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Anotace 

Předkládaná práce je stručným nástinem vývoje středoevropského nábytkového 

umění, s hledáním paralel i v jiných částech Evropy v chronologickém řazení od roku 

1000 do roku 1900. Autor textu se pokouší nalézt charakteristické prvky pro dané 

období a především na základě stylových proměn ornamentu a zdokonalování 

užívaných technologií umožnit přibližnou dataci mobiliáře. Práce se tak především 

věnuje nábytkovému umění románského a gotického slohu, renesance, baroku, empíru, 

biedermeieru a v závěru textu též období poznamenanému rychlým střídáním různých 

odstínů historismu. Kromě samotného vývoje nábytkového umění je v textu sledována 

proměna ornamentu, úzce provázaného s výzdobou předmětů užitého umění. 

Ornamentální výzdoba ve většině případů odpovídá ornamentice architektury, ale užité 

umění ornamenty upravuje podle vlastních potřeb dekorace a vytváří nové vzory. 
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Abstract 

The presented work is a brief outline of the Central European furniture-art development, 

finding parallels in other parts of Europe in the time span from 1000 to 1900.  

The author looks for the characteristic elements of periods and approximates dating 

of furniture mainly based on developing decoration and ornaments and refinement of 

used technologies.  The text is primarily based on furniture-art development from 

Romanesque and Gothic styles, through Renaissance, Baroque, Empire, Biedermeier, 

ending in the period of rapid alternation of different shades of historicism. The text pays 

attention to the intertwined relation between the Ornament itself and the decoration 

of applied arts objects in addition to the furniture-art development. Ornamental 

decoration in most cases corresponds with architectural ornamentation, nevertheless 

applied arts ornaments develop to match contemporary needs creating new decoration 

patterns. 
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Úvod 

Téma předkládané práce, věnované stylovým proměnám nábytku, jsem zvolil 

na základě svého předchozího studia a s ohledem k mé dosavadní praxi v rámci oboru 

restaurování nábytku i řezbářství. V textu bych rád přiblížil problematiku datace 

historického nábytku, se kterou se mnoho z nás setkává během akademického studia 

nebo řemeslné praxe při restaurování a opravě historického nábytku. Přesnější datace 

je důležitá především pro zvolení správného postupu restaurování, zvolení vhodných 

technologických postupů, materiálů a vhodnému doplnění chybějících částí 

poškozených kusů. 

Základní oporu při psaní mi pomohla vynikající, a v mnoha ohledech stále ještě 

nepřekonaná, kniha Františka Cimburka, výstižně nazvaná Dějiny nábytkového umění, 

ve které je srozumitelně, věcně a souhrnně sepsán vývoj nábytkového umění a svou 

nadčasovostí se pro mne, stejně jako pro mnohé jiné autory, stala základním nosným 

textem celé práce. Z područí jisté závislosti na této knize se nelze při sebevětší touze 

vymanit jak obecně, tak v mém textu; přesto se snažím užívat vhodných citací, aniž 

bych unavoval suchopárným výčtem literatury. 

Má prvotní snaha osvětlit vývoj mobiliáře od jednoduchých nábytkových 

předmětů v románské době, přes velký rozvoj řezbářského řemesla v době gotiky, nově 

převzaté a upravené antické formy renesance, honosné baroko, měšťanský styl 

biedermeieru až po historismus konce 19. století se ukázala mnohem náročnější, 

než se na první pohled zdá. 

Díky zpřísněným bezpečnostním kritériím v rámci areálu Pražského hradu 

se proto stalo víceméně nemožným studovat jednotlivé nábytkové kusy v interiérech 

a depozitářích, a proto se má práce stala méně konkrétní, aniž by něco ztratila 

na původně zamýšlené odbornosti. Také proto byla zvolena jako odrazový můstek 

pro další studium a specializaci, ve smyslu pokročení poznání od obecného 

ke konkrétnímu. 

Nadčasovou pravdou zůstává, že „nábytkové umění“ (v rámci užitého umění) 

vždy reaguje na potřeby společnosti, ať už jimi jsou touha po reprezentaci nebo 

účelnosti. Svou ornamentiku a dekor přebírá z architektury, ale vytváří i nové vzory. 

Doslova z velkého se stává malým, aniž by ztrácelo na kvalitě. 

V neposlední řadě mě k práci inspirovalo pravidelné setkávání v rámci výuky 

dějin užitého umění, která je nejenom v rámci KTF UK, ale obecně celého oboru dějin 

umění, velmi potřebná a prospěšná. 
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Nábytek z románského a gotického období 

Po roce 1000 se v hojné míře začaly stavět kostely a kláštery v souvislosti 

s christianizací jednotlivých zemí a území. Postupně se začal formovat nový 

společenský řád a také nový umělecký sloh.  

Nové kláštery se staly kulturními centry své doby, zvolna spoluvytvářejícími 

základy nového kulturního proudu doby románské. Ta přináší nejnutnější, většinou 

jednoduché kusy nábytku. Křesla jsou rozložitá, těžká a ve formě hmotná. Lavice pevné 

a bytelné. Truhly jsou základní součástí vybavení domu, stejně jako postele. Formy 

románského a ranně gotického nábytku byly v Záalpí mnohdy hrubé i těžké a vnitřní 

vybavení obytných místností v raném středověku bylo jednoduché.  

Chladné prostředí, tuhé zimy a potřeba tepla ovlivnily vzhled lůžka. Bylo 

konstruováno pomocí čtyř základních rohových sloupků a hrubě opracované bedny 

se slaměnou podložkou vysoko umístěnou nad, ne vždy čistou, podlahou. Postel 

nabývala na rozměrech a poskytovala prostor pro spaní doslova celé rodině. Vyvýšení 

nad podlahu umožnilo vytvoření úložného prostoru ve spodní části. Ve středověkém 

středoevropském prostoru vzniklo i vestavěné lůžko, stavebně spojené se zdí obývaného 

prostoru. Ke spaní se též využívaly lavice, truhly, slamníky na podlaze v domě 

i ve chlévě. Konec konců, o zvířata bylo někdy postaráno lépe než o lidi. 

Postel byla místem pro setkávání rodiny i široký okruh přátel, a proto často byla 

stavěna na čelním místě obytného prostoru. Postupně se stala znakem vážnosti 

a bohatství rodiny. Jen ti nejbohatší si mohli dovolit pohodlí měkkých polštářů a čistotu 

prostěradel.  

Všeobecně nejrozšířenějším sedacím nábytkem byly lavice, které sloužily nejen 

k sezení a spaní, ale také jako vítaný úložný prostor. Nejvíce se používaly lavice 

jednoduché, vytvořené z prkna a čtyř nohou, nebo vezděné do výklenku okna či stěny. 

Postupně byly lavice v bohatších rodinách rozšířeny o opěradlo a područky, jako 

čalounění sloužily volně položené polštáře. Ozdobeny bývají soustružením, vkládáním 

geometrických obrazců nebo řezbou. Ploché řezby obsahují ornamenty byzantsko-

langobardsko-keltsko-germánských řezeb
1
, které byly upraveny podle místního vkusu. 

Časem se znovu objevily stoličky a nízké podnožky. Židle, zvláště křesla, byly 

určené pro sezení vznešených osob, pro knížata a biskupy – Židle a lavice, jejichž 

opěradla ukazují umělecký tvar soustružnické práce na kulatém dřevě.
2
 Dalo by se říci, 

že ten, kdo seděl, nejenže bydlel, ale také, doslova, vládl. Konstrukční prvky byly často 

ozdobené soustružením. V obyčejných domácnostech ale židle stále nebyly obvyklé.  

                                                 
1
 CIMBUREK 1996a, 47 

2
 CIMBUREK 1996a, 45 
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Ani stoly, jako významná součást interiéru se svým stálým místem umístění, 

nebyly v této době ještě příliš běžné. Většinou byly pouze improvizované; jídelní deska 

z fošen byla položena na podstavcích, kozách. Stoly se stavěly se jen ke stolování 

a po použití se odkládaly. U stolu stávaly lavice, a to jen po straně se stěnou za zády. 

Základním typem úložného nábytku byly truhly, které byly řešeny tak, 

aby se daly přenášet a v případě potřeby rychle odnést. V nich byl uložen nejcennější 

majetek. Zpočátku byly vydlabávány z jednoho kmene stromu a zpevňovaly je pásy 

kovaného železa, později měly hrubou konstrukci z prken nebo fošen, vyztuženou 

pobíjením železnými pásy a hřeby. Víka z prken byla rovná nebo zhotovená ve tvaru 

sedlové střechy připomínající dřevěné nebo kamenné sarkofágy a sedlové truhly 

starověku. 

Běžné součásti vybavení domácnosti, textilie a potraviny se odkládaly většinou 

na police na stěnách a ve výklencích, přehazovaly se přes trámy nebo zavěšovaly 

na háky. 

Obecně lze říci, že v období raného středověku bývalo vybavení domu i paláce 

nábytkem velice sporé a místnosti i v těch nejbohatších domech byly neútulně prázdné. 

Nábytku románského období chybí profesionální rutina. Nábytkové kusy byly většinou 

vyráběny co nejjednodušeji, protože měly sloužit jen vlastní potřebě.
3
 

Skříně byly užívány především v sakrálních prostorech, tedy v sakristiích, 

kde sloužily k ukládání liturgického náčiní a textilií. Byly sestavovány z těžkých fošen 

a trámků, s konstrukcí blízkou té, která se užívala při zhotovování truhel. Místo pantů 

bylo použito kožených pásů, nebo se dveřní křídla otáčela na dřevěných čepech
4
. 

V pozdější době se začalo objevovat zdobení pomocí prvků odvozených z románské 

architektury. Skříně byly vybaveny štíty a zdobeny kovanými pásy. 

Na přelomu 12. a 13. století došlo ke slohové proměně. S nástupem gotiky 

souvisela též proměna společnosti, ale tyto nové tendence se neprojevily okamžitě 

i v uměleckém řemesle. Proto ani raně gotické období nepřineslo do vývoje „bytového“ 

interiéru významnější změny. Až poté, co gotické tvarosloví zdomácnělo v architektuře, 

začali tesaři, truhláři, stolaři i další řemeslníci přejímat gotické zdobné prvky při 

vybavování interiéru, vzory převzaté z veliké architektury (především sakrální povahy) 

byly okamžitě zdrobňované do tzv. mikroarchitektury. Ostatně, dodnes platí zejména 

v německy mluvící oblasti označení nábytku jako malé architektury, neznamená 

to ovšem, že se tento trend u nábytku neprojevil již dříve anebo se znovu a znovu 

nevracel později. 

                                                 
3
 DLABAL 2000 

4
 LOSOS 2013 
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Velká část obyvatel se postupně začala stěhovat do měst. Mnohá z měst byla 

zakládána doslova na zeleném drnu. Vývoj výrobních sil při polních pracích pokročil již 

natolik, že se odloučilo řemeslo od zemědělství. Stále menší počet lidí byl zaměstnáván 

obděláváním půdy, a tak se značná část obyvatel mohla věnovat obchodu a řemeslům. 

Města osvobodila řemeslníka z nevolnické závislosti na feudálním pánovi. V bezpečí 

městských hradeb vznikaly hojné dílny, v nichž spolu s mistrem pracovala i celá řada 

tovaryšů. Také díky tomu docházelo k postupnému zdokonalování jednotlivých řemesel 

a postupů „výroby“. S rozvojem městských řemesel došlo k rozvoji organizace práce 

a začaly se formovat řemeslnické organizace, všeobecné známé pod označením cechy. 

Řemesla se s rozvíjející cechovní organizací více diferencovala a specializovala. Tento 

proces byl zhruba ukončen v průběhu 13. století, takže již ve 14. století byla řemeslná 

„výroba“ na našem území i v celé střední a západní Evropě na poměrně vysoké úrovni. 

