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Abstrakt 
 
 
Tématem bakalářské práce je použití zlata ve výtvarném umění, a to se zaměřením na české 
prostředí. Cílem práce bylo nashromáždit informace o přístupu k tomuto drahému kovu, o 
jeho využití  v jednotlivých uměleckých epochách, o jeho významu v té které době. O úzkém 
spojení zlata s křesťanstvím, především v uměleckořemeslném zpracování  liturgických 
předmětů.  
Nastínili jsme situaci, která panovala kolem Svatolukášského sdružení a řemeslnických cechů, 
v nichž se mohla uměleckořemeslná činnost plně rozvíjet. Neopomněli jsme ani období, která 
byla pro využití zlata jako výtvarného prostředku méně příznivá. Zmínili jsme některé 
osobnosti, které ovlivnili a formovali tento umělecký obor.  
Součástí práce je také popis jednotlivých druhů a způsobů pozlacovačských technik a několik 
příkladů takových prací.  
Práci jsme doprovodili obrazovou přílohou dokumentací.  
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Úvod 
 
Ve své bakalářské práci se budeme zabývat zlatem. Ze všech kovů je to právě zlato, které 
doprovází lidstvo téměř celými dějinami. Tato práce je malou výpovědí o vlivu zlata na 
společnost, a to především v souvislosti s výtvarným uměním, které je již od samého počátku 
spjato s vnímáním člověka, historií, stejně jako využití zlata. Zlato si oblíbily nejstarší 
civilizace již před 5000 lety. Bylo známo již v době kamenné. Staří Egypťané ho využívali ke 
stomatologickým účelům, již přes 2500 let se razí zlaté mince. Zlato jako symbol věčnosti 
provází člověka při jeho náboženských obřadech. Bylo používáno k výzdobě, byla tedy 
zvládnuta technika jeho zpracování. 
  Také v bibli, jedné z nejstarších písemných památek lidstva,  se můžeme dočíst o zlatu. Zlato 
bylo součástí života kočovných kmenů. Bylo důstojným materiálem pro výzdobu 
Šalomounova chrámu v Jeruzalémě, stejně tak věčným pokušitelem v podobě zlatého telete. 
   V židovské tradici má zlato symboliku barvy krve. Čistým kovem, symbolizujícím boží 
lásku a milosrdenství, bylo stříbro. Kultovní předměty pro synagogu tedy byly zhotovovány 
ze stříbra. 
  Zlato se velmi často objevuje v řeckých mýtech. Ve světě řeckých bohů je zlato atributem 
slunečního boha Hélia, ale i tam mělo současně také negativní význam, představovalo 
marnost a zlo. Zlatem je obklopen Olymp, cesta na Olymp vede zlatou bránou, do níž bohové 
vjíždějí ve zlatých kočárech, zlaté jsou paláce Diovy. 
  Jedním ze zdrojů naší představy o založení světa je alchymie. Z mnoha kovů, kterými se 
alchymisté zabývali (zlato, stříbro, měď, železo, olovo, cín a elektrum), bylo zlato mezi sedmi 
kovy uváděnými starověkými a středověkými přírodovědci vždy na prvním místě. Možná za 
to může také skutečnost, že zlato nepodléhá rozkladu, tedy chemickým vlivům. Zlato vnímali 
alchymisté jako jiskru věčnosti v lidském těle. Tím, že se snažili najít způsob, jak zlato 
vyrobit, hledali současně elixír života. Podstata alchymie však nebyla jen v položení základů 
chemie, ale i duchovního hledání. S tím souvisel i Kámen mudrců, který měl sloužit jako 
prostředek k výrobě drahých kovů z neušlechtilých a také jako prostředek zušlechťující a 
proměňující lidskou přirozenost.  Zlato se stalo mocným symbolem, jak to vyplývá 
z nejranějších záznamů. „První písemná zmínka o alchymii je stará přes dva tisíce let a 
pochází z Číny. Píše se tam, jak vyrobit zlato a jak si prodloužit život pomocí zlata….Jestliže 
se alchymisté pokoušeli vyrobit zlato z méně ušlechtilých kovů, očekávali, že oheň promění 
zničitelné v nezničitelné. Snažili se extrahovat trvalé z pomíjivého. Podobně hledali věčné 
mládí. V každém léku proti stáří bylo zlato jako hlavní přísada. Kromě toho radili alchymisté 
svým patronům, aby pili ze zlatých pohárů, chtějí-li si prodloužit život.“ 1) 
  Prvenství mezi drahými kovy si odedávna drželo zlato. Bylo to pro jeho krásný a především 
stálý vzhled, pro jeho neměnný lesk.  Zlato se získává z křemenných žil, jež prostupují 
horninami, nebo z náplavů, které vznikly zvětráváním a odplavením zlatonosných hornin. 
Zlato je, jak jsme už uvedli, ve srovnání s jinými kovy chemicky nereaktivní.  
  Má však i vynikající fyzikální vlastnosti, díky nimž se snadněji opracovává. Jsou to: tažnost, 
kujnost a snadná tavitelnost.  
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Trvalá hodnota kovu přispěla na straně jedné k uchování zlatnických děl po dlouhá staletí, na 
straně druhé však vysoká hodnota této suroviny přispěla k přepracování, ztavení a tím 
k znehodnocení mnoha cenných předmětů. Je známo přes dvacet stabilních přírodních 
sloučenin, které obsahují zlato. Vyskytuje se v přírodě často v ryzí podobě, ve formě šupinek, 
drobných zrnek, valounků či krystalů. Ty pak mají podobu krychle nebo oktaedru. Krystaly 
mohou být i v podobě dokonalého osmistěnu, je to však velice vzácné. Většinou jsou silně 
stlačené nebo protáhlé a vyplňují místo svého výskytu. Pak mají podobu nitkovité nebo 
keřovité srostlice. Zlato je prvek vyskytující se v přírodě velmi vzácně, jeho obsah činí pouhé 
0,3 gramu v tuně      váhy Země. (Počítáme-li však i kovové jádro, v němž je koncentrace 
zlata proti  průměrné hodnotě alespoň pětinásobná.) Zlato se však vyskytuje i jako součást 
rostlin. Nepatrné množství ho obsahují stromy, keře, houby, lišejníky, mořské řasy. Malé 
částečky zlata obsahuje i měsíční prach, vesmírné meteority a měsíční horniny. Čím 
jednodušší forma života, tím obsahuje více zlata. Usazování zlata v živých organismech 
souvisí s tím, že pohlcují určité látky, které potřebují pro svůj život z vodního prostředí. 
  Nejstarší zlatý předmět v Čechách je pak spirálová vlasová ozdoba, nalezená při 
vykopávkách v Lázních Toušeni nedaleko Brandýsa nad Labem, která byla zhotovena kolem 
roku 2 800 před naším letopočtem. První zlato bylo tedy těženo ještě na sklonku doby 
kamenné. 
  Ve středověku patřilo České království, vzhledem ke geologickému vývoji, 
k nejvýznamnějším evropským producentům zlata i stříbra. Na našem území bylo dlouhá 
staletí zlato získáváno rýžováním a to v povodí řek Vltavy, Otavy a v oblasti Zlatých Hor. 
Zlato se také získávalo tavením cizích mincí. Nástup hlubinné těžby zlata nastal až koncem 
13. století, v důsledku vyčerpání tradičních rýžovišť. Nejznámější doly jsou jílovské, vedle 
nich tu v polovině 14. století bylo ještě dalších 25 důlních ložisek. Proslulost dolu v Jílovém u 
Prahy skončila ve 2. polovině 14. století, kdy došlo k zatopení nejdůležitějších dolů. Nový důl 
se zde otevřel až po druhé světové válce. 
  Zlatnické dílny jsou doloženy z vykopávek v Mikulčicích, Pohansku u Břeclavi, Uherském 
Hradišti. Zásoby zlata byly v Čechách vyčerpány v 17. století.  
Pokusíme se tedy o nahlédnutí do vývoje tohoto pozoruhodného řemesla, úzce spjatého 
s jinými uměleckými řemesly, s malířstvím i sochařstvím. 
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1. Počátek zlatnictví 
   
Drahé kovy, jakým je i zlato, si našly své uplatnění ve výtvarném umění a uměleckém 
řemesle již velmi záhy. Nejstarší známé příklady užití zlata pocházejí z Egypta. Staří Řekové 
používali techniku zvanou empaistika nebo také chryselefantinová technika. Jednalo se o 
techniku, při níž se dřevěné jádro plastiky, pečlivě vyhlazené,  pokrývalo slonovinou na 
místech inkarnátu a  tepaným zlatem či stříbrem na místě oděvu a zbroje. Oči se poté 
vysazovaly z drahých kamenů. Tento způsob výzdoby později převzalo i křesťanské umění. 
Jsou známy románské  a raně křesťanské dřevěné sochy, které byly pokryty zlatým plechem 
nebo zlaceným stříbrem. Také zlacení pomocí vysychavých olejů, tzv. zlacení na olej, 
používali již Egypťané. Přes veškeré vykrádání hrobů ve starověku, středověku i v novověku 
dokládají archeologické nálezy neuvěřitelné bohatství skrývající se v hrobech egyptských 
faraónů a starověkých králů Mezopotámie, Sumeru a Babylónu. Stejně tak však dokládají i 
dokonalé řemeslné znalosti a mistrovství řeckých, římských a etruských zlatníků. Se zlatem 
pracovala byzantská i středověká mozaika. 
  Zlatnictví, jak vidíme, je velmi staré řemeslo. Pokud jde o slovanskou oblast, jsou dokladem 
vyspělosti zlatnictví nálezy na území Velké Moravy, které pocházejí z 9. století.  
Jiné významné nálezy pocházejí z areálu Pražského hradu, který byl trvaleji osídlen už od 9. 
století. Nálezy, jež pocházejí z této doby, vypovídají o vysoké umělecké úrovni zpracování 
zlata. Lze hovořit o samostatném velkomoravském stylu.  Na tradici románského zlatnictví 
navázala gotika na počátku 14.století. Prvním dochovaným dokladem gotické zlatnické práce 
u nás jsou pohřební insignie Přemysla Otakara II., které nechal zhotovit jeho syn Václav II. 
v roce 1296. V této souvislosti je třeba připomenout, že Přemysl Otakar II. byl také nazýván 
král  železný a zlatý. Klenoty jsou vyrobeny ze zlaceného stříbra. O něco mladší je pohřební 
insignie krále Rudolfa I., která pochází z roku 1307. 
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2. Zlato v bibli – ze zlata 
 
