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Bútor Kassáról
Do ateliéru pra!ského restaurátora Davida Fialy se p"ed 
dv#ma a p$l lety dostal neoby%ejn# zajímav& soubor 
modernistického nábytku. Zku'en& restaurátor p"iznává, 
!e se za svou kariéru dosud s ni%ím podobn&m nesetkal. 
Soubor je unikátní nejen neobvykl&mi kombinacemi 
v&zdobn&ch prvk$ a celkovou opulentností, ale hlavn# 
precizním, náro%n&m a v "ad# ohled$ neobvykl&m 
"emesln&m zpracováním.
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Um!leckopr"myslového  
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vlastníci s institucemi. Jeho sou%asn& 
majitel ho p"ed t"emi lety koupil v%etn# 
souboru nábytku, kter& byl tím jedin&m, 
co se z interiéru dochovalo. Úctyhodné 
rozm#ry p"íborníku toti! znemo!nily jeho 
vyst#hování z budovy. Majitel se rozho-
dl pro kompletní rekonstrukci vily a pro 
renovaci nábytku, kterou sv#"il ateliéru 
Davida Fialy.

V!echny barvy d"eva
Restaurátor$m se poda"ilo up"esnit dataci 
souboru na základ# popisek, které nalezli 
v útrobách nábytku. Domnívají se, !e se 

musel vyráb#t v rozmezí minimáln# pat-
nácti let, nejd"íve od roku 1915. Vzhledem 
k tomu, !e popisky vykazují alespo( dva 
rozdílné typy rukopisu, dá se p"edpokládat, 
!e se na jeho v&rob# podílelo více truhlá-
"$. Vkládat do dutin a jin&ch uzav"en&ch 
míst nábytkov&ch solitér$ zprávu o auto-
rovi a pr$b#hu restaurování %i renovace je 
u hodnotného nábytku podle Davida Fialy 
b#!nou praxí. )asté to je nap"íklad u ho-
din a u barokního mobiliá"e. V p"ípad# ná-
bytkového souboru z ko'ické vily se v'ak 
jedná o popisky k v&rob#, nikoli k renovaci, 
co! je velmi neobvyklé. „Sv#d%í to o tom, 

St$l se 'esti !idlemi, sloupové hodiny 
s dvojtónov&m bicím %tvr*ov&m strojem 
a velk& p"íborník %i sekretá" byly s nej-
v#t'í pravd#podobností dominantami jí-
delny, p"ípadn# ob&vacího pokoje. Nábyt-
kov& soubor byl vytvo"en na zakázku do 
ko'ické vily postavené ve stylu art deca 
ve 20. letech minulého století. Z nemnoha 
dostupn&ch informací lze dovodit, !e ma-
+arsk& majitel !idovského p$vodu se za 
války stal ob#tí holokaustu a d$m podob-
n# jako "ada dal'ích honosn&ch vil posta-
ven&ch v é"e první republiky m#nil majite-
le podle re!imu. St"ídali se zde soukromí 
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!e vybavení jídelny bylo ji! v dob" svého 
vzniku pova!ováno za unikátní a vzácné,“ 
domnívá se Fiala.

Unikátní je i slo!it# konstruk$ní plán 
se základov#mi masivními dílci z m"kkého 
smrkového d%eva, které jsou p%eplátovány 
p%es sebe. Pro v&echny $ásti nábytku platí, 
!e se skládají ze segment'. Dal&í zvlá&tností 
je, !e ve&keré tvary jsou kulaté a bohat" in-
tarzované. V#razného efektu docílil v#robce 
kontrastem mezi geometrick#mi intarziemi 
a obl#mi tvary nábytku. Co se pou!it#ch ma-
teriál' t#$e, mimo konstrukci jsou základem 
tvrdé tmavohn"dé orientální d%eviny pali-
sandr a druh ebenu makasar. Intarzie jsou 
pak vytvo%eny z tuzemsk#ch, evropsk#ch 
i orientálních ovocn#ch d%evin. Objevuje se 
temná vi&e(, jablo(, probarvovaná hru&ka, 
sv"tl# javor, o%ech a dal&í. 

Bohatá v#zdoba kombinuje t%i typy intar-
zií. Na p%íborníku jsou zobrazeny dv" !enské 
antické figury s velmi dob%e zpracovan#mi 
drapériemi a detailn" propracovan#mi v#razy 
obli$eje. D#hy jsou zde pou!ity tak, aby léta 
d%evin vystihovala anatomii tvá%í. Inspira-
ce antikou tematicky propojuje p%íborník 
s hodinami, v jejich! spodní $ásti se nachází 
intarzovan# motiv antick#ch sloup'. Druh#m 
typem intarzií jsou ji! zmín"né geometrické 
vzory. Z %emeslného pohledu jsou ov&em 
nejzajímav"j&í dokonale zpracované negeo-
metrické intarzie s neviditeln#mi spoji mezi 
kontrastn" barevn#mi d#hami, nap%íklad 
tmavou t%e&ní a sv"tl#m jasanem. Jeden dílec 
za druh#m se opakují v r'zn#ch vlnovkách, 
které sice zachovávají ur$it# %ád, v celku 
v&ak tvo%í t"!ko uchopitelnou dynamickou 
strukturu.