Zpočátku byli tesaři jedinými řemeslníky, kteří zvládali veškerou práci 

se dřevem, a tak vyráběli i vcelku prostý mobiliář. Zprvu využívali stále stejný 

a osvědčený jednoduchý postup konstrukce nábytku s jednoduchými tvary.  

Nové druhy nářadí, jakým je hoblík a objev vodní pily (první vodní pila byla 

sestrojena Francouzem Villardem de Honecourtem v roce 1245
5
) i její postupné 

rozšíření umožnily změnu postupů a napomohly k výrobě nábytku s rámovou 

konstrukcí s tenčími výplněmi. Rámová konstrukce umožnila celkové odlehčení 

předmětů. Byly zdokonaleny také spoje. Vznikl nový typ ozubu, který je dodnes 

používaný jako základní rohový spoj. 

Základním nábytkem byla stále truhla jako nejdůležitější úložný prostor. 

Současně sloužila jako cestovní zavazadlo, sedací nábytek, lůžko nebo k uložení 

cenností. V gotice se truhla stala jedním z mála předmětů, kterému byla věnována větší 

řemeslná a někdy i umělecky náročná péče. Truhly byly často pestře malovány 

a ozdobeny složitými řezbami v různé hloubce reliéfu (např. plochá řezba – 

flachschnitzerei, někdy nazývaná jako alpská práce). 

V gotické výzdobě začala nacházet své místo i intarzie, většinou jen v menších 

plochách a rámech. Postupně odpadávala potřeba zpevňovat truhly železnými pásy 

a tak dekorativní prvky dostávaly čím dál tím více prostoru. Své místo tak získaly 

vyřezávané vzory lípaných arkád a kružboví i figurální nebo rostlinné dekorace. 

Stejného způsobu výzdoby se dostalo i skříním v sakrálních prostorech. Zdokonalená 

konstrukce pak dovolila do skříní doplnit zásuvky a tím se stala pravzorem pro vzhled 

budoucích komod. 

                                                 
5
 DLABAL 2000, 53 
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Lůžka byla vybavena nebesy upevněnými pod stropem na dřevěném rámu, 

závěsy se přes den rozhrnovaly a na noc zatahovaly. Postele byly v záhlaví vybavené 

opěrnou deskou a po jejich stranách stály truhly, do nichž se ukládalo prádlo 

a pokrývky. 
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Ornament 

Ornament užívaný ve středověku 

Přežívající antická forma většinou podlehla stejně jako ornamentální motivy 

výrazné stylizaci a vstřebala podněty abstrahujícího ornamentu barbarských etnik, které 

byly jako základ využity i v kultuře prvních křesťanských říší v Záalpí. Významný podíl 

na tom měli Gótové, jejichž větve a kmeny pronikly z východu do ostatní Evropy. 

Iluminace z irských klášterů a kulturní vliv nájezdů Vikingů zasáhly do západní, jižní 

i východní Evropy, kde se později utvořily významné oblasti s modifikacemi 

románského umění.  

Ornament se stal nedílnou součástí výzdoby nejen chrámových staveb, 

ale i sakrálních předmětů z dílen benediktinských klášterů. Církev jako nositelka 

křesťanství a vzdělanosti prostřednictvím umění uplatňovala své výsadní postavení 

v tehdejší společnosti. Největší podíl na rozvoji výtvarného umění včetně výzdoby 

a ornamentu měla v románském období knižní malba. Bez ornamentu nebyly myslitelné 

iniciály a bordury rukopisů, ale také kamenická ostění portálů, říms, hlavic a dalších 

článků a částí architektury, která se vedle knižní malby prosazovala jako vůdčí 

umělecký obor.  

Z knižní malby a architektury se dostávaly ornamenty do dalších oborů 

uměleckého řemesla, zejména do zlatnictví, kde se uplatňovaly na výzdobě relikviářů 

a další liturgických nádob a v truhlářství na nábytku. Na území dnešní Itálie a Francie 

přejímali stavitelé klášterních a poutních kostelů vzory architektonických článků s jejich 

výzdobou z velkého množství tehdy ještě stojících antických staveb.  

Reliéfy, tentokrát s biblickými scénami, ovládly reprezentativní části chrámů – 

archivolty, ostění portálů i hlavice sloupů, z nichž byl většinou vytlačen vegetabilní 

ornament obvyklý v byzantské architektuře. Pokud se ve vyspělých kulturních oblastech 

využilo ornamentálních motivů palmety, meandru nebo akantu, je na nich zřejmé, 

že byly převzaty z antických vzorů.  

  V Záalpí, které většinou nepřišlo přímo do styku s antickou kulturou, šířily nové 

románské umění stavební hutě a klášterní dílny. Čím více byly země vzdáleny 

od hranice bývalé římské říše, tím bylo nejen umění, ale také doprovázející ornament 

rustikálnější. Výrazná stylizace silně poznamenala v těchto oblastech antické dědictví. 

Jak v iluminacích, tak stavební plastice se setkáváme s palmetou, akantem, rozvilinou, 

perlovcem, listovcem, šachovnicí, hvězdou, ale také s jednoduchým meandrem, 

v některých případech v podobě plastického zubořezu. Prastaré lineární ornamenty, 

vzniklé převedením plošné linie klikatky do plastického reliéfu, vytvořily buď vertikální 

ozuby nebo horizontální pilový řez. Naproti tomu zdejší pletenec nezapře podobou 

a užitím barbarský původ. Byl užívaný na dříky sloupů, které obrůstal a opticky 

tak potlačoval jejich tektonickou funkci. Uplatnil se i na krychlových hlavicích, 
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které jinak často zůstávaly bez výzdoby. Charakteru ornamentu se blíží také pro 

románský sloh typický obloučkový vlys. 

Postupné zdokonalování od antiky výrazně odlišného stavebního principu vedlo 

na území pozdější Francie k plynulému přechodu románského slohu ve sloh gotický. 

Některé konstruktivní a dekorativní články přecházely z katedrál do jiných oblastí 

umění, kde ovlivnily zejména tvar i zdobnost předmětů jako jsou relikviáře, liturgické 

nádoby a nábytek, ale jen málo z nich můžeme přiřadit přímo do ornamentiky. 

Je to zejména kružba, vytvářená na základě geometrické konstrukce, která může být pro 

své rozšíření do jiných oblastí umění a užití považována za ornamentální motiv, řazený 

do vlysů nebo ovládající plochu v opakujícím se vzoru. Rostlinná dekorace 

architektonických článků, odrážející naturalisticky pozemskou flóru jako božské dílo, 

procházela postupnou abstrakcí nebo byla nahrazena jednoduchou bobulí. V poklasické 

gotice 14. století byla výrazně omezena. Zoomorfní motivy se proměnily na vnějšku 

chrámů v démonické příšery spoutané do funkce chrličů, listy uvadly a seschly v kraby, 

lemující články architektury. Z dědictví antiky přežily jen zbytky ornamentiky – akant, 

rozvilina, palmeta a úponkový ornament – především v iniciálách a bordurách 

iluminovaných rukopisů či výplních ploch mezi jednotlivými figurálními výjevy 

ve vitrajích. Do přísného uspořádání kružeb vnáší, od 60. let 14. století, novou 

dynamiku a oživení plaménkový motiv charakteristický pro kružby pozdní gotiky. 

Expresivní rysy malířství a sochařství doprovází s rozšířením nového naturalismu 

od sklonku 15. století motiv seschlého větvoví, symbolizující doznívání velkého slohu, 

jehož konec zvěstoval v Záalpí právě ornament renesance. 
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Nábytek z renesančního období 

Od konce 15. století se města díky obchodu a řemeslům výrazně rozvíjela. 

Obchodem se zabývali především městští patriciové, kteří projevovali vzrůstající touhu 

po reprezentaci a tím i zvýšenou potřebu uměleckých děl a uměleckého řemesla.
6
 

Nejsilněji se tyto tendence uplatňovaly v rostoucích obchodních městech. Vynálezy 

a objevy měly vliv na sebevědomí lidí a snaha o reformu církve následně přinesla nový 

filozofický směr – humanismus. 

Zemí, v níž vznikl nový sloh této epochy – renesance, byla Itálie. 

S hospodářským rozvojem vzrůstají v italských městech i nároky obyvatel na osobní 

pohodlí a přepych. Šlechta začala opouštět hrady a začala si stavět zámky a městské 

paláce. Z proporcí se často ztrácelo lidské měřítko, zejména když měla stavba vyjádřit 

bohatství a moc majitele.
7
  

Zařízení italského renesančního domu bylo pozoruhodné jak celkovou 

koncepcí, tak výtvarným pojetím jednotlivých detailů, vytvářejících bohatě členěný 

interiér.
8
 Z domu se stal svět sám pro sebe, záměrně komponovaný pro potřeby 

obyvatel. Potřeba reprezentace si vyžadovala další rozlišení obytných místností. 

K obřadnímu sálu, jídelně, ložnicím a světnici žen gotické doby přibyly v renesanci 

oddělené pokoje pro pána, paní, děti a osobní služebnictvo, nádherně upravené sály, 

knihovna a další specializované pokoje. Místnosti čtvercového nebo obdélníkového 

půdorysu jsou však ještě řazeny prostě za sebou, bez prostorové gradace. Její nedostatek 

nahrazuje bohatá plastická a barevná vnitřní dekorace. Podlahy renesančních místností 

mají v přízemí kamennou či cihlovou dlažbu a ve vyšších patrech dřevěné podlahy 

vykládané mozaikou z různých dřevin do geometrických ornamentů. Stěny jsou buď 

malované nebo štukované, jindy vyložené dřevěným deštěním s ozdobnými lištami, 

koženými tapetami nebo pestrými tkaninami. Stropy jsou dřevěné, různě konstruované, 

s povaly, záklopy nebo tabulovými či kazetovými výplněmi, které jsou často 

zrcadlovým obrazem vzorů na podlaze. Nezbytnou součástí renesančního sálu 

je monumentální, bohatě zdobený krb, kachlová kamna z polévaných barevných kachlí 

nebo první litinová kamna s nepřímým vytápěním.  

Také rozestavění nábytku je v renesanci vázáno architektonickým řešením 

prostoru. Snahou při tvorbě interiéru bylo úsilí o rozdělení jednotlivostí a vytvoření 

harmonického celku. Nábytek zůstal v podstatě typově stejný jako v gotické době, 

ale vykazuje vysokou řemeslnou úroveň. Postupně se opustilo od kovaných pásů 

ve prospěch větší zdobnosti. Stálé zlepšování techniky zpracování a větší význam 

                                                 
6
 Umělci přestávají být pouhými řemeslníky. Postupně se vymaňují z anonymity, signují díla. Nově 

je umělec představován jako vzdělaná osobnost s mezioborovými znalostmi. 
7
 V této době vzniká mnoho spisů o jednotlivých druzích umění, buď od teoretiků umění nebo samotných 

umělců. Stejně je i znovu objevena a překládána literatura antické doby. Celkovou podobu nové 

architektury rozebírá například Leon Battista Alberti (1404–1472) ve svém spisu O architektuře. 
8
 DLABAL 2000 zmiňuje rozvoj obytných místností a podrobně je popisuje. 
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uměleckého řemesla vedlo k tomu, že se z cechů začali postupně oddělovat truhláři 

a další specializovaná řemesla. Vyvíjejí se nejrůznější zdobné techniky, neobyčejně 

se zdokonaluje řezbářství a soustružnictví. 

Renesanční nábytek se stává uměleckým výtvorem odpovídajícím pojetí 

architektury. Užívá se výrazné profilování, plochy dělené pilastry, pravoúhlými 

výplněmi a pásy, běžné jsou obloukové arkády, balustry a další prvky převzaté 

z architektury. Hojně se užívá intarzie, inkrustace, štuk a zlacení. Při výrobě nábytku 

truhláři spolupracují s dalšími řemeslníky při výrobě čalounění, používání mramoru, 

zlacení nebo zdobení drahými kameny. 