O zlatu se dočítáme v bibli na mnoha místech.V Písmu lze nalézt více jak 400 zmínek o zlatě, 
kde mívá nejen kladný, ale i záporný význam, a to jak ve Starém, tak i v Novém zákoně. Ve 
Starém zákoně znamená často požehnání, je pokládáno za milost boží, za dar z nebe. V dílech  
středověkých teologů je zlato nejčastěji symbolem moudrosti a božské podstaty. Fyzikální 
vlastnosti zlata se symbolicky přenášely na vlastnosti lidské a naopak. V této souvislosti se 
proto můžeme setkat s vlastnostmi zlata, jakými byla trpělivost, snášenlivost, vytrvalost. 
Člověk, jenž si přes zkoušky a příkoří dokázal zachovat svou víru, pevnou vůli a charakter, 
byl připodobňován ke zlatu, které si zachovalo svou hodnotu, jas a hmotnost poté, co prošlo 
ohněm. 
  Zlato mělo v dobách minulých odlišnou hodnotu a znamenalo pro tehdejší společnost něco 
docela jiného než později. Zlatem se zdobili ženy i muži, sloužilo při výzdobě velekněžského 
šatu, ale především pak bylo využíváno k věhlasu a spřízněnosti s bohem, k ceremoniálním 
účelům.  
  Když sestoupil Mojžíš z hory Sinaj, obdržel od boha kromě povinnosti šířit Desatero 
přikázání ještě instrukce ohledně stavby svatyně, ve které měli Židé uctívat Boha a kde měla 
být umístěna archa úmluvy. Měla být uvnitř i zvenku obložena zlatem čistým a nad ní měl 
udělat zlatou korunu, avšak i nábytek a všechny ozdobné předměty měly být pokryty čistým 
zlatem. Píše se tak v knize Exodus (25-28). Také v I. knize Královské (6,20-22) je popsáno, 
jak má Šalomoun se zlatem naložit při výrobě kultovního náčiní pro svatyni: „Kterážto 
svatyně svatých vnitř byla dvadcíti loktů zdélí, a dvadcíti loktů zšíří, též dvacíti loktů zvýší, a 
obložil ji zlatem nejčistším. Oltář také cedrový obložil. Tak obložil Šalomoun příbytek ten 
zlatem nejčistším, a učinil rozdělující stěnu a provazy zlaté před svatyní svatých, kterouž také 
obložil zlatem. Anobrž všecken dům obložil zlatem, žádné strany nepomíjeje; též všecken 
oltář, kterýž byl před svatyní svatých, obložil zlatem.“ 2) 
  Zlato se objevuje dokonce při popisování ráje, dne sedmého, ve druhé knize Mojžíšově  
(2, 10-12):  
„A zlato země té jest výborné; tam jest i dbelium, a kámen onychin.“  
“ Hlava jeho jako ryzí zlato, vlasy jeho kadeřavé, černé jako havran.“ Píseň Šalamounova  
(5, 11). 3) 
   V knize Genesis (13, 2)  - je popsán praotec židovského národa Abrahám jako bohatý na 
dobytek, na stříbro i na zlato. I svého služebníka, kterého vyslal pro svou nevěstu, krásnou 
Rebeku, dceru Bathuelovu, vybavil zlatými šperky vážící deset lotů zlata. Jak se píše v knize 
Genesis (24, 22). Také Šalamoun byl obdařen velkým bohatstvím. Viz I. kniha Královská (10, 
14-25): 
 „Byla pak váha toho zlata, kteréž přicházelo Šalomounovi na každý rok, šest set šedesát šest 
centnéřů zlata…A protož nadělal král Šalamoun dvě stě štítů z zlata taženého,šest set zlatých 
dával na každý štít. A tři sta pavéz z taženého zlata, libry zlata dal na každou pavézu. I složil 
je král v domě lesu Libánského. Udělal také král stolici z kostí slonových velikou, a obložil ji 
zlatem ryzím. …Nadto všecky nádoby krále Šalamouna, jichž ku pití užívali, byly zlaté, a 
všecky nádoby z zlata nejčistšího. Nic nebylo od stříbra, aniž ho sobě co vážili ve dnech 
Šalamounových. Nebo měl král lodí mořské s lodími krále Chírmana. Jednou ve třech letech 
vracely se ty lodi mořské, přinášející zlato a stříbro, kosti slonové, a opice a pávy. I zveleben 
jest král Šalamoun nad všecky krále zemské v bohatství a v moudrosti. A pročež všickni 
obyvatelé země žádostivi byli viděti tvář Šalomounovu, aby slyšeli moudrost jeho, kterouž 
složil Bůh v srdci jeho. A přinášeli jeden každý dary své, nádoby stříbrné a nádoby zlaté, 
roucha a zbroj, i vonné věci, koně a mezky, a každého roku.“   4) 
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 Příběh Mojžíšova bratra Árona poukazuje však také na zrádnost zlata a odmítavý postoj k 
němu. Stalo se tak, když židovský lid vyvedený z Egypta zaváhal ve své víře a požádal Árona 
o zhmotnění Boha, aby měl jistotu. Áron vyzval Židy, aby odejmuli zlaté náušnice z uší svých 
žen, dcer a synů a mohli tak odlít ze svých šperků zlaté tele. 
Druhá kniha Mojžíšova (32, 2-4): 
„I řekl jim Aron: Odejměte náušnice zlaté, kteréž jsou na uších žen vašich, synů vašich i dcer 
vašich, a přineste ke mně. 
Tedy strhl všecken lid náušnice zlaté, kteréž byly na uších jejich, a přinesli k Aronovi. 
Kteréžto vzav z rukou jejich, dal je do formy, a udělal z nich tele slité. I řekli: Tito jsou 
bohové tvoji, Izraeli, kteříž tě vyvedli z země Egyptské.“   5) 
 Hospodin se hněval na svůj lid, který chtěl mít záruku, že je Bůh s nimi. A protože zlato 
Izraelci zneužili, Hospodin se od něj odvrací. Tak se píše v knize Exodus (32, 1.-9. 15-35). 
Další příklad může najít v knize Žalmů (119, 72) a (119, 127) „ Za lepší sobě pokládám zákon 
úst tvých, nežli na tisíce zlata a stříbra...Z té příčiny miluji přikázání tvá více nežli zlato, i to, 
kteréž jest nejlepší.“ Také Job (28, 17) poukazuje na relativní hodnotu zlata. Oznamuje, 
v čem tkví pravá moudrost, že nemůže být ceněna za zlato, že nabytí moudrosti je dražší nad 
klenoty.“Nerovná se jí zlato ani drahý kámen, aniž směněna býti může za nádobu z ryzího 
zlata.“  6) 
    Zdá se, že starověký svět měl zlata dostatek. 
Trvalo však ještě velmi dlouho, než se zlato proměnilo v zlaté mince. Takové využití zlata 
tehdejší společnost neznala. To, co mělo daleko větší hodnotu, bylo obilí a potraviny vůbec.  
Nejinak je tomu i v Novém zákoně, také tam můžeme najít kladné i záporné zmínky o zlatu. 
Evangelium Sv. Matouše (10, 9):  
„ Nebeřte s sebou zlata, ani stříbra ani peněz do opasků svých.“  7) 
Takto vybízí Ježíš ve chvíli povolání dvanácti Apoštolů. 
Dále v Prvním listě Timoteovi (2, 9), Sv. Pavel nabádá ženy, aby se spíše než šperky zdobily 
dobrými skutky:  
„Takž také i ženy, aby se oděvem slušným s stydlivostí a s střídmostí ozdobovaly, ne 
křtaltováním sobě vlasů, neb zlatem, aneb perlami, aneb drahým rouchem.“ 8) 
Velkému odsouzení se dostalo zlatu, když posloužilo nevěstce babylonské, opilé krví svatých 
a na šelmě sedící.  
“Žena pak odína byla šarlatem a brunátným rouchem, a ozdobena zlatem a kamením drahým 
a perlami, mající koflík zlatý v ruce své, plný ohavností a nečistoty a smilstva svého.“ Tak 
píše se ve Zjevení svatého Jana Theologa (17, 4). Babylonská říše byla odsouzena k zániku 
poté, co lidé opustili Hospodina a jeho zákon, (18, 16): “ A řkouce:  Běda, běda, město veliké, 
kteréž odíno bylo kmentem, a šarlatem, a brunátným rouchem, a ozdobeno bylo zlatem, a 
kamením drahým  i perlami; nebo v jednu hodinu zahynula tak veliká bohatství.“  9) 
  Mezi kladné zmínky o zlatu v Novém zákoně patří příjezd mudrců k narozenému  králi. 
 „I všedše do domu, nalezli děťátko s Marií matkou jeho, a padše, klaněli se jemu; a otevřevše 
poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.“   10) 
Evangelium podle Sv. Matouše (2, 11). Aby mohli kněží přenést truhlu Hospodinovu a stánek 
úmluvy přenést do svatyně svatých pod křídla cherubínů, musel být postaven Šalamounův 
chrám. První kniha Královská (6, 20-22, 28, 30, 32).  
„ Kteráž to svatině svatých byla uvnitř zdéli, a dvadcíti loktů zšíří, též dvadcíti loktů zvýší, a 
obložil ji zlatem nejčistším. Oltář také cedrový obložil. Tak obložil Šalamoun příbytek ten 
zlatem nejčistším, a učinil  rozdělující stěnu a provazy zlaté před svatyní svatých, kterouž také 
obložil zlatem. Anobrž všeckem dům obložil zlatem, žádné strany nepomíjeje; též všecken  
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oltář kterýž byl před svatyní svatých....Obložil také ty cherubíny  zlatem...I podlahu domu 
položil zlatem vnitř i zevnitř...Oboje pak ty dvéře byly z dříví olivového, kteréž ozdobil 
řezbami cherubínů a palm a rozvitých květů, a obložil zlatem; potáhl také i cherubíny i palmy 
zlatem.“   11) 
  To, že bylo zlato zpracováváno, dokládají další zmínky v bibli o zlatnících. Muž jménem 
Míkajáš, později tzv. Míka, měl ve svém domě svatyni, do níž nechala jeho matka zhotovit 
modly ze zlata: 
„On pak navrátil to stříbro matce své, z něhož vzala matka jeho dvě stě stříbrných, a dala 
zlatníku. I udělal z nich obraz litý a slitý, kterýž byl v domě Mikově.“  12) 
Kniha Soudců (17. 4.)   
V knize Nehemiášově, (3. 8, 31, 32) jsou zmiňováni zlatníci Uzíel a Malkiáš, kteří se účastnili 
opravy Jeruzalémských hradeb: 
„Podlé nich pak opravoval Uziel syn Charhaiášův s zlatníky, a podlé něho opravoval 
Charhaiáš, syn apatékářův. A nechali Jeruzaléma až do zdi široké.“...„Za ním opravoval 
Malkiáš syn zlatníkův až k domu Netinejských a kupců, naproti bráně  Mifkad, až do paláce 
úhlového. A mezi palácem úhlovým až do brány bravné opravovali zlatníci a kupci.“   13)         
Radostnou zvěstí je v knize Izaiáš (40, 19):   14) 
„Jakžkoli rytinu líčí řemeslník a zlatník zlatem ji potahuje  a řetízky stříbrné k ní slévá.“ Stalo 
se tak po těžkých dobách , kdy Asyřané a poté i Babyloňané obléhali Jeruzalém. Chrám i 
města byly zničeny. Lid byl přemožen, padl do otroctví. Hospodin proto stvořil vše nové. 
Tato kapitola je doslova zvěstí. Lidé se navzájem povzbuzovali a pomáhali si, Izaiáš  (41, 7):   
„A tak posilňoval tesař zlatníka, vyhlazujícího kladivo tlučením na nákovadlí, říkaje: 
K sletování toto dobré jest. I utvrdil to hřebíky, aby se nepohnulo.“         15)               
  Avšak v bibli existují i negativní zmínky o zlatnících a jejich práci, je-li ve spojitosti 
s výrobou jakékoli modly, v knize Izaiáš,  (46, 6) . 
„Ti, kteříž marně vynakládají zlato z měšce, a stříbro na vážkách váží, najímají ze mzdy  
zlatníka, aby udělal z něho boha, před nímž padají a sklánějí se.“    16) 
Další zmínka o tom, že se hlupáci modlí k bůžkům vyrobeným ze dřeva. O hanbě zlatníků, 
kteří zhotovují modly, se píše v knize Jeremiáš (10, 9), také (10, 14):   
„Stříbro tažené ze zámoří přivážíno bývá, a zlato z Ufaz, dílo řemeslníka a rukou zlatníka; 
z postavce modrého a šarlatový jest oděv jejich, všecko to jest dílo umělých.“                                                 
„Tak zhloupěl každý člověk, že nezná toho, že zahanben bývá každý zlatník pro rytinu; nebo 
slitina jeho jest faleš, a není ducha v nich.“                17)                                              
   Zlatník Démétrios byl, spolu se svými řemeslníky, rozzloben a měl strach o svou obživu, na 
jednoho z učedníků Pavla z Efezu. Ten na své cestě hlásal, že bohové udělaní lidskýma 
rukama nejsou žádní bohové. Skutky Apoštolů (19, 24): 
„Nebo zlatník jeden, jménem Demetrios, kterýž dělával chrámy stříbrné Diány nemalý zisk  
přivodil řemeslníkům.“                            18)                                                                     
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3. Další zmínky o zlatu – zlatník, zlato 
 
