozitiv. Grafické 

myšlení. 

Oborový kontext: 

Přírodní motivy ve výtvarné tvorbě. Páv – fauna jako zdroj inspirace v secesi. Rozvoj 

užitého umění v secesi. Žena v secesi. Móda a módní doplňky. 

Kritéria: 

Zpracování motivu v kresbě a grafice. Práce s rydlem a grafickým lisem. 

Hodnocení: 

Technika linorytu je u dětí oblíbená, vyrobí si samy jakési razítko, které mohou opakovaně 

vytisknout a násobením motivu tak vytvářet různé obrázky. Nicméně do určitého věku je 

bezpečné zacházení s rydlem a práce s ním pro žáky náročná. Některé děti se rydla 

dokonce bojí, že se jím zraní, proto je jejich výtvarný projev v grafice opatrnější než v 

kresbě. Vzhledem k tomu, že se v linorytu vyjadřují většinou v liniích, srovnávají tuto 

techniku s kresbou a uvědomují si, že je pro ně kresba daleko snazší. Pak jsou ale 

překvapené, když se matrice vytiskne a oni zjistí, že veškeré nedokonalosti nejsou na 

škodu, ale často ku prospěchu a jsou nadšené výsledkem. Práce s grafickým lisem je navíc 

zaujme, pracují s opravdovým strojem, který dává jejich činnosti pocit důležitosti. 



XXXIX 

 

 

 



XL 

13.5 Námět 5: Mušle · Koruna Nefertiti 

Úkol: 

Prošívejte folii do tvaru mušle. Stínujte střídáním stříbrné, zlaté a měděné, pracujte s 

hustotou prošívání. Přemýšlejte o světelných účincích. Která barva působí jako světlo a 

která jako stín? Jaký efekt vytváří hustota šrafování? S hotovými mušlemi si společně 

hrajte, poskládejte z nich například šperk nebo korunu královny Nefertiti. 

Médium:  

Textil. Prošívání folie. 

Výtvarný problém/výukový kontext: 

Lineární modelace. Šrafura. Rytmus. Barevná modelace – tónování. Světlo – stín. 

Oborový kontext: 

Přírodní motivy ve výtvarné tvorbě. Umění Egypta jako zdroj inspirace v secesi. Rozvoj 

užitého umění v secesi. Žena v secesi. Móda a módní doplňky. Zlato (zlatá barva) a kovy 

ve výtvarné tvorbě. 

Kritéria: 

Lineární modelace. Barevná modelace. Tvarová modelace. Řemeslné provedení. 

Hodnocení: 

Tato práce byla pro děti atraktivní proto, že velmi rádi pracují s efektními materiály, se 

kterými nepracují běžně, například s těmi, které se třpytí nebo mají zlatou barvu. Práce, ve 

kterých se uplatňují spíše šikovné ruce, nežli výtvarný názor, mají tu výhodu, že se do nich 

ochotně zapojují i žáci, kteří bývají ve výtvarné výchově často nesamostatní až bezradní. 

Děti se také většinou těší z kolektivní práce, kdy z jejich malého dílku vznikne velké dílo. 

Egypt je obecně oblíbeným námětem, protože oplývá tajemným kouzlem. 
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13.6 Námět 6: Ulita · Tiffanyho lampa Nautilus 

Úkol: 

Zvolte si barvy krepového papíru, s kterými budete pracovat. Natrhejte je na kousky různé 

velikosti a tvaru. Navlhčete papír. Je-li papír spíše mokrý, budou barvy jemné, do sebe 

rozpité, vytvářející jednolitou plochu, je-li papír spíše suchý, zůstane viditelná struktura 

krepového papíru, v níž bude prosvítat bílý papír. Tvořte barevnou kompozici. Až voda 

zaschne, sundejte barevné krepáky. Vyřežte z papíru šablonu ulity. Barevnou kompozici 

položte pod vyřezanou šablonu. Posunujte šablonou po papíru a hledejte místo v barevné 

kompozici, které se vám nejvíce líbí. 

Médium: 

Zapouštění barevných krepových papírů do mokrého podkladu. Papírořez. 

Výtvarný problém/výukový kontext: 

Barevné cítění. Práce s materiálem – trhání papíru. Cit pro médium (ředění barvy). 

Abstraktní kompozice. Rytmus. Práce s řezákem. Záznam času/vývoje ve výtvarné tvorbě. 

Linie a barevná plocha. 

Oborový kontext: 

Přírodní motivy ve výtvarné tvorbě. Rozvoj užitého umění v secesi. Sklo. Vitráž. Louis 

Tiffany, technika Tiffany. 

Kritéria: 

Cit pro barvy a ředění barvy. Kompozice. Práce s materiálem a nástrojem.  