Z gotických nůžkových židlí se vyvinula křesla s područkami, začínají se užívat 

stolicové židle v různých provedeních, nadále se užívala lavice. Sedadla bývala plná 

nebo s čalouněním a žíněnou vycpávkou. Vyrábělo se několik druhů židlí, které obvykle 

měly soustružené nohy, trnože a opěradla nebo hranolové trnože zdobené řezbou. 

Ze severní Itálie byla převzata lombardská židle tvořená jednoduchou konstrukcí 

a zdobená prořezáváním, vykládáním, rytím nebo inkrustací. Její základní podoba 

se pak stala vzorem pro lidovou tvorbu. Z antické tradice byl převzat typ skládací 

sedačky zvaný „Faldistotia“, tvořený dřevěnými latěmi spojenými kolíkem pro snadné 

skládání, nebo kovový typ, vhodný pro časté cesty nebo bohoslužby pod širým nebem 

a v procesí. Danteska, jeden z nejrozšířenějších typů křesla pojmenovaný po básníkovi 

Dante Aligierim, vycházela ze starořímského úředního a čestného křesla. Danteska 

spočívala na dvou masivních zkřížených žebrech – nohách spojených sedadlem 

a zádovým opěradlem, které bývalo z kůže nebo sametu. 

Provizorní stoly byly postupně nahrazeny stálými. Samotná stolová deska 

nejprve neumožňovala příliš mnoho zdobnosti, a tak se proměňovaly podstavce – 

nejprve v plné postranice zdobené řezbou, později v samostatné nohy spojené luby. 

Také zde je využíváno architektonické formy, nohy dostávají tvar sloupů, luby 

mají podobu arkád a vše je zdobeno bohatou řezbou zvířecích a lidských figur. 

V pozdní renesanci se začaly používat rozmanité materiály, zhotovovaly se stoly 

opukové, mramorové, ebenové, vykládané kostí, perletí nebo stříbrem. Na podstavcích 

byly vytvářeny klenoty řezbářského renesančního umění, byly uplatňovány voluty, 

stylizované vázy, zvířecí a rostlinné ornamenty i postavy z bájesloví. Řezbářské umění 

se uplatňovalo i na profilovaných hranách stolních desek. Renesance byla počátkem 

tvorby rozkládacích stolů, kulatých šestihranných nebo jinak tvarovaných stolů.  

Začaly se vyrábět i speciální stoly psací, čtecí, se šuplíky a poličkami na uložení 

drobných předmětů. Ze stolů s nástavbou se postupně staly kabinety a následně 

kabinetní skříně, velmi nákladně a propracovaně zdobené architektonickou dekorací. 

Základním úložným prostorem po dlouhou dobu zůstaly truhly, které 

do 16. století na cestách sloužily jako schránky, jako sedací nábytek a odpočívadlo. 
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Vznikají specializované truhly, neckovité cestovní tzv. madia
9
, stolové určené spíše 

k reprezentaci a lavicové typy. V bohatých renesančních palácích se truhla stávala 

okázalým nábytkem zdobeným řezbáři a často i významnými malíři. Svým bohatým 

provedením a monumentálními rozměry byla předmětem, pro který bylo v interiéru 

vybíráno speciální místo. V pozdní renesanci dostávají truhly tvar antického sarkofágu 

stojícího na lvích nohách a jsou plasticky zdobeny figurálními motivy nebo kartušemi. 

Současně s běžnými truhlami byl vyráběn speciální typ truhly, zvaný 

archimbanco,
10

 jejíž výška byla uzpůsobena k pohodlnému sezení. Přidáním bočních 

opěradel a následně i zádové opěrky vznikla pohodlná lavicová truhla. 

Vznikají i speciální truhly užívané jako svatební dary, zdobené symbolikou 

mládí, vznešenosti, štěstí a symboly cnosti. Existovala velká řada šperkovnic v podobě 

architektury, s rovným nebo štítovým víkem, uzamykatelné, s bohatě zdobeným 

kováním. 

Místo polic ve výklencích se postupně začalo více užívat skříní, které se pak 

z vedlejších místností přesouvaly do reprezentačních prostor a pomalu začaly 

nahrazovat truhly. Jako domácí nábytek byly skříně užívány asi od 15. století.
11

  

Vznikají i nové typy skříní s velkým množstvím zásuvek, dvouetážové skříně 

a knihovny. 

Renesanční postel se nejprve podobala posteli gotické se zvýšenou stěnou 

za hlavou. Kolem roku 1500
12

 se postele mění, v rozích byly stavěny balustrové sloupy 

se závěsnými nebesy či pevně spojené s baldachýnem. Lůžka byla reprezentativním 

kusem nábytku nejen v sídlech feudálního panstva, ale i v domech zámožných měšťanů. 

Ve vrcholné renesanci je baldachýn, který původně sloužil jako ochrana, již zahrnut 

do architektury místnosti. Na závěsy byly užívány drahé kvalitní látky a pro spícího 

vytvářely intimní prostor, který poskytoval větší teplo. Postele byly stavěny na vysokou 

podložku, která ještě více zvýrazňovala jejich monumentalitu.
13

 I postele stavěné 

ve výklencích byly umisťovány na pódium, pod které bylo možné umístit vysouvací 

lůžko nebo vytvořit úložné prostory pro cenné předměty.  

V ostatních evropských zemích se vyvíjejí některé typické formy renesančního 

nábytku na základě starších místních tradic. Ve Španělsku jsou to bohatě zdobené 

kabinety na psaní s vyklápěcí deskou, v jejichž dekoru se mísí renesanční ornamentika 

s abstraktními maurskými prvky. Ostatní nábytek je ovlivněn italským vývojem a příliš 

                                                 
9
 CIMBUREK 1996a, 156 

10
 Truhlová lavice, která sloužila i jako úložný prostor. Charakteristický nábytkový předmět italské 

renesance. In: TOGNER 1993 
11

 CIMBUREK 1996, 176 
12

 CIMBUREK 1996, 184 
13

 Podložka byla dokonce tak vysoká, že se do postelí vstupovalo po stupních. 
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se od něho neliší. Ve Francii se renesanční nábytek vyznačuje bohatým řezaným 

dekorem a intarziemi. Typické jsou kabinety na úschovu cenností se sloupky nebo 

karyatidami ve spodní části. Pozdní francouzská renesance přejímá typ přepychové 

postele pevně spojené s baldachýnem, spočívajícím na sloupech nebo karyatidách. Také 

desky stolu jsou často neseny točenými sloupky. Typickou francouzskou lehkostí 

a elegancí se vyznačuje zvláště sedací nábytek. Zařízení interiéru v zemích, 

kde je podnebí drsnější než ve slunné Itálii, ve Španělsku nebo i Francii, se utváří 

poněkud odlišně.  

Bydlení spíše severského stylu se nejpřesvědčivěji kultivuje v Anglii, kde se daří 

spojit reprezentaci a útulnost. Bydlení se soustřeďuje kolem velké haly, která je srdcem 

domu i místem slavností. Rodí se „pantry“, komory na potraviny, nádobí a přípravu 

jídla, která od té doby v anglických venkovských domech dostala stálé, pevné místo. 

V patře leží velká obytná místnost a řada ložnic. Nezbytnou součástí zařízení 

anglického sídla byly pohodlné ušáky, rozestavěné před krbem. Přívětivé sedací 

skupiny se zřizovaly i jinde v domě. Objevuje se opravdový dobrý čalouněný sedací 

nábytek, spojení bytového komfortu a účelnosti dosáhlo vynikající úrovně. Ve střední 

Evropě se vyrábějí bohatě dekorované velké skříně, zvláště typické jsou skříně 

jihoněmecké, augšpurské a norimberské. Nově se objevila také knihovna, jejíž vrchní 

část mívá formu regálů, její vznik souvisí s vynálezem knihtisku v roce 1450. V jižním 

Německu a Švýcarsku patří k typickému zařízení domu velké reprezentační kredence.  

S nástupem Habsburků přichází do Prahy stále více cizích umělců i řemeslníků, 

kteří se stali průkopníky nových uměleckých myšlenek. Bylo mezi nimi i mnoho 

italských a německých truhlářů. V letech 1526–1620 bylo v Praze kromě 34 českých 

truhlářů 85 truhlářů německých aj., a to kromě řemeslníků dvorních, chráněných 

císařskou výsadou.
14

 Za Rudolfa II. se Praha stává, i když přechodně, střediskem 

vynikající kultury a umění jako snad žádné jiné evropské město v té době. 
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 NEKOLA 2011 
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Ornament 

Ornament užívaný v renesančním období 

K šíření myšlenek humanismu a renesance přispěly i další okolnosti důležité 

k prosazování nového slohu. Objev knihtisku a vznik grafiky znamenaly pro 

ornamentiku významný mezník a staly se možností rychlejšího a hojnějšího rozšíření 

nových námětů výzdoby a doslova vzorů ornamentů vhodných k nejrůznějším účelům. 

Byly vydávány traktáty o architektuře, ale i celé vzorníky pro architekty a řemeslníky 

nejrůznějších oborů. Někteří malíři i grafici vymýšleli nové motivy a ornamentální 

figury. Raffaell Santi (1483–1520) v návaznosti na objevy ve zříceninách staveb starého 

Říma znovuoživil prastarý umělecký výzdobný motiv – grotesku, plochý ornament, 

tvořený jemnou rozvilinou doplněnou květy, plody nebo motivy zvířat
15

. Ta coby 

nejživotaschopnější a nejuniverzálnější ornamentální systém spoluvytvářela styl, který 

téměř po tři další staletí proměňovaly a obohacovaly generace dekoratérů s desítkami 

pomocníků – rytců a vydavatelů, kteří jej pomohli dále rozšiřovat. V období renesance 

a zejména manýrismu se této činnosti věnovala celá řada velkých umělců.  

Myšlenky renesance se od dvacátých let 15. století v Toskánsku přenášely 

z architektury do dalších oblastí umění. Ornament pronikal velmi rychle na rámy 

obrazů, na nichž malíři vytvářeli iluzi skutečnosti, do které přenášeli antická témata, 

ale i do nábytku, majoliky, štuku, textilních dezénů, zlatnických prací a dalších oborů 

uměleckého řemesla. Pomáhal v duchu humanismu rozšiřovat zásady nového slohu 

i do ostatních oblastí Itálie a později i do dalších částí Evropy. Tam se ideály „nové 

antiky“ střetávaly s houževnatou středověkou tradicí. Antický ornament přispěl 

ke specifické podobě renesančního umění jednotlivých zemí a oblastí, ve kterých byl 

obohacen o další místní motivy. 

V nové architektuře ornament znovu našel své nepostradatelné místo v dekoraci 

stavby a ve struktuře jejího členění. Nejdříve a nejrychleji se rozšířily právě ornamenty 

převzaté z výzdoby článků architektury. Nebyly to jen znovu obnovené horizontální 

vlysy, známé již z antických řádů, jako pletenec, listovec, vejcovec, nebo perlovec. 

Jejich protějškem se stal vertikální ornament tzv. kandelábr. Také ornamentální 

výzdoba přispívala k ideji nové harmonie celé stavby. I pro ni platila symetrie, 

vyvážený rozvrh prvků. Vzniká akantová figura, tzv. arabeska, ve vlysech se nejčastěji 

uplatňuje pravidelná rozvilina, doplněná postavičkami puttů. Objevují se také 

vavřínové, květinové a ovocné festony a girlandy, někdy vytvářející rámující věnce. 

Z lineárních ornamentů se znovu užívají uzavřené pletence. Nově se uplatňuje 

zalamovaná páska, odvozená z arabského lineárního ornamentu a tvořící buď pruhy, 

nebo středový uzavřený obrazec. Podobnou úlohu vykrytí plochy plní maureska 

se stylizovanými šavlovitými listy, která přichází z arabizovaného Španělska. 