Další zmínky o zlatu vyskytující se v bibli se vztahují ke stavbě chrámu a jeho výzdobě. 
Dokládají také používání materiálu-zlata. Hospodin vyzval prostřednictvím Mojžíše lid 
k dobrovolným darům pro výrobu bohoslužebných předmětů. Byla dána přesná velikost 
schrány, stolu i svícnů. Vše mělo potom sloužit jako vzor svatého příbytku i všech 
bohoslužebných předmětů. Druhá kniha Mojžíšova (25, 17); (37, 6, 7); (25, 18); (26, 29); (36, 
34); (28, 6, 8, 15); (26, 31); (39, 2, 8); (39, 5):  
„Ud ěláš i slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte pak bude dlouhost její, půl druhého pak 
lokte širokosti její.“                                                                                                   
„Ud ěláš také dva cherubíny zlaté, z taženého zlata uděláš je na dvou koncích slitovnice.“  
„Ud ělal i dva cherubíny z zlata, z taženého zlata udělal je na dvou koncích slitovnice.“ 
„Ud ělal také slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte byla dlouhost její, půl druhého lokte 
širokost její.“                                                                                                                      
„Ty pak desky obložíš zlatem, a kruhy k nim uděláš zlaté, do nichž by svlakové byly 
uvlačováni; a obložíš i svlaky zlatem.“                                                                        
 „Desky pak obložil zlatem, a kruhy jejich udělal z zlata, aby v nich svlaky byly; a obložil 
svlak zlatem.“                                                                                                                               
„Ud ělají pak nárameník z zlata, z postavce modrého a šarlatu, z červce dvakrát barveného a 
hedvábí bílého, přesukovaného dílem řemeslným.“                                                          
„A udělal náramenník ze zlata, postavce modrého a šarlatu, a červce dvakrát barveného a 
bílého hohedvábí přesukovaného.“                                                                                                       
„P řepásání pak přes ten náramenník, kterýž na něm bude, podobné bude dílu jeho; z týchž 
věcí bude, totiž z zlata, z postavce modrého, a z šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a 
z hedvábí bílého přesukovaného.“                                                                                                       
„P řepásání také náramenníka, kteréž bylo na něm, z týchž věcí bylo a týmž dílem, z zlata, 
postavce modrého a šarlatu a červce dvakrát barveného, a bílého hedvábí přesukovaného, 
jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.“                                                                                      
„Ud ěláš také náprsník soudu dílem řemeslným, takovým dílem, jako nárameník uděláš jej 
z zlata, z postavce modrého, z šarlatu, z červce dvakrát barveného, a bílého hedvábí 
přesukovaného“.   19)                                                                    . 
   Hospodin také přikázal Mojžíšovi, aby byla zhotovena svatá roucha  pro přisluhování ve 
svatyni. Dále kněžská roucha, rovněž zlatem zdobená, pro Árona a jeho čtyři syny, kteří 
budou sloužit bohu jako kněží.  Protože kněžská roucha měla svou symboliku, každá 
podrobnost jejich vzniku byla přesně stanovena. 
Druhá kniha Mojžíšova (28, 5, 6, 8, 13, 14) ; (28, 36): 
„A vezmou řemeslníci zlato a modrý postavec, a šarlat a červec dvakrát barvený a kmet.“ 
Udělají pak náramenník z zlata, z postavce modrého a šarlatu, z červce dvakrát barveného a 
hedvábí bílého přesukovaného, dílem řemeslným.“       
„P řepásání pak přes ten nárameník, kteréž na něm bude, podobné dílu jeho; z týchž věcí 
bude, totiž z zlata, z postavce modrého a šarlatu, a z červce dvakrát barveného a hedvábí 
bílého  přesukovaného.“ 
„Ud ěláš i háklíky zlaté“. 
„A dva řetízky z zlata čistého jednostejně uděláš dílem točeným, a zavěsíš řetízky ty stočené 
na ty háklíky.“ 
„Ud ěláš také plech z zlata čistého, a vyryješ na něm dílem vyrývajících pečeti: Svatost 
Hospodinu.“    20)                                                                                              
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 Také kněžské vysvěcení Árona a jeho synů, mělo svá pravidla. Třetí kniha Mojžíšova (8,9): 
„Potom vstavil čepici na hlavu jeho; a dal na čepici jeho po předu plech zlatý, korunu svatou, 
jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.“      21)                                                 
    V druhé knize Paralipomenon je také popisováno velké bohatství. Bylo dáno králi 
Šalomounovi, který sloužil bohu a vládl pevně svému království. Hospodin s ním byl tedy 
velmi spokojen.  Proto se Šalamounovi zjevil a vyzval ho, aby vyslovil své přání. Protože 
Šalomoun nežádal  bohatství, ale moudrost při svých vladařských povinnostech, dostalo se 
mu obojího. Tak se Šalomoun rozhodl vybudovat dům Hospodinovu jménu a sobě dům 
královský. O pomoc při stavbě chrámu požádal foinického krále a uzavřel s ním dohodu o 
odbornících a potřebách k  této stavbě, Paralipomenon (2, 7): 
„Protož nyní pošli mi muže umělého, kterýž by uměl dělati na zlat, na stříbře, na mědi, na 
železe, i z zlatohlavu a z červce, a z postavce modrého, a kterýž by uměl řezati řezby s jinými 
umělými, kteříž jsou u mne  v Judstvu a v Jeruzalémě, kteréž zjednal David otec můj.“   22) 
Druhá kniha  Paralipomenon (4,22): 
„I žaltáře i kotlíky, kadidlnice a nádoby k oharkům z zlata čistého, k tomu i bránu domu, 
dvéře vnitřní svatyně svatých, i dvéře domu, totiž v chrámě, byly z zlata.“    23)             
Druhá Paralipomenon (4,19-22): 
„Zdělal také Šalamoun i jiná všelijaká nádobí k domu Božímu, jako oltář zlatý a stoly, na 
nichž kladeni byly chlebové předložení,                                                     
Tolikéž svícny i lampy jejich z zlata nejčistšího, aby je rozsvěcovali příslušně před svatyní 
svatých, 
Květy také a lampy i utěradla ze zlata, a to bylo zlato nejvýbornější. 
I žaltáře i kotlíky, kadidelnice a nádoby k oharkům z zlata čistého, k tomu i bránu domu, 
dvéře vnitřní svatině svatých, i dvéře domu, totiž v chrámě, byly z zlata.“      24)      
 Ke stavbě této svatyně dostal král Šalamoun, nákresy a příslušné náčiní již od svého otce, 
vyvoleného krále Davida.  
První kniha Paralipomenon (28, 14-18): 
„Dal též zlata v jisté váze na nádobí zlaté, na všelijaké nádobí k jedné každé službě, též 
stříbra na všecky nádoby stříbrné v jisté váze na všelijaké nádobí k jedné každé službě.“ 
„Totiž váhu na svícny zlaté, a lampy jejichž zlaté podlé váhy jednoho každého svícnu i lampy 
jeho, na svícny pak stříbrné podle váhy jeho, jakž potřebí bylo každému svícnu.“ 
„Zlata též váhu na stoly předložení na jeden každý stůl, i stříbra na stoly stříbrné,“ 
„I na vidli čky i na kotlíky, i na přikrývadla zlata ryzího, a na medenice zlaté váhu na jednu 
každou medenici, tolikéž na medenice stříbrné jistou váhu na jednu každou medenici.“ 
„Také na oltář k kadění zlata ryzího váhu, zlata i k udělání vozů cherubínů, kteříž by 
roztaženými křídly zastírali truhlu úmluvy Hospodinovy.“       25) 
  Zlato bývalo také součástí kořisti při dobývání měst. Král David táhl do města Raby, bojoval 
a dobyl je. Kromě velké kořisti David odvezl i zlatou korunu tamního krále. 
Druhá kniha Samuelova (12, 30): 
„A sňal korunu krále jejich s hlavy jeho, kteráž vážila centnéř zlata, a bylo v ní kamení drahé, 
a vstavena byla na hlavu Davidovu. Vyvezl též kořisti města velmi veliké.“    26) 
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3. Svatozáře 
 
Se zlatem v nástěnné a deskové malbě souvisejí také svatozáře, tzv. „kruhy slávy“. Tato 
souvislost není pouze v estetické, vizuální podobě, ale i významové, symbolické. 
Nejvhodnějším materiálem  pro použití svatozáře je samozřejmě  zlato jak pro svůj lesk a záři, 
také však pro svůj význam toho, co v té době představovalo. Díky své barvě a vlastnostem 
bylo zlato přiřazováno ke slunci a ohni. U všech přírodních národů a raných civilizací je 
Slunce uctíváno jako bůh a oheň byl vnímán jako posvátný, životodárný.   
  V křesťanství byla svatozář užívána až po čtvrtém století, byla přejata z antiky. 
Zobrazené postavy svatých  tak světlem, které je obklopovalo, dostaly nadpozemskou 
podobu, symbolizující božskou moc, svatost. Je označením duchovní moci k protikladu moci 
světské, jejím symbolem je pak koruna. Specificky křesťanská je svatozář ve tvaru kříže, 
určena pouze pro Krista.  
Pro svatozář, nebo také nimbus, glorie, gloriola, mandorla, halo či aureola, měl význam také 
její tvar a velikost. Někdy svatozář obklopuje pouze hlavu, jindy celou postavu.  Kruhová 
svatozář symbolizuje již nežijícího člověka. Čtvercová  označuje ještě žijícího světce nebo 
svatého člověka, šestiúhelná ještě znázorňuje základní ctnosti. Trojúhelníková a 
kosočtverečná svatozář značí Boba Otce. Svatozář ve třech vrstvách nebo s trojitými paprsky 
znázorňuje nejsvětější Trojici. Dvojitý nimbus či paprsky představují dvojí aspekt božství. 
Tzv. mandorla je svatozář mandlovitého tvaru. Na rozdíl od jiných druhů svatozáře obklopuje 
celou postavu. Mandorla je v křesťanské tradici vyhrazena pouze pro postavu Krista nebo 
Panny Marie.   
  V době renesance se aura obklopující hlavu svatého omezila na zlatý prsten kolem temene 
hlavy.  
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5. Svatolukášské sdružení 
 
  Pozlacování, tedy pokládání plátkového kovu na povrch  uměleckých i umělecko-
řemeslných předmětů patřilo k uměleckořemeslným technikám již od dob antiky.  Až 
mnohem později se toto řemeslo osamostatnilo a oddělilo od řemesla malířského. 
  K nejstarším statutům pražských malířů patří i statuty pražských zlatníků z roku 1324. 
Existuje dokonce domněnka, že statuty malířské, vydané roku 1348, vycházejí ze statut 
zlatnických. Ve středověku se zlatnictví pěstovalo převážně v klášterech a dominantním 
objednavatelem zlatnické práce byla církev. Prvními zlatníky byli vlastně malíři-iluminátoři, 
kteří pracovali se zlatem třeným (tzv. mušlovým) na pergamen v klášterních dílnách, ve 
skriptoriích. Teprve později, koncem 11.století, se začaly v knižní a deskové malbě užívat 
daleko tenčí plátky zlata, vytepané asi na jednu tisícinu milimetru. 
Počátkem 14. století bylo vydáno mnoho ustanovení, většinou městy, jež se týkala převážně 
sociálních a náboženských záležitostí. Teprve statuta vydaná roku 1458 hovoří jasně o 
„nutnosti členství“ v cechovním sdružení. Vstup do cechu byl samozřejmě také podmíněn 
zaplacením poplatků a řadou povinností i trestů za jejich nedodržení formou pokut. Mezi ně 
patřila například povinná účast na pohřbech členů cechu, společných bohoslužbách a 
schůzích. Pro členy cechu však také byly uplatňovány řady sociálních výhod. Ty potom byly 
odstupňovány podle toho, jaké postavení v cechu dotyčný zaujímal. Zemřel-li  člen cechu, 
měl nárok na vypravení pohřbu. Do výhod a povinností cechovního sdružení byla  zahrnuta i 
rodina mistra. Tedy členkami cechu se mohly stát i ženy, které jako vdovy po mistrovi vedly 
dílnu.   
  Společné bohoslužby členů bratrstva byly velice důležité pro kulturní a sociální soudržnost 
této společnosti. Té se účastnili všichni mistři společně s manželkami, a to každoročně ke 
svátku svatého Lukáše 18. října. Mše nebo také zádušní bohoslužby se konaly výhradně při 
oltáři sv. Lukáše,  který byl patronem tohoto sdružení, ve  staroměstském kostele Panny Marie 
Na louži. V 15. století, kdy byl kostel v důsledku husitských válek poničen, se bohoslužby 
přesunuly k oltáři sv. Lukáše do chrámu Panny Marie před Týnem.    
     Umělec v období starověku a středověku mnohdy prováděl na svých řezbářských dílech 
polychromii i zlacení sám. Pozlacovačské umění bylo zahrnuto do umění malířského. I ti 
největší mistři si na svých malířských dílech prováděli pozlacovačskou práci sami. Teprve od 
poloviny 15. století se pozlacovačství stalo samostatným oborem a oddělilo se od malířského 
umění.  
Do té doby byl každý řemeslný malíř také pozlacovačem neboli štafířem. Prvním, kdo si 
podle dochovaných zápisů sám zlacení na svých obrazech neprováděl, byl Albrecht Dürer. 
Později měl být hotový řezbářský výrobek podle cechovních předpisů předán k polychromii 
pozlacovači. V 15. a 16. století již zlatotepci a pozlacovači patřili do cechovního bratrstva 
malířů. Zpočátku malířské a ani zlatnické statuty neobsahují požadavky na kvalitu práce, 
nýbrž jen povinnosti k městu. Až koncem 14. století bylo nutné při vstupu do cechu prokázat 
znalost řemesla.  
Sdružení řemeslníků nebo také bratrstva se později změnila v cech. 
Kolem roku 1572 stanul v čele pražského cechu jeden z jeho členů, první mistr cechu, malíř 
Matyáš Hutský. Jako dvorní malíř arciknížete Ferdinanda Tyrolského měl četné konexe u 
císařského dvora, které byl ochoten využít ku prospěchu Sdružení Sv. Lukáše. Zemřel na 
podzim roku 1600. S jeho jménem je spojeno i založení nových cechovních knih. 
Roku 1674 se od cechu oddělili sklenáři a rok poté malostranští malíři.  
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 Kolem roku 1680 se cech skládal ze dvou hlavních řemesel, malířského a sklářského. Avšak 
patřila tam i jiná řemesla, i když početně slabší. To byla ta, jež měla společný malířský 
základ: malíři-iluminátoři, kteří barvami vyplňovali tištěné kontury či  kresbu,  nebo 
zlatotepci a cuprejtýři – obě  pozlačovačské profese. „Zlatotepci roztepávali jemné lístkové 
zlato, cuprejtýři dokončovali  tímto jemně zpracovaným zlatem-„fajngoldem“-malířskou 
natěračskou práci.“ 27)               
„Cuprejtýři“ (z německého Zubereiter, tj. přípravář), jsou dnešními pozlacovači. V minulosti 
však připravovali pro malíře dřevěné desky, nanášeli vrstvy křídového podkladu a prováděli 
zlacené pozadí obrazů, ornamenty doplněné rytím a puncováním. Cuprejtýř mohl také 
provádět polychromii nebo malovat, ovšem s omezením. Jeho práce tedy zahrnovala zlacení, 
stříbření a malování lazurovými barvami. Napřed však musel předložit cechu malířský kus ke 
schválení. Malíři také ovládali pozlacovačskou techniku, jak vyplývá z cechovního článku 
z roku 1598: 
„P ředně tovaryš umění malířského má sobě dáti udělati tabulku zvejší pěti čtvrtí lokte 
pražského a zšíři jednoho lokte (tj. 73, 92 × 59, 14 cm), a táž tabulka do pěkného rámce 
vložena a jakž se jmenuje zafasována býti má. Na kterejžto tabulce má malovati barvami 
volejnými stálými a pěknými obraz Panny Marie v sukni červené, majíc okolo sebe modrý 
plášť v tom způsobu, aby seděla a na rukou a nebo na klíně děťátko držela. Při tom nějaké 
stavení a za tím položení krajiny a nebo země s vrchy, lesy, horami a dalekým stavením, což se 
lanšoft jmenuje, a to všechno jakž tělo nahé, šaty, stavení, tak daleké i blízké toho, lanšoftu 
položení mistrovské a náležitě vymalováno a uděláno býti má. Rámec pak, kterýžto okolo té 
tabulky jest, má podlé vtipu a umění svého ošlechtiti. Však aby na něm spatřeno bylo dílo 
hlazené na způsob alabastru učiněné a na tom nětco v glac aby bylo pozlaceno, tolikéž na 
stříbře aby bylo zlatou barvou zbarveno a jakž se vůbec jmenuje sfarbováno bylo, což vše na 
schválení všech mistrův téhož umění uměle a mistrovsky uděláno býti má.“ 28) 
Jediným rozdílem mezi uměleckou prací cuprejtýře a malíře tedy bylo použití barev.  
Dále v pojmenování úkolu: Malíř má postavu malovat, cuprejtýř zfarbovat nebo 
neštrejchovat. 
O přijetí do pražského cechu usilovali i mimopražští mistři a tovaryši. Ti však museli 
dodržovat pražský cechovní řád a byly také pražským mistrům podřízeni. 
   V té době, po celá 80. léta, měl cech pozici respektovaného sdružení. Respekt však postupně 
opadal až v posledním desetiletí 16. století a členství v cechu se stalo víceméně zbytečným a 
často dokonce odmítaným.“ Dvorské svobody, platy, šlechtické tituly a erby, jimiž byli cizí  
umělci na rudolfínském dvoře zahrnováni zvláště v rozmezí let 1591-1595, vyvolávaly  stálé 
protesty cechmistrů. Všichni nově příchozí totiž vymaněním se ze středověkého cechovního 
přímusu narušovali výnosný monopol na práci v určité řemeslné oblasti a v daném městě a  
zasahovali tak samotnou podstatu cechovního zřízení. Můžeme tedy tvrdit, že vztahy mezi 
cechovními a dvorskými malíři začali být právě v 90. letech 16. století víceméně napjaté. “ 29) 
  Příliv umělců z různých končin světa však ukončilo vzplanutí třicetileté války a změnou 
existencionálních podmínek pro umělce nastala hromadná emigrace. Můžeme se tedy 
domnívat, že umění nemělo dostatek času zakořenit nejen z důvodu třicetileté války, ale i pro 
jakousi izolovanost uměleckého řemesla na Rudolfově dvoře a v jeho okruhu.  Na pražském 
dvoře nastaly ideální podmínky pro rozvoj umění a uměleckých řemesel, vznikala tu díla  
řemeslně  náročná, slohově  i výtvarně vybraná. Dědickým dělením majetku po Rudolfově 
smrti, ale především pak vykradením hradní obrazárny švédskými vojsky došlo k likvidaci 
jedné z nejskvělejších sbírek umění. 
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Na počátku 17. století měla cechovní sdružení stále ještě konzervativní charakter. Řemeslník,  
jež chtěl být členem cechu, musel i nyní plnit povinnosti, ustálené již mezi lety 1324 až       
1357. Byly to tyto povinnosti: „Složit vstupní poplatek v penězích a vosku, měl  uspořádat 
vstupní svačinu pro ostatní členy cechu, byl povinen zkušební lhůtou, musel mít   
 příslušné městské právo a musel předložit list o poctivém (tj. manželském) původu.“    30) 
Naproti tomu cech sv. Lukáše měl  pro své členy mnoho sociálních výhod a  finanční     
pomoci. Spolek pomáhal svým členům v nouzi a neštěstí. Také se staral o poslední věci  
člověka – vypravení důstojného pohřbu zemřelým spolubratřím. Pohřbu pak byli povinni   
se účastnit  všichni mistři a tovaryši. Pro nemajetné zemřelé byl pohřeb uspořádán na náklad 
cechu. „Samotný průběh smutečního průvodu-„nesení“-pak řídili staří mistři. Určovali kdo 
ponese rakev, kdo  svíce a v jakém pořádku bude smuteční slavnost probíhat. Rakev byla   
obvykle přikryta černým suknem, tzv. pluviálem, po bocích a na čele ozdobena znaky 
jednotlivých cechovních řemesel…Mrtvolu nesli tovaryši, zatímco mistři kráčeli po stranách 
rakve s pochodněmi. Pohřební ceremoniel cechu sv. Lukáše není bohužel znám a právě 
uvedený popis vychází ze zvyklostí spojených kladenských cechů (1736).“  31) 
  Ještě v 17. století se o zlatnictví jako o samostatné profesi nikde nehovoří, lze tedy     
předpokládat, že v té době bylo toto řemeslo ještě součástí větších malířských dílen,     
které se zabývaly stavbou oltářů. Zlatníci patřili do malířského cechu a i oni sami se        
označovali jako malíři. Platilo však také, že žadatel o titul mistra malířského musí       
ovládat kromě malby techniku leštěné běli, zlatolak (vašgolg), zlacení na lesk a polychromii. 
Proto se také často stávalo, že se malíři  ucházeli o čistě pozlacovačské práce a tím docházelo 
ke sporům o příslušnost toho či onoho mistra k řemeslu. 
       Nový cechovní řád však později  přesně vymezuje specializaci jednotlivých řemesel.                        
Žadatel musel předložit mistrovský kus, který detailně popisuje text o jedenácti článcích. 
Mistrovský kus byl přesně vymezen pro každé z cechovních řemesel: malíře, cuprejtýře, 
lištáře, luministy, řezbáře, sklenáře, sochaře, zlatotepce.  
   Příbuzným řemeslem malířů byl také tzv. lištář nebo také dynchýř. Lištář  byl malířem, 
který v 16. a 17. století maloval dřevěné dekorace na stěnách či trámové stropy. Jeho 
specializací byly ovocné girlandy, listoví a stuhy. Dynchýř (z německého tőnchen) byl malíř, 
který se zabýval  ornamentální nástěnnou malbou.  
Všechny tyto příbuzné obory, jakými byl cuprejtýř, lištář a dynchýř, byly považovány za 
obory umělecké a jejich místo v malířském cechu bylo nezpochybnitelné.   
Zanedlouho však přišlo období, kdy docházelo ke střetnutí zájmu malířů a řemeslníků. Nebyl 
dostatek zakázek na oltářní obrazy, a tak se malíři snažili omezit konkurenci řemeslníků 
pozlacovačů. Cechmistři  popírali pravost výučních listů mistrů stojících mimo cech. Přestože 
bylo mistrům vyhrožováno pokutami a zákazem činnosti či pobráním veškerého majetku, ani 
přes upírání práva na školení tovaryšů se novým tendencím doby zabránit nedalo.  Nová 
svobodná idea vyučování umění byla v přímém rozporu s cechovní uzavřeností, 
s konservatismem a přísnými pravidly cechu. Nová cesta svodného ideálu umění začala 
římskou akademií di San Luca založenou roku 1588. 
   Na konci 16. století, mezi lety 1598-1599 dostal spolek nové cechovní články, jimiž se stal 
plnoprávným živnostenským sdružením. Tato doba však již spěla k novému ideálu, k 
mimocechovní výuce, ke školení akademického typu. Umělecká tradice pevně semknutá 
přísnými cechovními pravidly spěla ve druhé polovině 18. století ke svému konci. 
 Poslední zmínka o Svatolukášském sdružení se datuje rokem 1870. Roli středověkého 
cechovního spolku však již tehdy neplnilo. Spíše než umělecký ráz měl tento spolek 
charitativní program se zaměřením na sochaře, malíře, architekty, jejich vdovy a sirotky.  
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6. Pražští zlatníci 
 