Hodnocení: 

Techniku zapouštění barev do mokrého podkladu děti milují, zrovna tak abstraktní tvorbu, 

protože při těchto činnostech nelze nic pokazit, nic není špatně. Obecně mají také děti rády 

barvy a baví je prosté hry s nimi, tím spíše, že krepové papíry pro ně mají atraktivní syté 

tóny a nabízejí jim širokou škálu barev. Oblíbenou činností je rovněž trhání papíru a 

cabrání se ve vodě. Při této práci se děti celkově vyřádily. Jediným úskalím této činnosti 

může být právě práce s vodou, je-li papír málo vlhký, stává se, že se barva z krepových 

papírů vůbec neuvolní a naopak, je-li papír příliš namočený, barvy se slejí, ztratí na sytosti 

a výsledek není tak působivý. Podle mých zkušeností rovněž papírořez a práce se šablonou 

patří mezi vítané techniky. 
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13.7 Námět 7: Houby · Ernst Haeckel – krása jednoduchých organismů 

Úkol: 

Prohlédněte si houby, otočte je vzhůru nohama a přejeďte prsty po zvrásněné struktuře 

spodní strany kloboučku. Nakreslete tyto vrásky, svoji zkušenost se setkání s touto 

strukturou, dřívkem a savem. Experimentujte s linií, s různou stopou nástroje a intenzitou 

média. Namočíte-li dřívko málo, bude stopa tenká s méně intenzivním tónem, namočíte-li 

ho více, bude stopa po dřívku i intenzita odkryté barvy výraznější. Houby vytvořené ze 

zvlněných linií připomínají jednoduché mořské organismy. 

Médium:  

Textil. Savování. 

Výtvarný problém/výukový kontext: 

Lineární přepis struktury. Stopa nástroje. Intenzita tónu. Lineární rytmus. Negativ a 

pozitiv. 

Oborový kontext: 

Přírodní motivy ve výtvarné tvorbě. Ernst Haeckel. Krása jednoduchých organismů. 

Rozvoj užitého umění v secesi. Textil. 

Kritéria: 

Lineární vyjadřování. Přepis prostorového objektu do plošného. Práce s dřívkem a 

médiem. 

Hodnocení: 

Rovněž při této práci děti projevují nadšení z překvapení, když po chvíli savo odkryje 

jejich linii. Nicméně jsou trochu svázaní, protože musejí pracovat opatrně. Jednak se 

nesmějí dotýkat míst, na kterých je savo již naneseno a pak větší množství sava zruší linie, 

práce je náchylná k různým nedokonalostem. Při prvním setkání s tímto médiem, se jim 

dílo zpravidla nepodaří, protože nemají dostatek zkušeností, jaké množství sava použít. 

Přesto ale mají tuto techniku rádi, protože ji lze také využít v užité tvorbě a je zajímavé 

sledovat, jaká barva se skrývá pod povrchem. A opět platí, že jednoduché motivy mohou 

být velmi efektní. 
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13.8 Námět 8: Letokruhy · Gaudího „stromová“ architektura 

Úkol: 

Vyberte si barvy voskovek. Kreslete na sebe navazující barevné kruhy, nemusí mít 

pravidelný tvar. Přemýšlejte, jaký asi vytvoří barevný efekt podklad z voskovek, až na 

některých místech proškrábnete tuš. Zatřete vyvoskované kruhy černou tuší. Než tuš 

uschne, prohlédněte si letokruhy venku nebo na odřezaných kouscích kmene. Představte si 

rytmus přírody. Podívejte se, jak se někde linie zužují a někde zase rozšiřují, jak jsou 

někde pravidelné a jinde se zvlní. Proškrabávejte letokruhy do voskového podkladu. 

Začněte od středu a přidávejte léta. Používejte různou stopu nástroje. Uvědomte si, že 

příroda je dokonalá ve své nepravidelnosti.  

Médium: 

Proškrabávaná tuš na voskovém podkladu. 

Výtvarný problém/výukový kontext: 

Barevné cítění. Linie, barva, rytmus. Stopa nástroje. Rukopis. Grafické myšlení. 

Oborový kontext: 

Přírodní motivy ve výtvarné tvorbě. Strom jako dokonalé architektonické dílo přírody. 

„Stromová“ architektura Antoniho Gaudí. 

Kritéria: 

Barevné cítění. Vyvoskování. Linie, barva, rytmus a jejich vzájemné působení. Práce s 

dřívkem.  

Hodnocení: 

Proškrabávaná tuš na voskovém podkladu patří mezi oblíbené techniky již u malých dětí. 

Pravděpodobně mají radost z překvapení, která barva se v kterém místě objeví, když 

odkryjí černou tuš. Z mé zkušenosti se žákům daří práce s jednoduchým námětem, 

například násobení a variování jednoho motivu, jak je tomu v tomto případě, kdy si pořád 

dokola hrají s linií v kruhové formě. Úskalím této jednoduché techniky ovšem je, že si 

někdy žáci podklad málo vyvoskují a pak namísto radosti z odkrývání barevného podkladu 

zažívají zklamání nad tím, že tuš nejde odškrábnout, někdy dokonce papír protrhnou. 
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14 ZÁVĚR 

Projekt byl realizován na ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě s dětmi, s nimiž pracuji 

čtvrtým rokem. Všechny práce vznikly díky účasti žáků této školy a jim také patří mé díky 

za jejich cenný přínos. 