Ornamentální motivy vstupují do dekorace stěn, která se v Itálii užívala již od druhé 
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poloviny 15. století. Během první poloviny následujícího věku proniká antikizující 

ornamentika do celé západní Evropy, kde kolem poloviny 16. století vrcholí ohlas 

italské renesance. Rozšíření ornamentiky jako atributu nového slohu do větší části 

Evropy uspíšil rozvoj ornamentální grafiky, zavedení vandrovních cest tovaryšů 

různých řemesel i dálkový obchod s luxusním zbožím a uměním. 

V souvislosti s tendencemi manýrismu, které se v evropském umění objevují 

již od dvacátých a třicátých let 16. století, nastává zlom v poměrně ortodoxním 

přejímání fondu antické zásobnice. Opozice proti pevným zákonům klasické renesance, 

jež nastolila požadavek výsostné individuality, se odrazila také v ornamentu. Antická 

syntéza rostlinných, figurálních a předmětných motivů nabízela nesčetné množství 

variant, prolínání a možnost rozhojňování. Jinou rovinu obohacování ornamentu 

znamenalo tentokrát abstrahování motivů odvozených z řemeslné práce. Po záhybovém 

ornamentu, setkávajícímu se s novými renesančními motivy, to byly principy 

tzv. zavíjeného a probíjeného ornamentu. Často se objevují na jednom objektu vedle 

sebe, aby vykrývaly plochu nebo plasticky zdůrazňovaly její části či vybraná místa 

kartušemi, plastickými ornamentálními rámci nepravidelného tvaru, které ve svém 

středu mají volnou plochu pro erb.
16

 Kartuše prokázaly svou životnost i v dalších 

slohových obdobích. 

A byl to právě ornament, který jako první posel nového slohu pronikal na ještě 

goticky cítěné stavby a uměleckořemeslné předměty za hradbou alpských velehor. Již 

nestačilo předávání zkušeností hutí ze stavby na stavbu. Staří domácí stavitelé, kameníci 

i truhláři ve snaze vyhovět nové módě užívali bez většího porozumění přejaté motivy po 

svém. Renesanční ornamentika přichází do českých zemí nejprve z Budína, po nastolení 

Habsburků na český trůn v roce 1526, a zdomácňuje zaměstnáváním Vlachů 

na Pražském hradě i na zámcích a palácích dvorské šlechty.  

Architektura stavební huti Benedikta Rieda přinesla do Čech počátkem 

devadesátých let 15. století antikizující pilastrový řád, rámující okna Vladislavského 

sálu na Pražském hradě. Také ornamentika vlysu pod stropem Hrádku v Kutné Hoře 

předvádí první, u nás ještě nepříliš pochopené, bohaté využití renesanční ornamentiky, 

odvozené z italských předloh, zprostředkovaných z královského dvora Vladislava 

Jagellonského v uherském Budíně. Příkladem raně renesanční ornamentiky odvozené 

z architektury je také např. jižní portál kostela sv. Jiří. Velký význam v rané fázi 

renesanční ornamentiky má po Praze svým rozsahem výzdoba staveb v pernštejnských 

Pardubicích. Na tuto vrstvu navazuje ještě sdružené okno Melantrichova domu. 

Naproti tomu práce italských architektů a sochařů pro císaře Ferdinanda I. 

na Královském letohrádku a místodržícího Ferdinanda Tyrolského v letohrádku Hvězda 

vykazují již před polovinou 16. století vyspělé formy soudobé italské renesanční 
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ornamentiky, vycházející z umění císařského Říma. Sgrafita Míčovny v Královské 

zahradě však nabízejí již manýristické formy grotesky, rolverku, zavíjeného ornamentu 

a probíjeného ornamentu, které se rozvinuly později v oblastech severské renesance, 

zejména v německých zemích, Nizozemí a posléze i v Dánsku. Využití grafických 

předloh nikoli italských, ale především nizozemských a německých umělců otevřelo 

cestu přijímání a rozšíření ornamentiky severské renesance, která vedle rolverkových 

kartuší prosazovala plošný probíjený ornament využívaný brzy na mapách. 

V architektuře německých zemí byl často ještě zvýrazněn dnes obnovovanou pestrou 

barevností. Uplatňoval se ve štuku, nábytku i vybavení interiéru. Přes silný vliv soudobé 

italské architektury na královském dvoře a sídlech jeho dvořanů a služebníků 

se ve sgrafitových průčelích domů i výzdobě jejich interiérů v českých i moravských 

městech často užívalo předloh severských umělců. Mnohem méně se u nás prosazovala 

groteska. Ve srovnání s komplikovanou ornamentální dekorací v panovnických 

rezidencích, např. ve francouzském Fontainebleau nebo Rezidenci v Mnichově, 

se objevila v českých zemích mnohem skromněji na kamenných portálech, malovaných 

stropech, oltářích a náhrobcích, kde vedle ojedinělých prací z Nizozemí následovala 

především příklady ze sousedního Saska, Slezska a Lužice. Nejčastější byla rolverková 

kartuše, která přetrvala někdy až do 18. století, zatímco probíjený ornament pokrýval 

malé úseky a rozvinul se jen zřídka do větších ploch. Větší ohlas naproti tomu nalézal 

úponkový ornament a jemu příbuzná maureska v intarzii dveří a nábytku již od poloviny 

16. století. Rudolfínská doba
17

, kdy se Praha stala centrem evropského manýrismu, 

se v ornamentu v českých zemích výrazněji neprojevila; připravila však půdu pro přijetí 

barokní ornamentiky. 
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 Tématu doby Rudolfa II se podrobněji věnuje například Eliška Fučíková v knihách Umění na dvoře 

Rudolfa II., Praha 1991 nebo Rudolf II. a Praha, Praha 1997 
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Nábytek z barokního období 

Barokní sloh vznikl na konci 16. století v Římě nejdříve v malířství, poté 

v sochařství a dále prostoupil všechny umělecké obory.  

Umění nového slohu dostalo rozdílnou funkci a charakter. V zemích, ve kterých 

došlo k upevnění feudalismu, nabyl barok charakter protireformačního slohu. 

V katolické Francii sloužil k reprezentaci absolutistické moci a dostal podobu barokního 

klasicismu. 

Z Itálie a Francie postupně pronikal do celé Evropy, kde se různě vzájemně 

prolínal a byl silnou ideologickou podporou nových společenských vztahů.  

V souvislosti s hospodářskými, politickými a náboženskými podmínkami 

jednotlivých zemí se odlišoval spolu s jejich historickým vývojem i jejich umělecký 

projev. Tak mělo baroko jiné rysy v Itálii, ve Španělsku a v katolických zemích střední 

Evropy, a jiné zase v Anglii, Francii, Holandsku či Skandinávii. Ostré rozpory 

ve společenské struktuře této doby se zrcadlily v ostrých kontrastech barokního umění: 

důsledný realismus vedle idealizující abstrakce, světlo, jas a barva vedle nejhlubšího 

šerosvitu. Mocné státní celky a znovu posílená katolická církev byly hlavními 

spotřebiteli umění. Budování kostelů a velkých klášterních celků i monumentálních 

panských sídel přineslo mnoho nového také do oblasti nábytkové tvorby.  

Výroba nábytku byla svěřována nejpovolanějším umělcům a oceňována právě 

tak jako malba a plastika. Na počátku 17. století zůstala stavba a výzdoba nábytku ještě 

zcela pod vlivem pozdní renesance. Účelný užitkový tvar byl nahrazen formou 

uměleckou, která sledovala cíl společenské representace. Vzrostl význam přepychové 

ozdoby a byl povznesen panský lesk. Po celé Evropě se napodobovaly typy převzaté 

z Itálie a Nizozemí: truhla, příborník, stůl, lavice, křeslo a stolička. Dalším vývojem 

nabývala stále větší důležitosti postel, bohatě architektonicky členěná, na balustrových 

podpěrách, s trámovým baldachýnem a nákladnými textilními závěsy. Přísná vázanost 

prostoru s nábytkem byla jednou z hlavních zásad barokního interiéru. Nábytek byl 

v dokonalém souladu s rytmem architektury. Italský a španělský nábytek raného baroka, 

se vzácnými dřevy a vykládáním mramorem, polodrahokamy a slonovinou se podobal 

téměř vzácným klenotům. Naopak holandský, anglický a severoněmecký nábytek byl 

charakterizován spíše solidností a účelností. Vkus měšťanstva se stal směrodatným 

ukazatelem pro tehdejší sloh a tato tendence se projevovala již ve výběru materiálu: 

raně barokní nábytek se v těchto zemích zhotovoval především z dubu, později 

obkládaného ořechem. Jihoněmecký truhlář Renner v Augsburku v 16. století vynalezl 

stroj na řezání dýh
18

, ale důmyslnější dýhování se zde objevilo až na konci 17. století.  
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Ve Francii nastalo počátkem vlády „krále slunce“, Ludvíka XIV. (1638–1715), 

v polovině 17. století slavné období dvorského nábytku, který byl napodobován ostatní 

Evropou po celých sto let.
19

 Roku 1667 zřídil ministr financí Jean-Baptiste Colbert 

(1619–1683) Královskou manufakturu dvorního nábytku, kde se soustředili umělci 

a umělečtí řemeslníci všech oborů.
20

 Nábytek byl určen především panovníkovi a jeho 

dvořanům, a tak bylo jeho základním posláním dokonale reprezentovat královský dvůr. 

Tomuto účelu byla proto podřízena i funkce nábytku. Skříně dostaly nadlidská měřítka, 

židle, v souladu s etiketou, měly převýšené opěradlo. Příborníky a hodiny 

na podstavcích se monumentalizovaly, aby zůstaly s okolím v rovnováze.  

Prvním kusem nábytku, který byl trvale umístěn do prostoru, byla postel 

v knížecích komnatách. Postel byla velmi reprezentačním nábytkem. Král přijímal 

v posteli dvůr, odtud vynášel rozsudky, postel se stala jakýmsi jevištěm, kde 

se odbývaly denně stejné obřady vstávání a ukládání k spánku. Ložnici bylo odebráno 

všechno intimní a soukromé.  

K základním typům nábytku přibyly nejrůznější doplňky, např. toaletní 

a konzolové stolky, skříňové hodiny a mnoho pozoruhodného sedacího čalouněného 

nábytku. Podobně jako postel se proměnil i sedací nábytek, stal se především 

prostředkem reprezentace a byl řazen podle stupně důstojnosti majitele.   

Ve druhé polovině 17. století navrhovali ve Francii nábytek největší umělci. 

Velkou osobností v tomto oboru byl André Charles Boulle (1642–1732), který byl roku 

1672 jmenován Jean-Baptiste Colbertem dvorním dodavatelem.
21

 Pomáhalo 

mu 26 odborníků – specialistů. Kromě francouzského dvora u něho objednávali téměř 

všichni evropští monarchové, a proto nalezneme Boulleův nábytek v mnoha světových 

sbírkách a sběratelsky patří k nejvíce hodnocenému zboží. Po otcově smrti převzali 

dílnu synové a po Boulleově způsobu se pracovalo s nábytkem až do poloviny 

18. století. Není bez zajímavosti, že k štábu dvorních umělců versailleského dvora patřil 

i otec slavného dramatika Moliéra. Honosil se hrdým titulem královského čalouníka, 

který po něm spolu s rentou zdědil i jeho syn. 

Zcela jiný svět vytvářelo měšťanské bydlení, které se ve svých nejlepších 

podobách projevuje v této době v Holandsku. Prostá přirozenost, nevyumělkovanost 

života a rodinná atmosféra, praktičnost spojená s nenásilnou, důstojnou reprezentací, 

to jsou snad hlavní znaky tak útulně působících, čistých a příjemných holandských 

interiérů, dokonale zachycených malíři své doby.  