  Na zlatníky 14. století je dnes nahlíženo jako na řemeslníky, spíše spjaté s architekty, 
sochaři, malíři, ač zručné a dokonale rozumějící technikám svého řemesla. K tomu však 
dopomáhá  tehdy panující umělecká anonymita. Zatímco některé kameníky, stavitele a 
zejména malíře doby Karlovy se podařilo přeci jen postihnout jako individuality, u dvorských 
zlatníků se to nepodařilo. Pokud ano, jsou to pro nás jen prázdná jména, u kterých 
nedovedeme rozlišit, zda pracovali na císařských  zakázkách nebo jen na malých zakázkách 
pro měšťany. A to navzdory tomu, že v dobovém hodnocení nestáli o nic níže než ostatní 
umělci a  že se těšili značné císařově přízni. Dokladem může být relikviář v podobě mitry sv. 
Eligia. Jak vyplývá z nápisu na elipsové základně relikviáře, císař jej obdržel na své cestě od 
francouzského krále Karla V. a roku 1378 jej Karel IV. věnoval bratrstvu pražských zlatníků. 
Tak jejich řemeslo vyznamenal a pozdvihl pod záštitou tohoto středověkého mučedníka. 
Pražští zlatníci potom zhotovili pro mitru svého patrona schránu, jejíž stříbrná pozlacená 
kostra má tvar mitry a je vyplněna křišťálem. Také na Staroměstském náměstí se nacházela 
kaple sv. Eligia v Platnéřské ulici, která patřila cechu zlatníků. Členové tohoto cechu pak měli 
své domy a dílny na Starém Městě, ve Zlatnické (dnešní Karlově) ulici, což jen dokládá 
prestiž jakou zlatníci v té době měli.  Některá jména si však přece jen zaslouží větší 
pozornost. Je to například Hanuš z Kolína, který je výslovně uváděn jako zlatník císařův. 
Roku 1371 zakupuje dům na Hradčanském náměstí, na místě, kde tradičně mívali své domy 
dvorští mistři. Nebo zlatník Jan Ortl, majitel honosného domu U zvonu na Staroměstském 
náměstí. Na Starém Městě v Praze tehdy pracovalo asi padesát zlatníků, z nich někteří byli 
konšely. Dalším z mistrů byl Bernard z Dortmundu, který dostal roku 1373, po delším pobytu 
v Praze, od císaře písemné uznání zásluh. Dále je to například zlatník Jindřich, mistr Kubín, 
zlatník Václav Řek – pravděpodobně syn a pokračovatel Jana Řeka, dvorního zlatníka, který 
zhotovil mnoho klenotů pro Václava II. a ještě roku 1318 pracoval pro Jana Lucemburského. 
Můžeme usuzovat, že  družina dvorských zlatníků byla velmi početná.  
  Přijetí do cechu zlatníků pro umělce znamenalo vyšší společenské postavení. Kromě insignií 
a klenotů zhotovovali dvorští zlatníci především schrány na relikvie  rozličných tvarů, 
monstrance a ostensoria, které patřily k nejčastějším typům karlovského zlatnictví. Tzv. 
mluvící relikviáře  svým tvarem prozrazovaly, co v nich bylo uchováváno. Byla to zejména: 
busta, která představovala určitého světce, do níž byly ostatky vkládány ze zadní strany nebo 
do otvoru v hrudi; kříž – tyto formy relikviáře byly velmi časté, relikvie se vkládaly do spodní 
části svislého břemene; ruka – ostatky byly ukrývány po  celé délce paže; figurální relikviář – 
je jedním z nejsložitějších forem relikviářů, ostatky se vkládaly jak do samotné postavy, tak 
do jejích atributů; a existovaly různé tvary relikviářových skříněk. 
Takovéto relikviáře potom sloužily také jako dary. Tím byly i tři stříbrné a pozlacené věžové 
relikviáře, v nichž jsou uloženy provazy z bičování Krista, jeho pás a pás Panny Marie. Těmi 
císař Karel IV. rozšířil bohatství dómu v Cáchách. Figurální výzdoba těchto relikviářů je 
velmi bohatá. „Nejcennější z nich, která zdobí nohu relikviáře s Kristovým pásem, je vyřezána 
z indického sardonyxu a představuje profilové podobizny panovnického páru, korunovaného 
vavřínovými věnci.“  32)  
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Relikviářovou bustu, tepanou ze stříbra a pozlacenou, dal Karel vytvořit pro lebku Karla 
Velikého. Je zdobena drahokamy a kamejemi. Tato památka je pýchou cášského 
pokladu,patřítotiž nejen k vynikajícím dílům zlatnictví, ale i sochařství. „Vedou se spory o 
to,zda busta Karla Velikého náleží vyspělému cášskému zlatnictví, nebo zda je dílem sochaře 
z pražské huti Petra Parléře (o němž je známo, že měl ke zlatnictví úzký vztah).“     33) 
  Zlacení nebývá jen součástí umělecko-řemeslné práce, ale zlacené bývá i pozadí deskových 
obrazů, a to až do počátku 15. století. Zlatá barva totiž v tomto případě symbolizovala 
nebeský prostor. Technika zlacení gotických obrazů byla poměrně složitá. Jeho obtížnost 
spočívala v pečlivé přípravě podkladu zlata a jeho přesně odměřených poměrech. Podklad 
býval většinou kliho-křídový a pokud se nepoužilo dostatečné procento klihové vody nebo 
pokud se naopak křídový podklad překlížil,  mohlo to vést k předčasné zkáze obrazu. Důležitý 
z hlediska výsledné barevnosti a odstínu lesku zlata byl bolusový podklad. Bolus je vlastně 
hlinitokřemičitanová sedimentární hornina. Barevnou složkou může být zem zelená, kaolín či 
oxidy železa. Používal se buď bolus červený, který byl tvořen červenou hlinkou, nebo bolus 
žlutý. Takto bylo zlaceno například pozadí křídlových oltářních obrazů nebo tak zvané 
Milosrdné Madony. Polychromie se zlacenými prvky se  prováděla také na dřevěných, ale i na 
kamenných sochách, většinou opukových. Takový způsob zlacení se uplatňoval zejména u 
typu „Krásných Madon“  vznikajících kolem roku 1400.Tyto práce prováděl štafíř.  
Příklad užití zlata jako podkladu pro deskový obraz je mimo jiné Votivní obraz Jana Očka 
z Vlašimi. Obraz kdysi patřil k inventáři kaple venkovského sídla pražského arcibiskupa 
v Roudnici. Protože na obraze není donátor označen ještě jako kardinál, jímž byl jmenován 
roku 1378, obraz musel být namalován před tímto datem. Patrně byl hotový už roku 1371, 
kdy byla kaple zasvěcena českým patronům, na obraze také vyobrazeným.  
   Symetrická kompozice obrazu je rozdělena na dva horizontální pásy. V horní polovině 
obrazu, ve sféře nebeské, trůní Panna Marie s dítětem, zleva klečí císař Karel IV. s erbem 
říšské orlice a zprava jeho syn, budoucí český král Václav IV. s erbem zemského lva. Za 
císařem stojí jeho patron sv. Zikmund a za kralevicem sv. Václav. Ve spodním pásu obrazu, 
ve sféře pozemské, klečí arcibiskup,  vlevo sv. Vojtěch se svatým Prokopem a zprava sv. Vít 
a sv. Ludmila. Všechny postavy jsou vyobrazeny v jednotném měřítku perspektivní zkratky. 
Téměř není vidět půda, na níž stojí, pro pozadí je použito abstraktní zlato. Neutrální zlaté 
pozadí tu má schopnost povýšit vyobrazené postavy do ideální mimoprostorové plochy. 
Této prostorové nezakotvenosti hmot napomáhá netělesná štíhlost figur, snad jen Marie si 
podržela něco z “theodorikovské“ rozložitosti. Také není těžké povšimnout si portrétního 
realismu hlav Karla IV. a Očka.   
  Je velmi nesnadné rozpoznat nějaké zvláštní rysy karlovského zlatnictví či universálního 
dobového stylu, jako je tomu tomu u ostatních oborů, například u  malby a sochařství. Není to 
možné ani podle preference určitých typů, užití specifického dekoru, tvaru či snad na základě 
použití speciálního druhu technik. Tato kritéria jsou do určité míry možná, ne však spolehlivá.  
Snad by se mohlo hledat specifikum právě v dekorativnosti. Práce Karlových zlatníků se 
vyznačuje výrazovou přísností, střídmým dekorativním detailem jednoduchých 
architektonických tvarů ponechávajícím volnou zářivou plochu oproti bohatým 
naturalistickým rostlinným tvarům ve 13. století.  Zlatnictví ve 14. století také nesplývá 
s monumentální architekturou.  
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   Tyto stylové znaky, jakýsi nezdobný sloh, jsou poplatné do poloviny 50. let. 
Dvorské zlatnictví  v porovnání s ostatními obory prožívá vzestup daleko dříve, ještě před 
příchodem Petra Parléře. Dokládá to i vznik svatováclavské koruny, množství bust, jejichž 
jediným zachovaným zástupcem je herma sv. Ludmily. Patří sem též asi 25 tepaných bust pro 
chrám sv. Víta. Zlatnické práce doby Karlovy a Václavovy se nesoustřeďovaly jen na sakrální 
práce, jak dokládá karlštejnský poklad čítající kolem čtyř set stříbrných předmětů. 
Karel IV. byl proslulý svou zálibou ve zlatnické práci a zlatnické řemeslo nabylo v té době 
postavení, které se mu v pozdějších dobách již nepodařilo znovu získat. Spotřeba drahých 
kovů byla tak vysoká, že místní těžba zlata nestačila pokrýt poptávku a zlato se tak muselo 
dovážet z Uher. Karlova vášeň pro sbírání ostatků ho vedla k založení dvorské zlatnické 
dílny, v jejímž čele stanul  Petr Parléř a posléze jeho syn Václav. Přínos zlatnictví do Karlova 
dvorského umění nebyl nikterak zanedbatelný. Nelze opomíjet nesporný podíl zlatníků při 
výzdobě interiéru sv. Kříže a sv. Kateřiny na Karlštejně, které byly zamýšleny jako 
monumentální relikviářové skříně, obrácené však svou zlatou výzdobou dovnitř. Karel IV. 
nashromáždil na svých cestách a přivezl do Čech na 130 relikvií. Posléze byly tyto  ostatky 
vloženy v kapli do zlacených rámů deskových obrazů, zpodobňujících světce. Pro tyto světce 
a mučedníky byla kaple proměněna v utopické zlaté boží město. Kaple sv. Kříže je součástí 
Velké věže císařského hradu. Karel IV. položil slavnostně základní kámen roku 1348. 
Umělecky  byla vyzdobena v letech 1357-1365, aby pak mohla být roku 1365 slavnostně 
vysvěcena. „Interiér dvorní kaple v druhém patře Velké věže byl podle císařova přání pojat 
nejen jako svatyně, ale nadto jako posvátná, nepřístupná klenotnice, oddělená na jižní straně 
čtverými dveřmi s devatenácti zámky od prostoru těsného vřetenového schodiště a tím i od 
celého hradu a jeho světského života. Zde měly být koncentrovány ty sakrální síly, s nimiž se 
nejvyšší vládní skupina, to jest císařský dvůr se svými duchovními hodnostáři, po obtížné 
pouti hradem za doprovodu liturgie a modlitby spojovala v politicko-obřadním rituálu a jimiž 
chtěla mít potvrzeny své pozice.“  34) 
Koncepce celého prostoru byla zcela unikátní a to nejen užitím drahocenných materiálů, jejich 
lesku, ale též jednotou architektury celého prostoru. Vyvážený celek tvoří velmi působivá 
hlavní umělecká  složka. Tou je jednotná, světelně laděná středověká atmosféra, která je 
vyvolána měkkým přítmím v kontrastu se světelnými paprsky odrážejícími se na četných 
zlacených, leštěných plochách. Koncepce kaple má svůj specifický význam. Základní ideou je 
představa Nebeského Jeruzaléma. Použití benátských konvexních skel v kapli, podložených 
zlatou fólií, dopomohlo vyvolat iluzi hvězdného nebeského paláce. Jimi je pokryta klenba a 
okenní záklenky. Zářící zlato tvoří též podklad pro hladké polodrahokamové inkrustace 
v dolním pásu stěny, na profilaci stavebních článků a štuku. Do této štukové masy pak byl 
pečetidly vyražen reliéfně plastický punc s motivy říšského orla, českého lva či císařovým 
monogramem. Také puncová reliéfní výzdoba deskových obrazů nacházející se na povrchu 
drapérií na sponách, špercích, vazbách knih a štítech je v kontrastu s prozářenou látkou rouch.  
Puncování je technika převzatá z byzantských zlatnických prací a kolem roku 1400 technikou 
velmi rozšířenou.  
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 „Velmi často nacházíme na pozadí deskových obrazů, relikviářů i na oltářní architektuře 
drobné zlacené nebo stříbřené prvky, většinou ve tvaru hvězdiček, koleček apod. Jsou 
přilepeny přímo na barevnou vrstvu a bývají velmi tenké. Připravovaly se tak, že se nejprve 
pozlatil papír, pergamen nebo cínová fólie a pak se z nich potřebné tvary vystřihovaly nebo 
vysekávaly ocelovými raznicemi. Zlacení se provádělo tak, že se papír nebo pergamen nejprve 
pokryl velmi tenkým podkladem z klihu, křídy nebo olovnaté běloby. Na podklad se nanesl 
jemně utřený bolus pojený bílkem. Teprve pak se pokládalo zlato...Aplikace se lepily na 
barevnou vrstvu klihem nebo mixtionem.“  35) 
Jiným druhem reliéfní výzdoby rozšířenou  koncem 15. století byla imitace brokátové tkaniny 
pomocí plastické hmoty. Tato plastická masa (pastiglia) se připravovala z pružných destiček, 
lepila na dřevěnou nebo maltovou podložku a poté zlatila. 
  V použitých  drahokamech a zlatých fóliích pak spatřoval císař odlesk boží slávy.“Právě, že 
osoba panovníka v této době již neměla ani tak zdaleka onu posvátnou, nedotknutelnou moc 
jako dříve, záleželo na tom, aby představitel tohoto sakrálního vládcovství byl absolutizován a 
aby formou umělecké garance bylo prokázáno zakotvení jeho vlády mimo tento svět, ve 
zdánlivé dohodě.“  36) 
  Další ukázkou architektonické výzdoby s využitím zlata může být rozměrný mozaikový 
obraz Posledního soudu, který vznikl v letech 1370-1371, aby tak ozdobil jižní předsíň 
chrámu Svatého Víta v Praze (ta byla postavena roku 1367).  
  Karel svěřoval ke zpracování zlatníkům a klenotníkům, kteří pro něj pracovali, celé kolekce 
perel a vzácných minerálů. Svatovítský inventář čítal roku 1378 sto padesát zlatnických a 
klenotnických výtvorů, z toho bylo třináct stříbrných ostatkových soch a dvacet sedm zlatých 
poprsí světců a mnoho dalších vzácných uměleckých prací. K nejkrásnějším zlatnickým 
praceím patří Svatováclavská koruna. Karel ji dal zhotovit roku 1346 z ryzího zlata, podle 
vzoru přemyslovské koruny. „Tím lze vysvětlit její záměrně historizující tvary, typově 
odpovídající XII. století. Hladká čtyřdílná čelenka koruny vybíhá pouze do čtyř ušlechtilých 
lilií. Na křížení kamar je pod byzantskou kamejí ze safíru s reliéfem Ukřižování (XII. století) 
uložena částečka trnové koruny Krista. Dále nese svatováclavská koruna dvacet perel a 
jednadevadesát solitérů – safírů, smaragdů, rubínů a spinelů nevyčíslitelné hodnoty…Korunu 
věnoval sv. Václavu, na jehož lebce, ukryté v tepané zlacené bustě, spočívala od roku 1358 až 
do příchodu krále Zikmunda na Pražský hrad.  37)  
  K dalším  velmi cenným a vzácným pracím Svatováclavského pokladu bezpochyby patří 
zlatý ostatkový kříž řeckého tvaru. Původně sloužil k uchování relikvií, vztahujících se ke 
Kristovu umučení. Ten dal Karel vytvořit před rokem 1349 jako korunovační kříž římských 
králů.  Kromě původního žezla, jablka a prstenu, se z korunovačního pokladu českých králů 
dochovalo ještě mnoho darů, kterými obohatil poklad pražské katedrály její zakladatel.  
Karlovo sběratelství umění se sice ještě upínalo ke středověkému kultu relikvií, jeho rámec 
však přesahovalo. Karel byl předchůdcem sběratelů umění období renesance a manýrismu a 
jejich tzv. kunstkomor. 
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 Kolem roku 1380 zlatnictví, tak jako ostatní obory dvorského umění, směřovalo od 
monumentality k intimitě a zdobnosti internacionálního slohu. S novou funkcí sochy jako 
součásti oltáře přichází snáze opracovatelný a lehčí materiál dřevo, v našich zemích většinou 
lipové. K výtvarnému záměru soch dopomáhala polychromie a zlacení. Jako součást 
výzdobné techniky řezby vznikla v polovině 14. století technika leštěné běloby, kombinované 
se zlatem. Svého vrcholu dosáhla tato technika v období tzv. krásného slohu, na přelomu 14. a 
15. století. Stouply totiž požadavky technické a výtvarné dokonalosti povrchové úpravy, 
spojené s kultem Panny Marie. Figury se vyznačují  elegantními vertikálními tvary, štíhlou 
postavou a drobnou hlavou. Může se zdát, že zlatnictví pro svůj časový předstih v té době 
spíše ovlivňovalo tendence v malbě a sochařství než naopak. 
   V 15. století zasáhly do vývoje českého zlatnictví husitské války. Produkce zlatnických 
dílen se však příliš nezmenšila, protože pro církevní  potřeby se stále zhotovovaly relikviáře, 
kalichy a jiné liturgické předměty. Opětovný vzestup zlatnické práce představuje jagellonské 
období, kdy král Vladislav II. navázal na tradici Karla IV. Věnoval chrámu svatého Víta šest 
relikviářových bust, z nichž se dochovaly tři. Na těchto bustách – bustě sv. Víta, sv. Václava a       
sv. Vojtěcha – jsou patrné  prvky  ještě pozdně gotického, ale už  i renesančního umění.   
   16.století bylo epochou zvláště příhodnou pro umělecké řemeslo. Vedle poznávání přírody 
to byla především záliba v přepychu, která dala vzniknout mnoha drahocenným předmětům ze 
zlata a stříbra. Ukázky mistrovské dovednosti byly shromažďovány na panovnických dvorech 
v tzv. kunstkomoře. Pro umělce i řemeslníky byla zásadní inspirace přírodou, jejím 
dokonalým tvaroslovím: mušle, korál, ulity šneků, pštrosí vejce, palmové i kokosové ořechy, 
rohy i parohy, drahé kameny.  Docházelo k prolínání přírodnin a uměleckého řemesla. 
V průběhu práce, a to třeba jen na jediné zakázce, na sebe navazovali řemeslníci z různých 
uměleckých oborů. Vedle řezby drahých kamenů to bylo právě zlatnictví, které v té době 
dosáhlo výjimečného rozkvětu. Umělecké řemeslo se v době Rudolfa II. stalo rovnoprávným 
partnerem sochařství i malířství. Praha té doby byla významným centrem uměleckého 
řemesla. 
   Císařský dvůr nabízel mnoho nových pracovních příležitostí. Této situace využívali cizinci, 
mezi něž patřili Italové, Němci, Španělé, Nizozemci, Poláci a mnoho dalších.  Přistěhovalci se 
museli zpočátku přizpůsobovat domácím poměrům. Alespoň do určité míry museli ovládat 
český jazyk, který byl jazykem úředním. To bylo také podmínkou pro vstup do cechu. 