Věřím a ze zpětné vazby dětí usuzuji, že byl projekt úspěšný. Můj hlavní záměr - dokázat 

dětem, že umění je něco, co se jich týká, byl naplněn. Na začátku projektu jsem v postoji 

dětí k umění zaznamenala dvě polohy - ty radikálnější tvrdily, že umění a potažmo i 

výtvarná výchova jsou k ničemu, ty mírnější uváděly, že se jich historie umění vůbec 

netýká, že patří do galerií, muzeí a náleží lidem, kteří jsou pro to nadaní. Na konci projektu 

došlo k posunu v jejich názorech. Pokud bych nechtěla cestovat až do pravěku, období 

secese považuji za ideální bod, kde začít děti nabádat k tomu, aby se na umění podívaly 

jinýma očima, aby přemýšlely o tom, zda není součástí jejich života, aby si položily 

otázku: co když je umění dnes a denně obklopuje a utváří jejich svět? 

Právě proto, že dnešní děti mají blíže k vizuální kultuře médií, reklamě, počítačové grafice, 

designu, užitému umění a k efektní kultuře amerických filmů spíše než ke klasickému 

malířství a sochařství nebo pohádce v knize, je nasnadě ukázat jim, že právě tyto rysy tváře 

dnešního světa, kterou od narození znají, se začaly utvářet již na přelomu devatenáctého a 

dvacátého století v období secese. 

Prvním pilířem tohoto projektu je tedy nabídnout dětem jiný pohled na význam umění ve 

smyslu moderního umění, jež není uměním samo pro sebe, ale které je součástí jejich 

života, vychází z něj a znovu se do něj navrací. Právě na secesi, v níž dosáhlo užité umění 

nebývalého rozkvětu, s nímž souvisí obrovský rozvoj průmyslu a obchodu, je možno 

nahlížet spíše než na sloh, jež ovlivnil malířství, sochařství nebo architekturu, jako na 

životní styl, zvláště pak bohatých lidí, což dnešní děti zaujme. 

Druhým pilířem tohoto projektu, je hodnota lidské práce, význam řemesla a rukodělných 

činností. Vztah k vlastní práci, jíž budou děti a dospělí, kteří z těchto dětí vyrostou, chápat 

jako tvořivou činnost, jež má pro člověka obecnou platnost a má prospěch ve všech 

oblastech jeho života a společnosti, je v dnešní době informačních technologií oslaben. 

Tímto projektem se táhne jako tenká červená nit právě toto přání - rozvíjet v dětech nejen 

smysl pro krásu a jakousi zručnost, ale především uvědomění, že ke tvoření je zapotřebí 

příliš mnoho úsilí přírody a člověka na to, aby člověk mohl, mnohdy jen tak, protože nemá 

nic lepšího na práci, ničit. 

Třetím pilířem mé práce, je vztah dětí k přírodě. V secesi, více než v kterémkoli jiném 

slohu, je dětem patrný onen mocný vliv, který má příroda na utváření obrazů našeho 

vnímání, myšlení, cítění, snění. Krajina utváří člověka, a ačkoliv člověk také utváří krajinu, 

není vlastníkem přírody, ale je její součástí. Secesní linie, kterou děti pochopily jako 

nositelku vitální energie přírody a člověka, je navíc obohacuje o rozměr nekonečnosti 

života.  

Čtvrtým pilířem je vztah dětí k vizuální kultuře obecně. Jsem toho názoru, že výtvarnou 

výchovu na základní škole nelze pojímat jako předmět určený pouze k osvojování technik 
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a dovedností a vytváření krásy, součástí výtvarné výchovy musí být nezbytně výchova 

vizuální. Dnešní děti, které jsou obklopeny vizuálním materiálem v daleko větší míře než 

v minulosti, potřebují rozumět vizuálnímu jazyku. Vytvoření komunikačního článku mezi 

uměleckým dílem a dítětem nabízí dítěti možnost získávat zkušenosti ve schopnosti vnímat 

obraz nikoliv jen jako něco, z čeho může mít subjektivní estetický zážitek, ale 

prostřednictvím čeho chápe obraz jako vizuální sdělení a rozumí jak jeho obsahu, tak 

vyjadřovacím prostředkům, jimiž je obsah sdělován. 

Na těchto čtyřech pilířích stojí základy tohoto projektu, na který má navazovat vlastní 

výtvarná tvorba, která dítěti nabízí jedinečnou příležitost chápat se citlivým a tvořivým 

způsobem nejen šíře celého světa, ale také hloubky sebe sama. 
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