Městský dům je poměrně úzký, vícepatrový a řazení místností je logicky spjato 

se životním stylem. Vnitřní zařízení je přiměřené, bez okázalé nádhery, ale v uspořádání 
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 MORANT 1983 datuje styl Ludvíka XIV mezi léta 1643–1715.  
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 MORANT 1983 
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 MORANT 1983 „Na Boullově nábytku nahradila plastickou řezbu plošná jemná intarzie, tzv. 

marketérie.“ Boulleho nábytek měl být především luxusní a okázalý. 
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se smyslem pro pohodlí a úspornost. Velký krb a mohutná stolní deska, často přetažená 

těžkou pokrývkou, tvoří střed obytné místnosti. U stěn pod oknem stojí zpravidla další 

stolky k různým účelům. Malé stolky slouží při jídle jako odkládací. Židle se po jídle 

odsouvají a řadí se podle stěn. Hlavním úložným nábytkem v obytných místnostech jsou 

stále truhly, velké skříně se na obrazech z této doby objevují zřídka, stávaly spíše 

na chodbách a v komorách.  

V obytném pokoji bývalo mohutné manželské lůžko se stanovou střechou 

a závěsy kolem dokola. Vedle lůžka visela obvykle velká kruhová ohřívací láhev 

do postele. Záclony a závěsy se uplatňovaly na oknech členěných příčlemi a tlumeným 

světlem dotvářely celkovou atmosféru.  

Měšťanské bydlení bylo značně ovlivněno především prostorovým komfortem 

zámků. V bohatších měšťanských domech se od konce 17. století zvětšuje počet 

obytných místností. Z dříve univerzálního obytného prostoru se vyčleňuje salón 

a jídelna, ozdobná komora – dámský kabinet, začíná se rozlišovat dětská světnice, 

ložnice a hostinské pokoje, kromě kuchyně a koupelny se objevuje i komora na pudr, 

v níž se pudrovaly paruky.  

Barokní nábytek kromě reprezentace umožnil i větší variabilitu a pohodlí. Místo 

starších vyplétaných sedadel se u francouzského nábytku začíná uplatňovat pevné 

čalounění.
22

 Dvorské křeslo přejímá ochotně i měšťanstvo. Židle se stávají běžným 

zařízením a začínají se sestavovat několikadílné nábytkové skupiny, předchůdci 

pozdějších „kompletů“ z 19. století. Ze sedacího nábytku vyniká kromě francouzského 

také anglická židle tzv. Queen Anne. Oblíbeny byly i pletené vanovité koše, stavěné 

na podlahu k ohništi, používané především nemocnými lidmi a šestinedělkami. Také 

v konstrukci stolů se začínají objevovat nové prvky, např. kruhové stoly se sklopnými 

deskami. Používalo se mnoho odstavných stolků, jako psací stůl sloužil tzv. bureau. 

Koncem 17. století ovlivnil vývoj odívání i řešení úložných prostorů. Bylo třeba ukládat 

šatstvo jinak než doposud, kdy se ještě ve skříních pokládalo na police. Šaty se začaly 

věšet, a proto se místo čtyřdveřových skříní začaly zhotovovat jen skříně dvoudveřové, 

s volným vnitřním prostorem. 

V Čechách vzniká barokní nábytek zdobený ornamentální i figurální řezbou. 

Krajovou zvláštností je vykládání skříní dvojím barevným dřevem – tzv. chebská práce, 

kterou uplatňovali především, jak je již patrné z názvu, mistři truhláři v Chebu a také 

v Praze.
23
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 Čalouněním se opatřovalo nejen sedadlo, ale i opěradlo a područky. K potažení sloužila buď drahá 

látka, jako je samet a hedvábí, nebo vyšívaná tkanina. O čalounění píše více MORANT 1983; DLABAL 

2000; ATTEBURY/THARP 1995; LOSOS 2013 
23 Tzv. reliéfní intarzie. LOSOS 2013 předpokládá počátky techniky na dvoře Rudolfa II., později, 

po rozpuštění císařských dílen, se centrem stal Cheb.  Rané chebské práce jsou datovány asi od roku 

1625. 
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Po smrti Ludvíka XIV. roku 1715 jako by se změnil celý styl života a umění 

ve Francii. Velký monumentální barokní sloh se zbavuje své pompéznosti. Zařízení 

interiéru se přibližuje měřítku i potřebám člověka, vyvíjí se zjemnělý a půvabný styl 

rokoka. Ceremoniál francouzského dvora sice nepozbyl své vážnosti a důstojnosti, 

avšak celkový způsob života se změnil. Od okázalých reprezentačních příležitostí 

se vybraná rokoková společnost uchyluje k intimitě budoárů a salónů, kde holduje svým 

hrám a intelektuálním zálibám. Tyto pokoje musely vypadat samozřejmě jinak než 

rozlehlé honosné barokní sály, proto se také musely jinak zařídit.  

Nábytek přestal mít své stálé místo v prostoru, zařízení tvořily lehčí a menší 

přenosné kusy. Význační francouzští architekti jako byl Jacques-François Blondel 

(1705–1774) nebo Augustin-Charles d'Aviler (1653–1701), hledali ideální podobu bytu 

pro bohaté vrstvy. Jejich myšlenky se rozšířily po celé Evropě, zájem o bydlení se ve 

vyšších kruzích velmi oživil a přispěl k tomu, že se Francie stala střediskem kultury 

bydlení.  

Od bytu se požadovalo, aby byl především pohodlný, obytný, útulný 

a jednoduchý, ale také elegantní a intimní. Vysoce se oceňovalo denní světlo a slunce, 

a proto se místnosti prosvětlovaly širokými a vysokými okny, často i bez záclon. Oblibu 

získala bílá barva a pro zvýšení nádhery a lesku se bohatě kombinovala se zlatou. 

Jednotlivé místnosti byly zpřístupněny přímo z chodby, která se tak stala součástí bytu. 

Místnosti byly pojmenovány podle funkce – k ostatním bytovým prostorům přibyla 

především knihovna, která patřila k dobrému tónu. Kromě dobrého denního osvětlení 

obytných místností doporučuje se přímé osvětlení i pro kuchyně, schodiště 

a hospodářské místnosti. Celkově se vysoce cení klid a intimita, již při projektování 

se dbá na to, aby obyvatelé nebyli obtěžováni ani hlukem z ulice, ani cizími lidmi, 

ani služebnictvem.  

Snaha po co největším pohodlí ovlivnila linii i typ nábytku 18. století. Kromě 

postele vznikla denní lehátka, odpočívadla i kanapíčka pro rozhovory ve dvou. Židle 

mají opět kratší opěradla a jsou uzpůsobené k tomu, aby nepomačkaly krinolínu. Kromě 

psacího stolu, který ztratil svou přísnost, se vyvinul typ sekretáře se sklápěcí deskou 

a mnoha tajnými zásuvkami. Noční stolky, stolky toaletní, šicí a všechny druhy hracích 

přenosných stolků byly důmyslně skládané na štíhlých „laních“ nožkách.  

Komoda se zvlnila a odlehčila zvýšením nohou. Také barva nábytku se stala 

živější. Objevují se nová vzácná dřeva: palisandr, růžové dřevo a další, používaná 

k intarzii. Ve výzdobě se již od počátku století vedle svázaných kytic uplatňovaly 

motivy ryze geometrické.  



 

27 

 

Velké oblibě se od počátku století těšil také nábytek lakovaný po orientálním 

způsobu, jehož barevnost byla ještě nápadnější.
24

  

Měšťanský dům v 18. století nevykazoval tak pronikavé zlepšení kultury bydlení 

ani jednotnost forem, v tomto směru záleželo na sociálním postavení měšťana. 

V některých oblastech se soustřeďoval pobyt rodiny v kuchyni, do níž se vodívali 

i hosté. Tato místnost byla bohatě vybavena náčiním a nádobím, rozvěšeným po stěnách 

jako dříve, často se tu i jedlo. Nábytek se nijak nelišil od ostatního nábytku v jiných 

místnostech a byl stejně kvalitní. V podstatě však v této době přetrvávají v měšťanské 

domácnosti ještě značně ustrnulé tradice bez zjemnělého půvabu, který je patrný 

u nejvyšší třídy.  

Velký význam se přikládá jisté důstojnosti vybavení parádního pokoje, který 

je pýchou hospodyně, kde se ve stříbrníku vystavuje porcelán a stříbrné náčiní. 

Ve šlechtických domech odpovídá měšťanské parádní světnici salón, jídla se podávají 

v jídelně. Kultura stolování se zvýšila především jednotně tvarovanými příbory 

(v dřívějších stoletích hosté většinou nosili s sebou vlastní nůž, vidličky nebyly). 

Ložnice se ve vyšších vrstvách stává intimním odděleným prostorem, ale neztrácí 

ani svou společenskou důležitost. Paní tu přijímá důvěrné přátele, často se v ložnici 

snídá a na krbu se připravují i drobná jídla.  

Lůžka se někdy zabudovávají do výklenku a nebesa se připevňují na stěnu, jindy 

se lehací nábytek blíží pohovkám s vysokými opěradly. V sedacím nábytku se objevuje 

řada promyšlených typů, jak to odpovídá zdůrazněným potřebám komfortu. Francie 

a Anglie v tomto směru udávají tón. Anglická jména Thomas Chippendale (1718–

1779)
25

, Thomas Sheraton (1734–1806)
26

 a George Hepplewhite (1727–1786)
27

 jsou 

dodnes značkou vysoké kvality nábytku z 18. století. 

Jsou významná i proto, že poprvé jde o manufaktury, rozesílající zákazníkům 

katalogy a vyřizující i zakázky pro export. Nepracují již tedy pro jednotlivé zákazníky, 

ale poprvé se ve větší míře uplatňuje princip výběru, který je tak charakteristický 

pro dnešek. Tyto londýnské manufaktury se staly základnou nábytkářského průmyslu 

příštího století.  

                                                 
24

 LOSOS 2013 V druhé polovině 17. století se objevila první vlna obliby tzv. orientálního zboží. Předměty 

se vyznačovaly barevným, netransparentním lakem černé a červené barvy. Lakovaný povrch se dále 

zdobil reliéfy, nebo dekorem tvořeným zlatem, stříbrem a barvami.  
25

 Thomas Chippendale kombinuje barokní konstrukce s prvky a motivy čínské a orientální rokokové 

módy. V roce 1754 publikoval své návrhy v knize The Gantleman and Cabinet–Maker’s Director. 

In: TOGNER 1993 
26

 Thomas Sheraton ovlivniĺ svou tvorbou nábytkové umění evropskou a americkou nábytkovou tvorbu 

konce 18. a počátku 19. století. In: TOGNER 1993 
27

 George Hepplewhite vytvářel řadu nových nábytkových typů inspirovaných klasickou antikou. 

Charakteristickým znakem byl motiv tří pštrosích per. In: TOGNER 1993 
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Avšak nevyvíjí se jen lehací a sedací nábytek. Mění se i typy stolů, 

nejoblíbenější jsou docela malé kruhové nebo čtyřhranné stolečky, oblíbené jsou i různé 

sklápěcí, přístavné a odkládací stolky apod. Jídelní stůl mívá často kruhovou stolní 

desku. Velké skříně se umísťují do chodeb a pomocných prostor, malé skřínky 

na stříbro, jemné komody a cenné skřínky na psací potřeby se stávají ozdobou obytné 

místnosti.  

V rokokovém bytě, v atmosféře přející novotám a módním změnám, se podařilo 

vytvořit dokonalý nábytek, vyhovující vysokým nárokům na účelnost a krásu. Vznikaly 

podivuhodné jednotné celky s nesčíslným množstvím jemných, živých variant, prostor 

byl současně dotvářen i kultivovaným dekorativním pojednáním stěn, opakující 

se zlatou a bílou barvou, nástěnnými malbami a mědirytinami.  

Uplatňuje se i silný vliv asijských kultur, oblíbené byly čínské papírové tapety 

i celé čínské „pokoje“. Nejvýrazněji se rokokový styl projevil nepochybně ve Francii, 

kde např. nejznámější tvůrci nábytku 18. století signovali své práce jako malíři. 

V Anglii se ve 2. polovině 18. století výrazně prosadil architekt Robert Adam (1728–

1792)
28

, který navrhoval okázalá sídla včetně zařízení interiérů, které se vyznačovaly 

přezdobeností. Období 1755–1785 zde dostalo název „Adamova doba“.  