Postupem času však přicházela změna a cizinci se stávali dokonce cechmistry.  
  Rudolf II. převzal po nástupu na trůn řemeslníky, kteří pracovali již ve službách jeho otce. 
Mimo to vědomě doplňoval do skupin dvorských uměleckých řemeslníků mistry dalších 
oborů a specializací. Nádherným, velkolepým a dokonale zpracovaným dílem, které vzniklo 
v Praze kolem roku 1600 byla císařská koruna, kterou nechal Rudolf II. jako císař římský a 
král český zhotovit pražskými zlatníky.  „K prvním zlatníkům, kteří pracovali na císařském 
dvoře dvoře v Praze, patřili Zacharias Glockner (činný v Praze 1581-1607), Erasmus 
Hornick a Georg Lencker (činný v Augsburku a v Praze 1578-89). Mimo Hornicka, jehož 
grafické série s návrhy na nádoby jsou známé, nebyla díla těchto umělců dosud 
identifikována. Glockner byl placen  za řetězy (Ehrenketten) a Georg Lencker za stříbrné 
nádobí. Vedle těchto řemeslníků, kteří nejspíše pokrývali potřebu běžných darů, byl na konci 
80. let s platem 10 zlatých měsíčně zaměstnán augsburský zlatník Anton Schweinberger (činný 
v Praze od 1587-1603). Jeho signovaná nádoba,  dnes uložená v Uměleckohistorickém muzeu  
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ve Vídni však ukazuje, že byl jedním z nejvýraznějších představitelů manýristického zlatnictví. 
Jádrem rozměrné nádoby je gigantický palmový ořech (Lodoicea madivia), který byl ve své 
době vysoce ceněn a byly mu přisuzovány magické účinky...Všechny části montáže jsou 
ukázkou prvotřídní zlatnické práce, kde se virtuózně modelované figurální prvky prolínají 
s plastickým dekorem zvýrazněným navíc ještě kombinací zlata a stříbra. Jak dokládá 
rudolfínský inventář z let 1607-11, zabýval se Anton Schweinberger rovněž drobnou 
plastikou. Ačkoli nebyla dosud žádná takováto samostatná práce identifikována, uvedená 
nádoba jeho sochařské schopnosti plně dokládá. 
Dynamický a sevřený celek, plynulé tvary a nenásilné spojení všech částí výzdoby a současně 
velké napětí, které dramatizuje kompozici, jsou typické znaky rudolfínského umění, současně 
však signalizují již některé barokní principy, které ovlivnily tvorbu jeho současníků i 
následující generace...Po smrti Antona Schweibergera nastoupil do císařských služeb roku 
1603 s platem 20 zlatých měsíčně další významný zlatník Paulu van Vianen z Utrechtu 
(Utrecht kol. 1570-Praha 1613).“  38)  
Paulus van Vianen se vyučil v Itálii, také jako malíř. Poté se usadil v Mnichově, kde roku 
1599 dosáhl  jako zlatník mistrovské hodnosti. K jeho povolání do Prahy přispěl 
pravděpodobně jeho přítel Hans van Aachen. V Praze se po dlouhá léta zdržoval a tam také  
zemřel. K jeho prvním pražským pracím patří dva tepané stříbrné reliéfy, nyní ve sbírkách 
barona Rothschilda ve Vídni, jež představují Pallas Athénu s múzami a Kvas olympských 
bohů. Další z jeho prací jsou nádoby, při jejichž výrobě využil různých materiálů. Je to 
například konvice z jaspisového achátu se zlatým víkem, na kterém je spodobněna  postava 
Nereidky. Na noze vázy jsou vytepané zlaté postavy olympských bohů střídající  se s  hlavami 
kozoroha – symbolem císařovým. Vianen byl také medailér.  
  Po přesídlení císaře Rudolfa II. do Prahy, roku 1583 nastala se situace kolem cechu, jeho 
prestiže a postavení ve společnosti změnila. Důvodem byl příchod cizích mistrů do Prahy, 
která  se z dříve provinciálního města stávala císařskou rezidencí. Dalším z řady významných 
zlatníků, kteří přišli za prací na Rudolfův dvůr, byl Jan Vermeyen (Brusel 1559-Praha 1606). 
„Je doložen jako autor výpravné montáže podobizny Rudolfa II., zdobené diamanty, dnes 
neznámé, která byly určena jako dar pro Stephana Báthoyho. V roce 1921 vyslovil Karel 
Chytil jako první názor, že Vemeyen byl hlavním tvůrcem koruny Rudolfa II. datované rokem 
1602. Existence různých návrhů na císařskou korunu nasvědčuje tomu, že se císař zabýval 
myšlenkou na nové osobní insignie již koncem 80. let. Nevíme, kdy bylo s prací na nich 
započato, zdá se však, že byla využita starší habsburská koruna.  
  Koruna Rudolfa II. představuje typu královské, svatováclavské koruny a typem císařské 
koruny Maxmiliána I.  Výzdoba samé koruny je motivicky bohatá a technicky neobyčejně 
rozmanitá. Nespočetné drobné ozdoby ve tvaru plasticky ztvárněných volut, festonů, kartuší i 
rollwerků jsou zdobeny průhlednými i neprůhlednými barevnými emaily. Pestré emaily na 
zlatém nebo bílém podkladu s motivy ptáčků, ovoce, závěsů, čabrak apod. jsou pro tuto práci 
charakteristické. Výrazně se uplatňují perly, které jsou umístěny na hranách infule, zdobí 
oblouk i jednotlivé lilie a ve dvou pruzích lemují čelenku; jsou rovněž ve středu jakýchsi 
kopretin, jejichž dvojice jsou nápadným výzdobným prvkem diadému. Na oblouku, čelence a 
plochách lilií jsou zasazeny velké i menší drahé kameny-diamanty, rubíny a na samém 
vrcholu drobného křížku, korunujícího oblouk, spočívá velký hruškovitý safír.“  .      39) 
 Domněnce, že byl Jan Vermeyen hlavním tvůrcem Rudolfovy koruny, nasvědčuje i fakt, že 
jeho plat činil 10 zlatých měsíčně. Později však dostal roční příplatek 100 zlatých a právě 
v roce 1602, kdy měla být zhotovena koruna, se jeho plat zdvojnásobil.   
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Od konce 17. století se pro větší plasticitu a barevný účinek na liturgických předmětech 
uplatňovalo použití českých granátů, drahokamů, perel či skleněných barevných kamenů. 
Až od přelomu 17. a 18. století můžeme pozorovat v uměleckém řemesle odpoutání od cizích 
vzorů. Mezi drobnější zlatnické práce, které také vznikaly, patřily emailované řetězy a řádové 
ozdoby.    
  Je známo, že barok se vyznačuje převahou citu a smyslů nad hodnotami rozumu. Máme však 
za to, že tak jako detaily tvoří jeden celek, tak zlacení a polychromie spoludotvářely 
s ostatními detaily citový ráz baroka. Právě ze smyslu samotného baroka, z jeho ideje, 
můžeme usuzovat na důležitost zlaceného prvku v architektuře, soše, malbě. Můžeme 
pozorovat, jek velký účinek na diváka měly například pozlacené oltářní prvky a sochy. Právě 
zlato dokázalo  upoutat a  uchvátit věřícího, který právě vstoupil do kostela. Dopomohlo 
vyjádřit krásu nadpozemského světa. Zlato bylo výrazovým prostředkem všech epoch umění 
po celá staletí, avšak barokní umělci dokázali využít účinku zlata  a podpořit tak zamýšlený 
umělecký patos, vládnoucí v tomto období. Významná byla i znalost materiálu, která byla  
podmínkou pro zdůraznění plastického ztvárnění hmoty, ke zvýraznění světelných a 
barevných efektů, se kterými dále souvisela výsledná magičnost, krása, přepych, hloubka, 
nadpozemskost uměleckých a řemeslných prací zhotovených pro církev. Požadovaná 
dramatičnost dala vzniknout smyslu pro materiál a zdokonalení jeho technického zpracování. 
Plastičnost se docilovala leštěním křídového podkladu achátem, pod plátkovým zlatem a na 
některých místech, především v hloubkách naopak ponecháním podkladu neleštěného. 
   Sochařství a malířství dospívá koncem 17. století k osobitému výrazu a slohové jednotě. 
Děje se tak i ve většině oborů uměleckého řemesla, jakými byly například zlatnictví, sklářství 
a výroba nábytku. Tyto i mnoho dalších uměleckých oborů dosahovaly vysoké úrovně. 
Ač období po třicetileté válce znamenalo hospodářskou vyčerpanost, byly věnovány značné 
prostředky na opravy a obnovy chrámů. Toto období proto znamenalo rozkvět pro umělecká 
řemesla. Pro zlatnictví znamenalo období od 18. století vzestup. Bylo sice i nadále spjato s 
potřebami církve, avšak díky zájmu o votivní obrazy, blahořečení a následné svatořečení 
českého světce Jana Nepomuckého vznikaly v Praze  a v dalších Českých městech zlatnické 
dílny, vedené významnými umělci. 
  Je zbytečné připomínat, jak bohatou a zcela mimořádnou epochou baroko bylo. Čechy se 
staly zvlášť příhodným prostředím pro osobitý projev baroka. Baroko se sice mohlo naplno 
rozvíjet až po polovině 17. století, po skončení třicetileté války, ale právě proto možná v naší 
zemi zakořenilo o to hlouběji. Velmi silně byla ovlivněna nejen sakrální architektura, zámky,  
ale měnila se tvář měst, vesnic. Baroko proniklo do lidové tvorby a významnou měrou 
formovalo  ráz krajiny. Mohli bychom říci, že dnešní krajina je vlastně krajinou barokní.  
Tato umělecká epocha dávala příležitost mnoha umělcům a uměleckým řemeslníkům, kdy se 
Praha opět stávala hlavním střediskem uměleckých aktivit a nabízela mnoho stavebních a 
uměleckých zakázek. Stoupající poptávka v tomto období podnítila technické zdokonalování 
v řemeslném opracování.  
„Potřeba vybavit barokově proměněné nebo postavené farní a klášterní kostely liturgickými 
předměty dovolila také větší uplatňování  zlatnictví, která dosud v Čechách nemělo souvislou 
tradici. Generace zlatníků a stříbrníků činných v Praze, v Kutné Hoře, kde se již od 
středověku těžilo stříbro a razily mince, a v jiných Českých městech, byli většinou mistři 
přistěhovalí nebo v cizině vyučení. Proto také liturgické předměty z druhé poloviny 17. století 
se svou povahou váží k soudobím pracím proslulých jihoněmeckých zlatnických středisek 
v Norimberku a Augsburku.“  40) 
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 Nedílnou součástí sochařských prací, ale také mobiliářů byla barevná povrchová úprava, tzv. 
polychromie. Barokní polychromie, barevná i monochromní, měla imitovat různé druhy 
mramoru. Svébytným druhem povrchové úpravy sochařských plastických článků byla leštěná 
běl kombinovaná se zlatou nebo stříbrnou fólií na detailech řezeb a atributů, napodobující 
ušlechtilý kararský mramor. Jedním ze způsobů bylo i lazurování plátkového kovu olejovou 
barvou. Ta byla volena s ohledem na výsledný požadavek transparentnosti lazury, aby se tak 
uplatnil odraz světla od kovové fólie, a socha tak mohla díky své povrchové úpravě dostat 
abstraktní odhmotněný ráz a vznešenost. Používány byly pigmenty indigo, pruská modř, 
mořenový nebo karmínový lak atp. Byla to technika tzv. listrové polychromie. „Podle 
tradičního předpisu byla  na základní vrstvu boloňské křídy položena leštěná běloba, 
nazývaná také bílý poliment, složená ze tří tenkých vrstev, pojených rafinovanou emulzí 
želatiny, benátského mýdla a terpentýnu. První vrstva obsahovala pouze olovnatou bělobu, 
další dvě byly lehce tónovány. Střední vrstva stopu černi, svrchní pak přídavkem žlutého okru. 
Poměr pigmentů s olovnatou bělobou udával výsledný tón leštěné běli...Pro zvýšení optického 
účinku a navození plasticity objemu byly také barokními umělci využívány různobarevné 
vodové lazury, které byly nanášeny na polírovací běl a po vsáknutí do povrchu a uschnutí 
vyhlazeny achátem a zaleštěny....typickým příkladem těchto jemných odstínů leštěné běli je 
soubor statuí na hlavním oltáři kostela Máří Magdalény v Sobotce.“     41) 
 Technika leštěné běli došla široké obliby právě v 18. století, v období baroka. V souvislosti 
s touto technikou se nelze nezmínit o jednom z nejvýznamnějších českých barokních 
sochařských ateliérů. Kosmonoská dílna kamenosochařů a řezbářů Jelínků prožívala tvůrčí 
rozmach ve 20. až 70. letech 18. století. Proslulost jelínkovské dílny potvrzuje množství 
dosud existujících sochařských děl zdobících exteriéry i interiéry kaplí a kostelů, návsí, 
náměstí a obcí. Také nejvýznamnější člen kosmonoských řezbářů, Josef Jiří Jelínek (1697-
1776), využíval pro povrchovou úpravu svého díla techniku leštěné běli. Tradice této dílny 
byla velmi dlouhá, její poslední člen, Martin Ignác Jelínek, narozený v roce 1728, byl 
sochařsky činný pravděpodobně ještě na počátku 19. století. 
  Využití krásy a lesku zlatých plátků ve spojitosti s barevnými tóny se však nebránili ani 
malíři a umělci let pozdějších.   
 Rovněž ještě období rokoka umožňovalo uplatnění zlatem pokrytých architektonických 
článků a výzdoby interiérů. V kontrastu s výraznými gesty se však najednou uplatňuje ladnost 
a roztomilý půvab. Výzdoba s použitím zlata tak dostává zcela jiný význam a výraz. Období 
pozdního baroka, přes rokoko až po neoklasicismus, období osmnáctého století, znamenalo 
pro dekorativní umění velký rozkvět. Důvodem byl náhlý a velký zájem o kvalitní a svého 
druhu „dokonale“ provedené řemeslné výrobky. Přibývalo těch, kdo milovali luxus, a to nejen 
v řadách aristokracie a duchovních, ale i mezi příslušníky městské elity. Zlatníci zhotovovali 
skici a rytiny, podle nichž byly vyráběny zlatnické práce. Tím byl v té době nejčastěji 
ornament jako součást architektonické výzdoby. Charakteristická pro tyto práce byla křivka, 
asymetrie, mořská pěna a vlna, korál, mušle, rostlina a skála. Tyto tvary se uplatňují nejen 
jako součást architektury, ale také při výzdobě nábytku. Začala se totiž rozvíjet tendence 
spojovat nástěnnou výzdobu se zařízením interiéru.  
  Dřevěný nábytek, stolky, židle, lůžka, přes sáně a kočáry až po vázy, svícny či hodiny, 
všechny tyto předměty  byly bohatě zdobeny plátkovým zlatem. Mistři zlatnického řemesla  
zhotovovali luxusní nádobí pro panovnické dvory (dnes jsou většinou v muzejních sbírkách). 
Ozdobné podnosy a zástěny ke krbům zkrášlují realistické rostlinné nebo zvířecí detaily.  
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 Kolem poloviny 18. století si milovníci luxusu oblíbili malé krabičky na líčidla a tabatěrky 
z čistého zlata nebo pozlaceného stříbra. Obyčejně byly zdobeny miniaturními výjevy, 
portréty či květinovými motivy. V této době se využívalo různě zbarveného zlata 
k výtvarnému účinku. Tato technika je známa pod speciálním názvem čtyřbarevné zlato. 
  V bohaté výzdobě kostelů však nezaostávalo ani sakrální umění.    
Ještě se znásobuje počet soch, cherubínů, rostlinných a ornamentálních motivů, které 
pokrývají oltáře, křtitelnice a kazatelny. Pro presbyteria byly zhotovovány mříže, dokonalé ve 
svém vypracování.  
  Určitý pokles v kvalitě i kvantitě uměleckořemeslných prací nastává v období Josefa II.  a 
zejména počátkem 19. století, kdy byla celá Evropa zchudlá, protože veškeré prostředky byly 
vynaloženy na armádu. V souvislosti s tím  se začíná s technologickými postupy, které jsou 
úspornější a náhražkové. Je to např. tzv. goldlak, tj. použití stříbrné fólie zbarvené dozlatova 
lazurní barvou.  
 Také technika leštěné běli se dočkala, pro svou náročnost provedení, náhražek.   
Leštěná běl bývala nahrazena nátěry různých odstínů bílé barvy, v tónech slonové kosti, přes 
tóny okrů až po šedou.  
 Tato úsporná řešení povrchové úpravy se nevyhnula ani opravám artefaktů již dříve 
vzniklých. Zlacené části řezeb pak bývaly nahrazovány jednobarevným bronzovým nátěrem.  
 Ještě v 19. století se technice leštěné běli dostalo krátkého oživení v povrchové úpravě tzv. 
ludvíkovského nábytku, která využívala kombinace bílé a zlaté.   
 Koncem 19. století sílila potřeba nového slohu, který by zasáhl nejen volné umění, ale 
formoval i umělecké řemeslo. Tak se po hledání historizujících slohů 19. století zrodila na 
přelomu století secese. K jejímu vzniku přispělo  objevení japonského umění, zvláště 
dřevorytu, jeho nádherné napodobování přírody a objevení ornamentu.  
Druhým východiskem tohoto slohu byl literární symbolismus, o čemž vypovídá symbolické 
užívání motivů, tvarů a barev. Barvami secese byla žlutá , modrá, zelená, černá a bílá, 
symboly slunečního světla, živlů vzniku a zániku.  
Ačkoli trvání secese nebylo dlouhé a vytratila se stejně rychle, jako se objevila, dotýkala se 
univerzalita forem tohoto období opravdu všech oblastí umění.  
 Spolu s moderní architekturou souviselo i pojetí průčelí budov, které bylo chápáno více 
malířsky a užívalo dekorativních forem a barev. V mnoha případech můžeme najít na 
fasádách výtvarná řešení, která přinášejí uvolněnou secesní grafickou linku bez vazby na 
architektonické členění fasády. Štukový reliéf je často odlišen od okolní plochy, kolorován, 
zlacen a kombinován s keramikou či mozaikou. V tomto období sehrává zlato roli i v malířské 
tvorbě.  
Jednou z nejvýznamnějších postav secesního umění byl bezpochyby Gustav Klimt (1862-
1918). Přestože to byl rakouský malíř, ovlivnil do značné míry i české prostředí.  
 Klimt si mezi lety 1905-8 vytvořil svůj „zlatý styl“. Dokonale zvládnutá kresba je 
kombinovaná s neutrální zlatou plochou a obraz tak nabývá duchovních rozměrů. Svým 
přístupem k tomuto drahému kovu se Klimt navrací do období gotiky.  
Jeho návrat však spočívá pouze v estetickém využití zlata, nevyužívá již technologických 
postupů gotického zlacení.  Krásu zlata objevil možná i proto, že byl synem rytce a zlatníka 
Ernsta Klimta, jenž mimochodem pocházel z Čech. 
  Secesí končí poslední univerzální sloh, který zasáhl do všech oblastí lidské činnosti.  
Začíná tak doba nového hledání forem a středem tvorby se stává umělcova individualita.  
 Počátkem 20. století se ještě na krátký čas objevilo využití zlata ve výtvarné umění. Nový 
styl Art Deco byl fascinován exotikou, a poskytl proto příležitost pro uplatnění exkluzivních 
materiálů, jakým bylo ebenové dřevo, slonovina, perleť,  želvovina i zlato.  
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7. Zlatnické techniky 
 