V ostatních evropských zemích nebylo nábytkové zařízení zdaleka tak okázalé, 

neboť bylo určeno širší společenské potřebě. V Itálii zakotvilo francouzské rokoko 

pouze v Benátkách a Savojsku, ostatní území se sice přizpůsobila novému slohu, 

ale jejich tehdejší nábytek připomíná tradiční barokní nábytek italský, s bohatým 

zlacením. Také v Německu, rozděleném do mnoha drobných knížectví, se vyvíjel 

nábytek nejednotně.  

S vývojem v našich zemích souvisel nejtěsněji nábytek jihoněmecký, 

se zvolněnými, avšak solidními liniemi, v jehož intarzované dekoraci se v první 

polovině 18. století uplatňuje především motiv pásky a pásového průpletu. Radost 

ze života a zjemnělá elegance prostupuje v tomto období všude tam, kde byl dostatek 

finančních prostředků, aby člověk mohl žít bezstarostně a volně. Ale přemíra formy – 

„ozdůbek, nadbytečných věcí, kudrlinek a mušlí“ – jak se o rokoku vyjadřoval Goethe, 

zanikla společně s celým tímto obdobím. 

 

                                                 
28

 Robert Adam byl architekt a designér interiéru a nábytku. Roku 1762 byl jmenován královským 

architektem. S bratry Jamesem a Johnem vytvořili styl, pro který jsou charakteristické štukové medailony, 

kazetové stropy a obložení stěn z lakovaného mahagonu. In: MORANT 1983 
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Ornament 

Ornament užívaný v barokním období 

Období 16. - 18. století je první érou velkých proměn a obohacování antické 

ornamentiky vzkříšené renesancí, k němuž přistoupilo hledání nových ornamentálních 

forem. K tomu přispívala výrazně ornamentální grafika. Někteří umělci se stali 

„ornamentalisty“ a věnovali se velmi intenzivně inovacím výzdoby. K takovým patřil 

ve Francii za vlády krále Ludvíka XIV. (1638–1715) zejména Jean Bérain (1637–1711), 

jenž zásadním způsobem přispěl k přehodnocení manýristické grotesky. Ve Francii 

se využívala a obměňovala po celé jedno století mezi léty 1670 a 1770. Prostřednictvím 

ornamentální grafiky, někdy i osobní účastí, ji francouzští dekoratéři i s novými 

slohovými podněty šířili do okolních zemí.  Druhým ornamentem, který také ve spojení 

s groteskou využili francouzští dekoratéři, byl renesanční ornament zalamované pásky, 

který se osvědčil jako nevyčerpatelný prostředek členění jakékoliv plochy. Jeho inflaci 

a flexibilitu ve spojení s dalšími motivy je možné přirovnat k univerzalitě pletence, 

kterou prokázal zejména v období raného středověku. Boltec, zrozený ze zájmů 

manýrismu o anomálie, znetvořeniny, což bylo příbuzné také grotesce, se uplatnil 

ve 2. polovině 17. století. Byl vystřídán velkolistým akantem, jehož rozvilina tvořila 

na rozdíl od boltce pravidelné útvary. S proměnou vkusu naturalismus akantu vytlačil 

znovu adaptovaný páskový a groteskový ornament, které se udržely až do poloviny 

18. století. Proměny tradičních prvků připomíná zejména pozvolný ústup akantového 

listu ve prospěch abstraktního rokajového hřebínku nebo přerod naturalistické antické 

mušle v tvarově poddajnou, rozpínavou a asymetrickou rokaj, která ovládla všechny 

plochy i tvary.  Libovůli rokaje ukončila nová vlna klasicismu, jež využila velkého 

vlivu objevů ve městech pod Vesuvem. Proti anarchii rokaje nastolila znovu nový řád, 

který ve 3. čtvrtině 18. století v západní Evropě ovládl antikizujícími motivy i dekorace 

celých interiérů. 

 Nový velký sloh, který se zrodil na prahu 17. století v Itálii, se mohl u nás 

naplno rozvinout teprve po překonání prvního velkého evropského konfliktu. Třicetiletá 

válka poněkud zpomalila další vývoj umění, nedokázala však utlumit tradici 

manýrismu, ze které vychází první svébytný a výrazný ornament nového období. 

Asymetrický, nevábný a amorfní motiv boltce připomíná chrupavčitý útvar lidského 

ucha a souvisí se zájmem mediků i umělců o jeho individuální podobu. Připomíná 

anatomické studie jedinců postižených i zákeřnými chorobami, které zkoumali lékaři 

před třicetiletou válkou. V Záalpí se vyvíjel již od konce 16. století, aby se uplatnil 

zejména ve štuku a řezbářství v německých zemích a v menší míře také u nás. Patří 

k nejvýraznějším příkladům vybočení z antické tradice, která však tvoří i nadále základ 

raně barokní ornamentiky. Ta znovu v hojné míře využila příkladů architektury věčného 

města, čerpající z velkoleposti a okázalosti umění antického Říma. Oživené antikizující 

řády zvyšují monumentalitu průčelí užitím mušlí, andělských hlaviček, mohutných 

květinových a listových festonů a ovocných girland. Sestavy mohutných pilastrů, říms 
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a vlysů nyní předvádí horizontální architektonické články ve všech jejich podobách, 

např. na Svaté chýši v pražské Loretě nebo západním průčelí Klementina a kostela 

sv. Salvátora v Praze. Éru boltcového ornamentu ukončil velkolistý akant. Jeho motiv, 

spojovaný do rozviliny a oblíbený nejen v Itálii, ale i ve Francii, na čas ovládl průčelí 

a interiéry kostelů, paláců, zámků ve štukové výzdobě, dominoval v rámech a křídlech 

oltářů i detailech nábytku, kovářských výrobcích, zlatnických pracích, výšivkách ornátů 

i oděvů šlechty a bohatého měšťanstva. Jako první z ornamentů netvoří jen samostatný 

dekor, ale dokonce formuje tvar předmětu. Ještě počátkem 18. století je výrazná 

rozvilina proplétána stuhou, ale později, kolem roku 1720, dochází ke zdrobnění listu. 

Naturalismus je nahrazen abstraktní zalamovanou páskou, oživenou Jeanem Bérainem, 

která se také v českých zemích stala často užívaným prostředkem dekorativního 

pojednání plochy. Nejčastěji se vyskytuje v podobě prosté abstraktní sítě, v dekoracích 

pak s akantovými lístky, zvonečky, čabrakami, lambrekýny apod. Páska vymezuje také 

pole, vykryté mřížkou, která se vyskytuje od třicátých let 18. století. Poměrně zřídka 

se setkáváme u nás s groteskou, aktualizovanou motivy chinoiserií. Na pásku nasedají 

později (po 1740) hřebínky rokaje, ve kterou se postupnou abstrahující stylizací 

proměnila mušle. Její pevný přírodní tvar se zvlněním, proděravěním a třepením okrajů 

pozvolna vytratil. Rokaj, známá od počátku 18. století v Itálii a Francii, je poddajný, 

asymetrický ornament. Stává se nejčastějším dekorem i v našich zemích. Obrůstá, 

ale také tvaruje plochy, konstruktivní části i vzhled objektu. Vyjadřuje uvolnění 

symetrie, vyznává libovůli a fantazii při nakládání s plochou a tvarem předmětu. 

Její frivolnost byla v poslední čtvrtině 18. století také v českých zemích nahrazena 

obnovenou kázní klasicismu.  
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Nábytek klasicistního období 

Po Francouzské revoluci byla nadvláda šlechty zlomena a následná politická 

situace měla velký vliv na utváření nového společenského řádu i na změnu 

ve výtvarném umění. Umění konce 18. a začátku 19. století hledalo nové a odlišné 

přístupy a nalezlo je opět v antice. Antické umění bylo chváleno, obdivováno 

a postaveno jako nový slohový vzor. 

Umělecké řemeslo z antického umění převzalo ornamentiku a základní tvary, 

které byly doplněné novými nápady. Nalezené vykopávky neposkytovaly dostatek 

nápadů ebenistům a dalším umělcům, kteří se zabývali do té doby užívanými zdobnými 

technikami.  

Po návratu Napoleona a archeologů z Egypta byly Římské a Řecké motivy 

nahrazeny motivy Egyptskými. Nové motivy a vzory byly přejímány a uplatňovány 

i na starší vzory nábytku, čímž došlo ke vzniku nové ornamentiky a nové podoby 

mobiliáře. 

Sloh Ludvíka XVI. (1754–1793) již téměř zobecněl, když v roce 1804 nastoupil 

císař Napoleon, který se obklopil novým dvorním leskem. Nestavěl si nové sídlo, jak 

činila většina panovníků před ním, ale nově zařídil a vybavil sídla stará. S pomocí svých 

architektů užíval umění ke zdůraznění a oslavování své moci. Nediktoval přímo novou 

módu, ale nechal architektům volnou ruku ve tvorbě nového dvorního slohu. Jejich 

hlavní snahou bylo zjednodušovat dosavadní kusy nábytku tak, aby vyhovovaly novým 

požadavkům. 

Zhotovování nábytku bylo nejdříve svěřeno potomkovi starého ebenisty Jakubu 

Desmalterovi (1770–1841). S oblibou byly napodobovány starořímské tvary nábytku 

podle zachovalých nástěnných maleb z Pompejí. Stejně tak jako členění stěn jen 

s bohatou barevností a s užitím hedvábných a papírových čalounů. Ebenisté tím ztráceli 

příležitost k využití vlastních nápadů a přizpůsobovali se novému slohu. 

U nábytku bylo užíváno nákladné kování podle římských vzorů a drahých 

hedvábných látek. Ke spínání látek se po vzoru Římanů používaly sponky, přezky, 

vavřínové věnce, lví hlavy a podobné dekorativní ozdoby.  

Konstrukce nábytku byla přiznávána zvýrazněním spojů, přiznáním rámové 

konstrukce nebo třeba zdůrazněním nosných prvků.  

Komody bývaly opatřeny horní deskou z mramoru nebo silného porcelánu, která 

často sloužila jako mycí stůl. Zadní nástavba byla doplněna množstvím zásuvek nebo 

polic pro odkládání drobných předmětů. Tvary sekretářů a kabinetů byly často 

odvozeny z podoby hudebních nástrojů. Časté byly tvary lyry, harfy, nebo také 
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zeměkoule. Ve velké míře bylo užíváno vitrín s prosklenými dveřmi tzv. „skleníky“, 

pro uchování a vystavení drahého porcelánu. 

Lůžka postupně ztrácí do té doby oblíbený baldachýn. Postupně se zvyšují 

postranice a prodlužují nohy. Zadní i přední pelest bývají stejně vysoké a jsou bohatě 

zdobeny ornamentální i figurální řezbou. Součástí postele bývá i noční stolek. 

U sedacího nábytku bylo užíváno hranatých sloupkových konstrukcí většinou 

v tmavých barvách, se zlatými nebo bronzovými doplňky. Velké oblibě se těšily 

gondolovité
29

 tvary, obloukové konstrukce. K čalounění byly využívány pestře 

vzorované tkaniny z bavlny s voskovaným povrchem. Pro přední nohy byl typický 

kulatý sloupek nebo dolů se zužující kužel, zadní nohy měly podobu jen lehce 

prohnutých hranolů.   

U stolového nábytku bylo časté užívání kovových ozdob buďto litých, 

lisovaných, tepaných bronzových a mosazných, které byly připevňovány pomocí 

mosazných hřebíčků nebo vrutů. K tomu bylo potřeba upravit konstrukci nábytku, která 

se tím stala masivnější. Kovové prvky se užívaly jako zdobné ornamenty na lubech 

a bocích, ale i na nohy, kde byly formovány jako nosné prvky v zoomorfní nebo 

architektonické podobě.  Psací stůl v této době již patří k nezbytnému vybavení 

a je vybaven nástavcem s úložným prostorem se zásuvkami a přihrádkami. Obyčejné 

stoly byly podle antických předloh většinou navrhovány kulaté, ale ujaly se i jiné tvary 

s deskou několikahrannou. 