Pozlacovačské řemeslo se traduje již od středověku a technika i materiály zůstaly po staletí 
stejné. Od gotiky až po baroko se pozlacovaly sochy, pozadí postav na obrazech, rámy, 
dekorativní prvky sakrální i světské architektury, kupole kostelů, zámecké i hradní věžičky, 
iluminované manuskripty. Řemeslo, které užívalo plátkového zlata a stříbra, mělo v období 
středověku až posvátný charakter. Život řemeslníků  zůstával pro okolní společnost obestřen 
řadou mýtů a rituálů. Přesná pravidla měla nejen samotná práce  řemeslníků, nýbrž i jejich 
chování a myšlení, s odkazem na duchovní podstatu díla. Středověké recepty, postupy a 
dokonce zlatnické nástroje se dědily z otce na syna, byly součástí ukrytých pokladů.  
  Rozeznáváme mnoho druhů zlacení, ale v souvislosti s malířským uměním jsou to především 
tyto druhy: zlacení (také stříbření) plátkové, polimentové lesklé a matové, olejové, zlacení 
žloutkové a bílkové, mordantové, zlacení mušlovým zlatem, zlatolaky, zlacení v ohni, 
galvanické pokovování a nakonec zlacení bronzovým práškem.  
   Ke zlacení se používá pravého plátkového zlata. Bývá baleno v knížečkách, jednotlivé lístky 
jsou proložené hedvábným papírem. Druhy zlata se potom liší tloušťkou tepaných plátků 
zlata, karáty, barvou. Podle tloušťky plátku rozlišujeme tři druhy: nejtenčí plátky slouží pro 
zlacení vnitřní, dvojité tloušťky slouží pro zlacení na zeď a pro vnější výzdobu malířských a 
sochařských prací a třetí druh je pro práci na větru či v průvanu, a to tak, že každý plátek lne 
ke své papírové podložce.  
  K výtvarnému záměru se takto zpracovává i stříbro, měď, hliník a mnohé kovové směsi, 
které mají za cíl plátkové zlato nahradit. Nepravé zlacení se provádí i tím způsobem, že se 
místo zlata užije plátkového stříbra. To se achátem vyleští a poté se lakuje tzv. zlatým lakem.  
 Nejstarší náhradou plátkového zlata a stříbra byla cínová fólie. Cín byl pro svou dostupnost 
velmi oblíbeným kovem a rozšířeným již od středověku. Z cínu se odlévaly drobné reliéfy, 
které sloužily k výzdobě pozadí deskových obrazů (Kaple sv. Kříže na Karlštejně) nebo k 
výzdobě stěn (svatováclavská kaple v katedrále sv. Víta). 
 Jiným způsobem nepravého zlacení je, použije-li se místo pravého zlata plátkového metalu, 
tzv. nepravého stříbra. Metal je nejrozšířenější kovovou náhražkou zlata. Je slitinou zinku a 
mědi. Ten však rychle oxiduje, jeho povrch se proto musí chránit  lihovým  lakem a používá 
se jen pro zlacení v interiérech. 
 Pravé zlato je však možné nahradit pouze do určité míry. Pravé zlato má nezastupitelné místo 
jak pro výsledný lesk a barvu, tak pro své vlastnosti mezi něž patří i to, že neoxiduje, a je 
proto velmi trvanlivé.  
Některé techniky v historii používané:  
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- polimentové zlacení na dřevo 
Tento způsob zlacení se používá na cenná umělecká díla. Poliment je směsí speciální hlinky 
s voskem, tukem, mýdlem a dalšími přísadami.  Protože je polimentový podklad rozpustný ve 
vodě, je tato technika vhodná pouze pro zlacení předmětů v interiéru. Nejprve se dřevo 
konzervuje benzínem, pak se napouští horkou klihovou vodou. Na takto upravený dřevený 
povrch se nanáší v několika vrstvách klihokřídový podklad. Po vybroušení křídového 
podkladu se přes sebe nanáší několik vrstev polimentu, který se  vyhladí. Pro zlacení se 
používá poliment zbarvený žlutě nebo červeně a také v několika vrstvách. Po zaschnutí se 
povrch vlhčí alkoholem a okamžitě se klade plátek zlata. Na závěr se místa, která mají být 
lesklá, vyleští za pomoci achátového kamene.  
  Podle použitých materiálů rozlišujeme zlacení polimentové bílkové, klihové, želatinové. 
Zlacení na vodová pojidla je vhodné pro všechny savé podklady.  Zlacení bílkové je tradiční 
způsob, v minulosti používaný pro středověkou knižní malbu. 
   