V době empíru se užívalo kontrastu černé a zlaté barvy s antickým tvaroslovím 

anebo bílé se zlatými doplňky. Černé barvy bylo docíleno pomocí černě tónovaného 

šelaku, pomocí moření a u dražších kusů i dýhováním ebenovým dřevem.  

Empír po celé 19. století sloužil jako nábytkový sloh panovníků, většina ostatní 

společnosti byla v tomto směru zanedbávána.  

                                                 
29

 Propojením čela křivkou splývající s postranicemi představovala empírová postel loď jako symbol 

plavby po řece života. In: DLABAL 2000 
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Nábytek 19. století 

Empírový nábytek se silným dvorním nádechem se nelíbil nové měšťanské 

generaci. Ta měla požadavek na nový mobiliář, který by tolik nepřipomínal předchozí 

imperiální období a více se přizpůsobil prostým, světlým obytným prostorám. 

Měšťanský nábytkový sloh Biedermeier
30

 byl nejvíce užíván mezi léty 1815–

1848
31

 a dosáhl velké obliby v Dánsku, Anglii, Rakousku a v Rusku, i když ovlivnil 

i velkou část nábytkového umění ostatní Evropy. 

Namísto zájmu o politické dění se veřejnost začala zajímat spíše o své nejbližší 

okolí. Rodina dostává nový význam jako zázemí pro výchovu dětí, ale i jako osobní 

útočiště. Domácnosti se proměňují v útulná intimní místa, tím se dále zvedá zájem 

o kvalitní nábytek pro měšťanskou společnost.
32

 

Biedermeierovský nábytek se vyznačoval jednoduchostí, kvalitním provedením 

a účelností, stal se základním vzorem pro moderní nábytek bez zbytečných 

a nákladných ozdob. Nábytek biedermeieru odpovídá názoru ze sbírky rytin a návrhů 

bytového zařízení Perciera a Fointaineho z roku 1801, ve které je nábytek rozdělen 

na účelný a dekorativní
33

. Smysl mobiliáře nové doby má být především účel. Nový 

názor stanovil za ideál krásy rovné a jasné linie, pokud neměly účel tektonický jako 

v případě područek a opěradel. Zkosení hran bylo opomíjeno, byly zavrženy přechody 

do měkkých profilů. 

Důležitým znakem je záliba v ohnutých područkách a opěradlech, i nohy stolů 

jsou ohýbané. Zdobení bylo omezeno na skladbu jednoduchých plošných intarzií, 

ve kterých se využívá kresba různých dřevin, nejčastěji mahagonu, břízy, hrušky, višně 

a kořenice.  

Úložný nábytek se vyznačuje masivní konstrukcí a klidným tvarem rovných 

ploch, nebo lehkým zaoblením. Nový styl oblékání a obliba připínaných tvrdých límců 

si vyžádala nové typy úložného nábytku, jako jsou šatníky, prádelníky a manžetníky. 

Vzrostla obliba nočních stolků, které dostávají podobu malé skříňky, nahoře 

se zásuvkou a v dolní části opatřenou dvířky. Hojně se rozšířilo použití knihoven, často 

v podobě polic nesených sloupky se soustruženými hlavicemi. Vitríny dostávají podobu 

                                                 
30

 Název Biedermeier byl původně chápán ironicky, vznikl složením jmen populárních figurek 

Biedermanna a Bumelmaiera z mnichovského humoristického týdeníku. In TOGNER 1993 
31

 CIMBUREK 1996c, 957 
32

 VONDRÁČEK 2010 v knize popisuje kult rodiny „hrdinství na bitevních polích vystřídala láskyplná péče 
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skleníků, tvarem i konstrukcí podobnými šatníkům
34

. Dvířka byla v horní části 

prosklenná a v dolní části plná. 

Poté, co ložnice přestaly sloužit jako společenské prostory, stávají se prostorem 

intimním a nábytek se zjednodušuje. Konstrukce postelí je pouze účelná, bez ozdob, 

ale celkově pohodlnější. 

Větší touha po pohodlí přinesla nové typy sedacího nábytku. Charakteristickým 

typem jsou masivní, polouzavřená, měkce čalouněná křesla tzv. ušáky. Protažená zadní 

opěrka byla opatřena polokruhovými opěrkami hlavy. Tato křesla bývají často doplněna 

podnožkami v podobě snížených taburetů. Dalším velmi rozšířeným typem jsou sofa, 

lenošky, které mívaly široký sedák pro dvě až tři osoby a byly opatřené bohatým 

čalouněním a masivními područkami. 

V měšťanských domácnostech se užívalo masivních stolů. Horní deska byla 

zdobená dýhou skládanou do různých sesazenek. Módními se staly skládací stolky 

užívané v pracovnách a salónech; jednoduchý stůl se dal rozložit pomocí vysouvacích 

částí a sloužil tak ke speciálním účelům, například jako hrací stůl. Drobné hráčské 

stolky obsahovaly skryté zásuvky pro uložení hracích potřeb nebo byly opatřeny 

vyklápěcími konzolkami pro odložení nápojů. 

 

Druhá polovina 19. století 

Období nápodoby slohů začíná ve čtyřicátých letech novou gotikou, která byla 

vystřídána druhým rokokem a po světové výstavě v Londýně v roce 1851
35

 novou 

renesancí, barokem a klasicismem, které byly považovány za vhodné formy bytového 

zařízení.  

Současně využití prvních strojů na opracování dřeva a možnost vyrábět dýhy 

loupáním a řezáním způsobily, že výroba nábytku byla z velké části nahrazena tovární 

produkcí. Technické novinky umožnily zrychlení a zlevnění výroby, s použitím 

překližek vznikalo mnoho levného nábytku pro široké lidové vrstvy, který byl robustní 

a slohově nečistý.  

Tyto skutečnosti vzbudily ohlas hnutí za stylovou čistotu a účelnost nábytkové 

tvorby řemeslných i továrních výrobků. Tato tendence byly patrná i na dalších 

světových výstavách v Londýně v letech 1867 a 1872, i ve Vídni 1873. Obchodní zájmy 

velkých importních firem vyvolaly zájem o módní nábytkové kusy v orientálním slohu 

dálného i blízkého východu. Na konci 19. století se v Německu vrací zájem o empír. 

Tím byl uzavřen kruh stoletého vývoje nábytku od empíru k empíru. 
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 Lůžkový nábytek sice uplatňuje historické slohové tvary, ale technicky 

je pokročilejší. Uplatňují se lehké a bytelné rámové konstrukce se slohovými ozdobami. 

Dýhování je kombinováno s řezbou, ale dekorace je pouze doplňována na základní 

konstrukci, buď v podobě výplní, nebo přidaného nízkého reliéfu.  

 Sedací historizující nábytek v konstrukci nepřinesl téměř nic nového. 

O inovacích lze mluvit jen u čalounění, kde se začala užívat ocelová pera, voskovaná 

plátna a lakované hovězí kůže. Velká obliba salónního života vyžadovala velké 

množství pohodlného sedacího nábytku. Byly oživeny a kopírovány vzory z 18. století, 

čalouněné židle, pufy
36

, taburety, křesla a různé typy pohovek a divanů, nyní však byly 

potahovány hedvábím nebo damaškem místo původních tkaných goblénů. 

U stolového nábytku byly oblíbené rozkládací stolky, které měly různé typy 

konstrukcí. Kulisový typ měl některé konstrukční prvky zdvojené a dělené tak, 

aby se do sebe mohly zasouvat a celý stůl složený i rozložený vypadal jako pevný celek. 

Jiným typem byly stoly s deskami, jejichž okrajové části byly sklopné a v případě 

potřeby se zvedaly a zajišťovaly výklopnou konzolkou. Tento typ stolů se pro svou 

podobu začal nazývat „Butterfly“
37

, motýlový, používal se jako karetní nebo kávový. 
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Ornament 

Ornament užívaný v 19. století 

Signálem návratu k antice v době, kdy rokaj suverénně ovládala dekor všech 

předmětů i dekoraci interiérů ve většině zemí západní a střední Evropy, bylo objevení 

Herkulánea a Pompejí v roce 1743, antických měst, pohřbených pod lávou Vesuvu. 

Touha po řádu s návratem k etickým hodnotám, obdiv k jasnému uspořádání přírody 

a života společnosti v antice vystřídaly pomalu umdlévající rozmařilost rokoka. Zatímco 

ve Francii doby Ludvíka XVI. obměněný dekor s klasicizujícími ornamentálními 

motivy příliš nezměnil okázalou nádheru předmětů a dekorací interiéru doby rokoka, 

v Anglii byla vzorem řecká antika se smyslem pro řád, který byl ornamentem náležitě 

zdůrazňován. 

 V českých zemích ještě do konce 18. století přežívaly barokní formy v průčelích 

staveb i tvarech užitkových předmětů, například u nábytku a nádobí. Vzpomínkou 

na barokní religiozitu je motiv božího oka na stavbách v novém slohu. Prvky klasicismu 

přinášel zejména ornament s antikizujícími prvky, postupně vytlačující rokaj.   

Byl to akant s volutou na sloupech a pilastrech odvozených z římských 

kompozitních hlavic, plastické rozety, medailony s hlavami imperátorů a palmové 

ratolesti. Styl Ludvíka XVI. přináší z Francie kromě roušek a rouškových girland 

především nejvýraznější rostlinný motiv – vavřín, uplatňující se jak ve festonech 

a girlandách, tak zavíjený do věnců svázaných rozevlátou stuhou, které se staly 

nejpříznačnějším ornamentem nového slohu. Na stále plošnějších průčelích staveb 

se objevují puklice, ale také tzv. rybí měchýřky. V dekoru fasád i užitkových předmětů 

najdeme i jiné motivy, potvrzující nový směr mezilidských vztahů, odrážející hodnotu 

přátelství, například motiv hádka nebo kotvy s vavřínovými snítkami, cenu života, 

planoucí nebo pohasínající, smuteční pochodeň. Znovu se objevuje roh hojnosti, koš 

s květinami. Navracejí se znovu známé motivy odvozené z antiky, meandr a mořská 

vlna, listovec a vejcovec, akantová rozvilina s úponkami, pletenec a perlovec, později 

také antemion – ornamentální rostlinný pás, ve kterém se střídá palmeta s lotosovým 

květem
38

. Vejcovec se nyní objevuje se šipkami.  

Empír přetrvává v architektuře českých zemí déle, až do roku 1850, v užitém 

umění se však projevil poměrně krátce jen mezi léty 1810-1820, poté byl vystřídán érou 

biedermeieru. Vedle motivů odvozených z ornamentiky císařského Říma se objevují 

motivy hlavy Egypťanky a sfinga jako ohlas Napoleonovy válečné výpravy do Egypta 

(1798–1801), motiv šípu je symbolem napoleonských válek. Parapety fasád vyplňuje 

páska v nejrůznějších konfiguracích, spojená s dalšími útvary. Pod vlivem romantismu 

se v dekorech nábytku, předmětů z litiny nebo porcelánu objevují motivy kružeb 

a gotických architektonických článků i chinoiserií.  
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 Střízlivý biedermeier – styl bytového interiéru přijatý zejména měšťanstvem, 

užíval antikizujícího ornamentu poměrně zřídka. Velmi výrazně se uplatňuje palmeta 

s úponkami, nejprve v intarzii nábytku nebo na rámech obrazů a zrcadel, kolem roku 

1830 dostává podobu plastického vějířku vycházejícího z voluty. Další její transformací 

je tzv. „slunce“, ornamentální útvar zdobící zejména výplně dveří. Ve dvacátých letech 

nechybí rozeta nebo meandr, v pozdním období se na rámech a nábytku objevuje vlys 

v podobě vejcovce. Do střední Evropy vstoupil z Francie styl druhého rokoka, jehož 

významným představitelem u nás byl malíř Josef Navrátil (1798–1865). Především 

ve svých nástěnných a nástropních malbách volně nakládal se zalamovanou páskou, 

mřížkou, rokajovým hřebínkem a kartuší, ale spojoval je s gotizujícími a arabizujícími 

motivy. Rozvinul tak romantickou polohu ornamentiky až do druhé poloviny 19. století. 

Ve výtvarném projevu venkovského lidu hrál ornament významnou roli. Stejně 

jako v jiných oblastech lidové kultury byl přejímán z vysoké společnosti, ve které 

byl vystřídán novými slohovými zásadami. V hospodářsky a sociálně vázaném regionu 

byl vzorem ornament ve výzdobě kostela a panských staveb i jejich vybavení.  

Bez styku s velkými uměleckými centry se udržely a tradovaly staré typy a formy 

předmětů, ale i jejich výzdoba. Přejímané vzory však byly výrazně stylizovány, 

zjednodušovány a vytvořily výtvarný projev zcela jiné kvality. Ornamentální motivy 

byly přejímány již z renesanční ornamentiky, granátové jablko, kytice ve váze, k nimž 

přibyly ohlasy baroka, akant, zalamovaná páska, čabraka, rokoka, rokajový hřebínek, 

rokajová kartuše, klasicismu, koš s květinami, vavřínové festony a girlandy, i empíru 

a biedermeieru. Některé opakující se motivy však neměly jen dekorativní účel, ale jasný 

symbolický význam, s čímž se v ornamentu vládnoucích vrstev setkáváme jen 

v omezené míře. K nejvýznamnějším patří motiv srdce, znamenající lásku, ve dvojici 

manželskou lásku a věrnost, podobně jako dvojice ptáčků. Běžící jelínek a kůň jsou 

symboly zdraví a síly, věneček vyjadřoval ochranu a úspěch. Ornament nalézáme 

na lidové architektuře, zejména zděných domech jižních Čech, na slavnostních 

a svátečních předmětech k různým příležitostem, na malovaném nábytku, fajánsi i skle, 

textiliích, zejména výšivkách, ale také ve výzdobě předmětů denního užití. Soustředěné 

studium a sběratelství vyvrcholilo Národopisnou výstavou českoslovanskou v Praze 

v roce 1895, která vyvolala zájem umělců a lidové motivy tak vstoupily i do vysokého 

umění. V tradičních výrobcích doznívala lidová ornamentika až do nové doby. 

Devatenácté století bylo dobou budování občanské společnosti, převratných 

hospodářských a společenských změn, vzniku silných národních států a rozvoje 

národních kultur, a to jak vysoké, tak i lidové. Vrstvy nově diferencované společnosti 

však hledaly oporu v minulosti, což se projevilo v historismu druhé poloviny století, 

jehož výrazem byly také dekor a ornament. Z měšťanstva vzešla hospodářsky silná 

podnikatelská vrstva, která získala politickou moc v národních státech a odsunula 

do pozadí vzdělanou a uměnímilovnou šlechtu. Nová vládnoucí vrstva se také opírala 
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o minulost a vyrovnávala se s handicapem vůči aristokracii, která byla nositelkou 

uplynulých období „velkých slohů“.   

  Zatímco v lidovém prostředí ornamentální motivy z uplynulých staletí 

přetrvávaly, v kultuře vyšších vrstev doprovázely vědomý návrat do minulosti, se kterou 

se tak nově uspořádaná společnost vyrovnávala. Až do konce století si vládnoucí vrstva, 

jež získala svou politickou moc převahou ekonomické síly hospodářského rozvoje nad 

feudálním systémem, nedokázala vytvořit nový reprezentativní sloh. Spolu 

s architekturou a uměleckým řemeslem prošel ornament ve druhé polovině 19. století 

jakoby znovu cestu skoro celého tisíciletí, aby se opět prosadil jako nedílná součást 

téměř každého objektu nebo předmětu. Byl zrcadlem tradicionalismu, jenž měl své silné 

příznivce v konzervativních bohatých vrstvách společnosti. Již kolem poloviny století 

s nádechem romantismu dochází k míšení ornamentálních prvků z různých slohových 

období, a to i v dekoracích významných umělců.  V sedmdesátých letech se znovu 

objevují vzpomínky na antické formy a ornament i v neobvyklém spojení, 

např. v tzv. švýcarském stylu.    

V první polovině 19. století se o rozšíření a uplatnění ornamentu zasloužili 

zejména architekti a malíři. Vynálezem litografie se příprava grafických předloh 

podstatně zjednodušila a urychlila. Vzorníky a katalogy firem začaly ve druhé polovině 

19. století nahrazovat grafické rytiny v knihách a na jednotlivých listech. Se střídáním 

historizujících slohů dochází k soustředěnému studiu ornamentů jednotlivých 

historických epoch. Již nepostačovaly edice traktátů významných architektů 

a uměleckých řemeslníků, které byly znovu vydávány. Vznikala kompendia, 

shromažďující sbírky historické ornamentiky nejen z evropských zemí, ale z celého 

světa, která jsou dodnes vydávána v obnovovaných reedicích.  

Průčelí jinak racionálně uspořádaných budov včetně inženýrských staveb 

se postupně stávalo jen dekorativní kulisou, v níž nesměl chybět ornament, který měl 

architektuře stvrdit pečeť reprezentace. Dekor a ornament, tentokrát již bez náboje 

původního slohu, stále více zakrývaly tvar a začaly popírat smysl předmětu. Docházelo 

také k opakování stejného motivu na průčelí domů, což snižovalo výtvarnou hodnotu 

fasády. Negativní tendence se prohlubují na sklonku století, kdy ornament ztrácí svou 

původní úlohu. Na jednom předmětu nacházíme bez vůle po logickém spojení s tvarem 

motivy z různých slohových období vedle sebe, nebo se tam dokonce prolínají. 

Historizující ornament se stal přežitou formou bontonu, pouhým dekorativním nánosem, 

zakrývajícím podstatu vlastního objektu. Došel do slepé uličky a stal se výrazem 

eklekticismu. Jeho záchranou bylo jen kvalitní řemeslné provedení, které dnes 

obdivujeme. 

Podobně jako v západní Evropě jde i v českých zemích o období vědomých 

návratů do minulosti. Také u nás architektura a užité umění jako by v krátké době 

prodělaly retrospektivu uplynulého tisíciletí, s úctou k zachovalým svědkům národní 
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minulosti. Románské památky z počátků národních dějin inspirovaly k novému 

ornamentu malíře Josefa Mánesa (1820–1871). Obnova středověkých staveb vedla 

k oživení gotického tvarosloví také v návrzích řady architektů na novostavby kostelů, 

nové zařízení a liturgické předměty, které doznívá až do druhého desetiletí 20. století. 

Z Vídně to byla výrazná podpora renesance, považované za sloh novověku. Vedle 

snahy vyrovnat se s jejími příklady v Itálii, Francii i Nizozemí, jak na ně navázali 

architekti Josef Zítek (1832–1909), Antonín Viktor Barvitius (1823–1901) a Josef 

Schulz (1840–1917), se Antonín Wiehl (1846–1910) a jeho následovníci obrátili 

k památkám domácí architektury 16. století a vznikla tak česká novorenesance. Celá 

řada architektů v severních Čechách a na severní Moravě navázala na tamní příklady 

severské renesance. S charakterem architektury je spojen také výběr odpovídající 

ornamentiky, která v jednotlivých větvích nejrozšířenějšího historizujícího slohu 

poznamenala také užité umění, na jehož rozvoji se architekti svými návrhy významně 

podíleli. V kamenických pracích, štukové výzdobě a sgrafitu se tak znovu objevují 

nejen známé antikizující ornamenty, ale také především akantová arabeska, groteska, 

maureska, ale též rolverk a probíjený ornament, výjimečně i geometrická arabeska. 

Velký význam pro šíření ornamentiky měly také jednotlivé odborné 

uměleckoprůmyslové školy, jež vznikaly na obrodu uměleckých řemesel v duchu idejí 

anglického hnutí Arts and Crafts. Studium ornamentu se stalo východiskem k dalšímu 

uplatnění jejich absolventů.  

V devadesátých letech přichází z Vídně do Prahy architekt Bedřich  

Ohmann (1858–1927) s příklonem k baroku, uplatněným nejen při restauracích staveb 

18. století v Čechách, ale v novostavbách, vycházejících z bohatého fondu české 

barokní architektury. Ornamentika štukové výzdoby, kovářských prací a dalších 

doplňků architektury oživila znovu akantovou rozvilinu, mušli, zalamovanou pásku, 

mřížku, čabraku. Jako ohlas Národopisné výstavy českoslovanské v Praze se objevily 

v dílech některých architektů, zejména Jana Kouly (1855–1919) a Dušana Jurkoviče 

(1868–1947), lidové ornamentální motivy. 
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Závěr 

S postupným vývojem společnosti, potřeby bydlení, pohodlí a místa odpočinku 

se rozvíjí úroveň obytných prostor. Stejně jako architektura reaguje na potřeby 

společnosti, přizpůsobuje se i zařízení mobiliářem. Tam, kde v raném středověku 

postačoval jeden stůl, který sloužil jak k práci, tak ke stravování, novověká společnost 

vyžaduje mobiliář se specifickou funkcí, jako jsou stoly psací, kuchyňské atd. Bydlení 

a bytová architektura už nebyla jen potřebou výstavby obydlí před nepřízní počasí, 

ale dostala účel reprezentace.  

V průběhu vývoje nábytkového umění se z účelného, jednoduchého mobiliáře 

postupně stávají reprezentativní předměty. Kvalitní zdobený nábytek se stává znakem 

bohatství, vlivu a plní především funkci reprezentace. S tím souvisí i rozvoj zdobných 

technik, kterých existuje nespočetné množství. Jejich zkoumání by si zasloužilo 

samostatnou práci.  

Zařízení mobiliářem i ve šlechtických sídlech bylo jen sporé, a tak byl nábytek 

přenášen z jedné místnosti do druhé, podle potřeby obyvatel, nebo převážen na vozech 

z jednoho šlechtického sídla do druhého. Využití vynálezů na zjednodušení a zlevnění 

výroby napomáhá rozvoji budoucí bytové architektury a designu. Levnější výroba 

umožnila i měšťanům zařízení interiéru kvalitním zdobným nábytkem. 

Téma vývoje a proměny nábytkového umění, uměleckého řemesla 

a přidružených zdobných technik je velice obsáhlé a v bakalářské práci bohužel není 

možné obsáhnout celé téma. Jednotlivá období, místní specializace, zdobné techniky 

nebo jen vynálezy, které přispěly k rozvoji nábytkového umění, by vystačila 

na samostatnou práci a zaslouží si další důkladné zkoumání, v rámci dějin užitého 

umění. 
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Obrazová příloha 

 

 

1. Příklad pozdně gotické skříně z 15. století. 
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2. Příklad skládací židle z gotického období. 3. Příklad zdobené vrcholně 

renesanční židle s motivem 

maskarónu uplatněným v 

opěradle. 

 

4. Raně renesanční lavice z konce 15. Století italského původu. 
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5. Příklad skříně z období rané italské renesance. 
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6. Skládací židle z přelomu 15. a 16. století.  7. Židle ve stylu vlámského baroka 

ze 17. století. 

 

8. Příklad barokního stolu s tordovanými nohami. 
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9. Příklad barokního oválného stolu se zásuvkou v lubu. 

 

 

 

 

10. Příklad raně a vrcholně barokní stylizace akantového listu. 
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11. Konzolový stůl ve stylu vrcholného francouzského baroka.  

 

12. Příklad rokokového ornamentu z let 1720–1760 (kartuše). 
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13. Přebírání egyptských vzorů v nábytkovém umění empíru u stolů a konzolových 

stolů.  

 

14. Postel v empírovém tvarosloví, které ovlivnilo biedermeier. 
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