 -  polimentové zlacení štuku nebo zdiva 
Tato technika je odvozením od techniky zlacení v knižní malbě a vznikla ve středověku. 
U zdiva je hlavní podmínkou, aby bylo úplně suché, jinak se polimentové zlacení 
nedoporučuje. Místo, které se má zlatit, je nutné napustit horkým klihem. Když tento klíh 
dobře uschl, natře se naklížené místo řídkým šelakem, do kterého se přimíchá mletá pemza. 
Po zaschnutí se na tuto vrstvu nanášejí křídové podkladové vrstvy. Nejsou-li zeď nebo štuk 
dokonale suché, vynechává se naklížení, místa se podloží rovnou šelakem a přes šelak jednou 
vrstvou olejové barvy, která se posype jemnými pilinami z tvrdého dřeva.  Když tato vrstva 
zaschne, nanáší se křídové podkladové vrstvy a provádí se celé zlacení známým způsobem 
jako při polimentovém zlacení na dřevě.  
 
 -  Olejové zlacení neboli zlacení na mixtion 
Olejové zlacení je také velmi staré. Vzniklo ve starověku. Tento způsob zlacení je jednodušší 
než  zlacení na poliment. Zlato položené na mixtion má tu nevýhodu, že nelze docílit 
krásného lesku, jak tomu bývá v případě zlacení na poliment. Jeho výhodou však je, že je 
možné olejovým zlacením zdobit předměty vystavené povětrnostním podmínkám. Tento 
způsob zlacení lze také užít na různý materiál: na dřevo, plátno, kámen, kov i zdivo. 
Trvanlivost tohoto způsobu zlacení je podmíněna kvalitou použitého materiálu. Mixtion je 
vlastně lněný olej, který dlouhým vařením a různými přísadami nabyl takových vlastností, 
které jsou vhodné pro zlacení plátkovým zlatem. Jde tedy o předpolymerovaný lněný olej. 
Jeho výhodou je, že než úplně vyschne, udrží si po určitý čas jistou lepivost, které je zapotřebí 
k zachycení zlata. Na rozdíl od dřívějška si dnes již nikdo mixtion sám nepřipravuje.      
  K  výrobě takového mixtionu se používalo lněného oleje, pryskyřice, terpentýnového oleje, 
ale třeba jednou z přísad býval i olověný klejt (červený oxid olovnatý), česnek a cibule (ty 
sloužily jako sikativy).Jelikož při olejovém zlacení není možné podklad vyhladit achátovým 
kamenem, závisí lesk pouze na  hladkosti podložky. Dřevo se k olejovému zlacení připravuje 
takto: Dřevo se musí dokonale vybrousit a vyhladit. Pak se místo, které se má zlatit, natře 
dvakrát řídkým lihovým lakem. Na něj přijdou dvě vrstvy jantarového laku. Jakmile tento lak 
zcela ztvrdne, může se nanést mixtion.  Zlatíme-li na zdi olejovým zlacením, musí se místo, 
které se má zlatit, podložit napřed žlutou temperovou nebo kaseinovou barvou. Když tato 
vrstva uschne, natře se řídkým roztokem šelaku v lihu. Docílí se tím jednotné savosti 
podkladu.Stejným způsobem se pracuje na malířském plátně a na křídovém nebo sádrovém 
podkladě nebo štuku. Zlato se nanáší jako u polimentového zlacení, ale bez smáčedla. 
Důležité je vyčkat pravého okamžiku, tj. kdy je mixtion dosti zaschlý a přece ještě lepkavý.  
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- Zlacení žloutkové a bílkové 
Tento způsob zlacení se užívá hlavně na zdech a štuku, na klihových, temperových a 
kaseinových malbách, tedy na savých podkladech. Zlacení na vodová pojidla je oblíbený pro 
svou jednoduchost.  Místa určená k pozlacování se natřou žloutkovým nebo bílkovým 
podkladem a ihned se na ně klade zlato.  
 
- Zlacení mordantové 
Užívá se především v kostelech, divadlech a slavnostních dvoranách, kde je třeba docílit na 
hrubozrnné ploše jemného vysokého lesku zlata. Mordant činí velmi hrubozrnný materiál 
velice hladkým. Jeho druhá přednost je, že je velmi pružný. Proto se ho také používá ke 
zlacení divadelních dekorací, které častou manipulací velice trpí. Může se však nanášet na 
různé druhy materiálu. Třetí výhoda mordanu je, že se může nanést v několika vrstvách, takže 
vznikne vyvýšenina a zlato v reliéfu lépe vynikne. Mordant je směsí vosku, benátského 
terpentýnu, oleje a loje. 
 
- Mušlové zlato 
Mezi nejstarší práškové zlaté pigmenty patří mušlové čili tzv. práškové zlato. Získává se 
srážením roztoků zlatých solí redukčními činidly. Ve středověku se mušlové zlato získávalo 
z odpadu a odstřižků při pozlacování. Odstřižky se pak míchaly s medem a třely v hmoždíři. 
Prodávalo se již utřené s vaječným bílkem, nalité do malých mušliček. Později se získávalo 
tak, že se zlaté zbytky rozpustily ve rtuti na amalgám a ten se zahříval tak dlouho, dokud se 
rtuť neodpařila, aby zbyl jen zlatý prášek. Nejprve se používalo v knižní malbě.  
 S použitím mušlového zlata souvisí i užívání mušlového nebo musivního stříbra. Byla to 
směs cínu, bizmatu a rtuti. Příkladem jeho pravděpodobného užití mohou být deskové obrazy 
na Karlštejně, vytvořené dílnou mistra Theodorika.     
 
-Zlatolak (waschgold)  
Již období raného středověku (11. století) přináší rozšíření způsobu zlacení za použití 
barevných laků zlatého vzhledu na kovových fóliích, nejčastěji stříbrných, cínových, později i 
hliníkových. S tímto způsobem nahrazujícím pravé zlato souvisí také technika zwischgold, 
zlato tepané spolu se stříbrem. Také je to způsob, kdy je na slabý stříbrný plátek položen 
slabý plátek zlatý. 
 Vedle waschgoldu, které imituje zlacení, se užívaly i lazury jiných barev než zlatavé. Šlo o 
olejopryskyřičné laky, které se nanášely na kovovou fólii ve velmi slabé vrstvě. K přípravě 
těchto zlatolaků sloužila přírodní barviva rostlinného a živočišného původu. Šlo o výtažky 
z barevných dřev, plodů, rostlinných šťáv atd. Tyto recepty byly známy již od antiky a  byly 
používány až do počátku 20. století. Využívanými rostlinami byla např. rezeda, poskytující 
žluté barvivo teplého odstínu. Velmi oblíbený červený odstín, tzv. dračí krev, byl docílen 
pomocí červené pryskyřice rotangové palmy, jiné laky byly získávány z kořenů mořeny 
barvířské. K napodobení zeleného zlata sloužil výtažek z plodů řešetláku, také třeba šťáva 
z mečíků atd. Dále se pro tyto účely používala sépie, vylučovaná žlázami stejnojmenného 
měkkýše. Z anorganických pigmentů to pak byl žlutý okr, arménský bolus a minium. Na tyto 
zlaté lazurovací laky byly přitom kladeny vysoké nároky, neboť zlatá plocha musela 
vykazovat silný lom světla i po jejich aplikaci. Význam používání zlatých a barevných lazur 
netkvěl pouze v levnější náhražce drahého zlata, v ochraně proti černání stříbra působením 
sirných sloučenin, ale stalo se svébytným výtvarným prostředkem v konečné povrchové 
úpravě.  
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- Zlacení bronzovým práškem 
Tento způsob se hodí jen ke zlacení umělecky méně hodnotným pracím, v dekoračním 
malířství. Při tomto zlacení se bronzový prášek rozmíchá s tzv. bronzovou tinkturou a nanáší 
se jako každá jiná barva na předmět určený k pozlacení. Je mnoho druhů bronzových tinktur, 
jsou to většinou rychle schnoucí lihové laky, také to bývají laky terpentýnové, nitrolaky nebo 
vodou rozpustné tinktury bronzové. Nejjednodušším způsobem zlacení bronzovým práškem 
je použití řídkého roztoku želatiny ve vodě.  
Dobré výsledky jsou také při použití arabské gumy, bílku, žloutku, speciálního bronzového 
klihu, lovósy nebo dextrinu. Pracujeme-li s bronzovým zlacením na zdi, je dobré místa určená 
k zlacení podložit dobře klíženou vrstvou barvy zlata a přes ten po zaschnutí zlatit.  
 
-Zlacení v ohni 
Hlavní složkou pro zlacení v ohni je amalgam, měkká slitina zlata se rtutí. Ten se připravoval 
roztepáním zlata na tenké plíšky, ty se po zahřátí mísily se rtutí v jednolitou hmotu. Poté se 
amalgam stejnoměrně rozetřel na očištěný povrch předmětu. Takto připravený předmět se 
zahřál nad ohněm, rtuť se pak odpařila. Tento postup se mohl opakovat dvakrát až třikrát.  
Je jednou z nejstarších technik, používanou do 19.století. Protože je však tato metoda zlacení 
vzhledem k jedovatým výparům rtuti zdraví nebezpečná, dnes se již nepoužívá. Nyní ji 
nahradilo galvanické zlacení. 
 
-Galvanické pokovování 
Je to způsob zlacení elektrochemickou cestou, tzn. katodickým srážením zlata z vhodně 
složeného roztoku jeho soli. Tímto způsobem se vytvoří na povrchu předmětu vrstva zlata 
tenká od 0,3-0,6 mm.  Tato metoda zlacení se používá od 30.let 19. století.  
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8. Vlastnosti zlata 
 
Zlato nepodléhá vnějším vlivům, je odolné vůči kyselinám a solím, nerezaví. Rozpouští se 
v lučavce královské,  v roztocích kyanidů a  ve rtuti. Ve srovnání s jinými kovy vyniká 
chemickou odolností, vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí, tažností, vysokou hustotou a 
kujností (z 1cm3 zlata lze vytepat plech o ploše asi 18 m2; z jednoho gramu zlata lze zhotovit 
až 2 500 m dlouhý drátek a lze ho vyklepat do plíšku silného 1/1 000 milimetru, J.Diviš) 
Pravost plátkového zlata je možné zjistit žíravým sodným louhem nebo kyselinou solnou. 
Jimi se pravé zlato nemění. Naopak nepravé zlato se v kyselině dusičné rozpustí modře. 
Zlato je poměrně měkký kov. Směšováním zlata s jinými kovy se dociluje slitiny s vyšší 
pevností, tvrdostí a odlišných odstínů.  Nejčastější přísadou zlaté slitiny bývá měď, nikl, 
paládium či stříbro. Ryzost zlata měříme na karáty.  
   Barevný odstín zlata vzniká přidáním různých kovů do slitiny. 
Často je právě toto rozlišení programově užíváno k docílení jemných efektů. 
 
 
 Chemická značka: Au (Aurum) 
Hustota: 19 290 kg.m3 
Teplota tání: 1064 ˚C 
Teplota varu: 2700 ˚C 
Barva: zlatožlutá, zlatobílá 
Lesk: kovový 
Lom: hákovitý 
Štěpnost: není 
Tvrdost: 2,5-3, kujné 
Vryp: žlutý a lesklý 
Zvláštní znaky: vysoká kujnost, elektrická vodivost 
Zušlechťování: přidáváním dalších kovů mění vlastnosti 
 
Ryzost zlata-obr. 43) 
Čisté „ryzí“ zlato 
 

1000/1000 24 karátů 

Dukátové zlato, dvojité zlato, zvláště jemné 
 

988/1000 23 ¾ karátů 

Dukátové, dvojité 
 

975/1000 23 ½ karátů 

Dukátové, jednoduché 
 

       - 23 karátů 

Oranžové zlato, jemné oranžové dvojité 
 

       - 22 ½ karátů 

Oranžové obyčejné (jednoduché) 
 

917/1000 22  karátů 

Citrónové zlato 
 

762/1000 18 karátů 

Zelené zlato 
 

      - 16 karátů 
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 Barevné slitiny zlata – obr. 43)              
Červené zlato-tento odstín je nejstarším známým odstínem. Červený odstín se získává 
přidáním mědi do slitiny. Vyrábí se obyčejně od ryzosti 750/1000 níže. Čím vyšší obsah 
mědi, tím nižší je tvrdost slitiny, což někdy bývá na závadu pevnosti zlatnického výrobku.  
 
Zelené zlato-slitina zlata se stříbrem nebo s kadmiem. Zelený odstín barvy je ovlivňován 
množstvím stříbra ve slitině.  
 
Modré zlato-slitina zlata s ocelí, obyčejně v poměru 18:6. Zvláště v Evropě byl tento odstín 
zlata oblíben v 19 století, kdy do módy přišly ocelové šperky. 
 
Tumbagu-slitina zlata a mědi v poměru 4:1. Vyniká nízkou tavitelností a tvrdostí než jiné 
slitiny zlata  a má matný lesk bronzu.  
 
Purpurové zlato-slitina zlata a hliníku obyčejně v poloměru 18:6. Jeho barvu nelze označit 
jako čistě purpurovou, spíše se podobá bronzu se švestkovým nádechem. S purpurovým 
zlatem se veřejnost seznámila poprvé v roce 1937. 
 
Bílé zlato-je slitina zlata s kovy, které ho intenzivně odbarvují, takže slitina nabývá čistě bílé 
barvy, je naprosto stálá na vzduchu a dá se vyleštit do vysokého lesku. Nejintenzivněji 
odbarvuje zlato nikl a paládium. Vzácně se do slitin zlata přidává  rhodium, platina, měď, 
zinek. Bělozlaté slitiny jsou známy od počátku 20. století, nenašly však zpočátku ve 
zlatnictví oblibu, díky své tvrdosti byly spíše používány v hodinářském průmyslu jako slitiny 
ložiskové a pružinové. Dalším výzkumem byly získány slitiny vhodné i pro klenotnictví, 
zvláště jako náhražka platiny k výrobě klenotů. Bílé zlato se rozezná od platiny lučavkou 
královskou, která na zkušebním kameni vryp bílého zlata okamžitě rozpustí. 
 
 
  
 
Závěr 
 
Předmětem této bakalářské práce bylo popsat okolnosti související s vývojem zlatnického 
řemesla, se Svatolukášským sdružením a řemeslných cechů. Byly uvedeny události týkající se 
vzestupu a zániku tohoto řemesla.   
Nastínili jsme situaci, která byla podkladem pro vývoj v našich zemích. Popsali jsme 
jednotlivé druhy a způsoby pozlacování, jeho souvislost s výtvarným uměním, zejména ve 
spojení s křesťanstvím, jako doplněk uměleckořemeslného zpracování liturgických předmětů.  
Byly popsány hlavní způsoby pokládání plátkového zlata a pozlacování a rámcově 
technologické postupy těchto technik: polimentové zlacení na dřevo, polimentové zlacení 
štuku nebo zdiva, olejové zlacení neboli zlacení na mixtion, zlacení žloutkové a bílkové, 
zlacení mordatové, mušlové zlacení, zlacení bronzovým práškem, zlatolaky, zlacení v ohni, 
galvanické pokovování.Byly uvedeny některé osobnosti, které ovlivnily a formovaly tento 
umělecký obor. Byly uvedeny základní vlastnosti zlata.  
Práci jsme doprovodili obrazovou přílohou dokumentující pozlacovačské řemeslo jako 
nedílnou součást každé umělecké epochy.  
Nad rámec by mohl být vytvořen panel s různými způsoby pokládání plátkového zlata a 
technik pozlacování.     
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Obr. 1: sv. Jan Evangelista, plenář z kláštera sv. Jiří, Praha, chrám P. Marie na Strahově,

tlačený relief, pozlacené stříbro, 1307



Obr. 2: Mostecká Madona, Národní galerie Praha,

po roce 1440

Obr. 3: Vyšehradská Madona, Praha Vyšehrad,

kolegiální kostel sv. Petr a Pavla, kolem 1355



Obr. 4: Busta Karla Velikého věnovaná Karlem IV.,

Cáchy, poklad dómu, 1376, koruna 1349

Obr. 5: Tři věžové relikviáře věnované Karlem IV., Cáchy, poklad dómu, třetí

čtvrtina 14. století



Obr. 6: Madona zv. Františkánská, Plzeň, klášter františkánů, po 1350



Obr. 7: Madona, Kristus trpitel, andělé, diptych

Tommasa da Modeny, Karlštejn, 1355

Obr. 8: Madona, Kristus trpitel, andělé, diptych

Tommasa da Modeny, Karlštejn, 1355, detail



Obr. 9: Císař Karel IV. a Anna Svídnická pozdvihují kříž, násěnná malba v nadpraží císařské oratoře, po 1355

Obr. 10: sv. Prokop, násěnná malba v nadpraží císařské oratoře, po 1357



Obr. 11: Votivní deska Jana Očka z Vlašimi, Národní galerie Praha, 1371



Obr. 12: Postava Karla IV. na východní stěně kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta, 1372  1373.

Přemalba z počátku 17. století.



Obr. 13: Relikviář na mitru sv. Eligia, Národní muzeum Praha, 1378



Obr. 14: Český Mistr, po 1450, detail



Obr. 16: Monstrance z Malesic, Západní Čechy

nebo Norimberk, 1503, detail

Obr. 15: Monstrance z Malesic, Západní

Čechy nebo Norimberk, 1503, celek



Obr. 17: Ostatkový kříž s kamejemi, Praha, poklad

chámu sv.Víta, 1349, celek

Obr. 18: Ostatkový kříž s kamejemi, Praha, poklad

chámu sv.Víta, 1349, detail



Obr. 19: Kaple Sv. Kateřiny, cisařská oratoř,

Karlštejn, 1348

Obr. 20: Apokaliptický Bůh,kaple Sv. Kříže, nástěnná

malba v záklenku západní okenní niky, Theodoricus Zelo,

Karlštejn, 1367



Obr. 21: sv. Jerolým, Theodoricus Zelo, původně kaple Sv. Kříže,

dnes Národní galerie Praha, před 1367
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