Kr!"ek po kr!"ku
V&echny $ásti nábytkového souboru byly 
v !alostném stavu a neexistovala jediná, 
která by nemusela projít kompletní reno-
vací. Konstrukce byla rozpadlá, p%i její 
v#rob" byl pou!it kostní klíh, kter# po tak 
dlouhé dob" nem"l pot%ebnou pevnost. 
V#hodou naopak bylo, !e se zachovalo a! 
na detaily v&e, tak!e nebylo nutné vyráb"t 
n"které díly nov". Nábytek restauráto%i ve 
vile nejprve demontovali, poté ho p%evezli 
do Prahy a v pra!ském ateliéru rozebrali 
a vyjmuli v&echny d#hy. Základové d#hy 
v konstrukci se sklí!ily, poté p%i&ly na %adu 
intarzie.

„Nejv"t&ím o%í&kem pro nás bylo sehnat 
na dopl(ování palisandr a makasar s co nej-
podobn"j&ími léty a !ilkováním, jako m"ly 
p'vodní d%eviny, proto!e je nutné, aby na 
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sebe stará a nová léta navazovala. Vhodné 
exemplá!e jsme objevili a" v N#mecku. Aby-
chom docílili dokonalého vzhledu, museli 
jsme v n#kter$ch p!ípadech extrahovat d$hy 
z bo%ních %ástí nábytkov$ch kus& a umís-
tit je na jejich pohledovou %ást,“ popisuje 
postup renovace Fiala. Velmi neobvyklé je 
podle n#j také to, "e intarzie jsou umíst#ny 
i tam, kde to nebylo pot!eba, nap!íklad na 
boku %i zespodu u soklu, co" odporuje b#"né 
praxi. Postup pou"it$ u ko'ického souboru 
byl náro%n$ na materiál i na práci a musel se 
hodn# prodra"it. Posledním restaurátorsk$m 
zásahem se stala nová 'elaková politura, 
zale'(ovaná postupn# a" ve dvaceti vrstvách 
do vysokého lesku tak, aby povrch nábytku 
z&stal co nej"iv#j'í.

Renovaci ko'ického souboru se v#novalo 
v pr&b#hu dvou a p&l roku postupn# p#t lidí. 
Vyst!ídali se na n#m specialisté na povrchové 
úpravy, na konstrukce a konstruk%ní prvky 
a na intarzie. David Fiala odhaduje, "e pokud 
by tuto práci m#l odvést pouze jeden %lov#k, 
kter$ by pracoval denn#, strávil by tím jeden 
rok. Kone%ná cena kompletní renovace se blí"í 
p&l milionu korun. To je v'ak podle Fialy pou-
h$ zlomek hodnoty nábytku. S odhadní cenou 
si ostatn# nev#d#l rady ani p!izvan$ soudní 

znalec, proto"e soubor je natolik zvlá'tní, "e 
ho nem#l s %ím srovnat a mohl p!ihlédnout 
pouze k pracnosti a slo"itosti v$roby. 

Hledá se autor 
V sou%asné dob# je renovace nábytku do-
kon%ena a soubor je sestaven$ v ateliéru 
(pouhé smontování trvalo celé t!i dny!), 
kde bude sou%ástí v$stavy Nábytkové styly 
v pr!b"hu staletí, která pob#"í od 24. %erv-
na a" do zá!í. Po jejím skon%ení se soubor 
op#t demontuje a p!eveze do Ko'ic, kde 
bude v depozitá!i %ekat na dokon%ení re-
konstrukce vily a na sv&j návrat do ní.

Ke zji't#ní bli"'ích informací o p&vo-
du unikátního nábytkového souboru jsme 
rozeslali emaily n#kolika slovensk$m od-
borník&m na nábytek. V'ichni bez v$jimky 
ocenili !emeslnou stránku, extravagantnost 
a opulentnost nábytkov$ch kus& a shodli 
se na tom, "e nic podobného je't# nikdy 
nevid#li. Poukázali na mix styl&, n#kte!í 
zd&raznili náznaky uherského biedermeieru, 
jiní „zu!iv$ historismus“, neobiedermeier 
a dekorativismus po%átku 20. století, dal'í 
ruské vlivy. S Davidem Fialou se shodují 
v tom, "e velmi netypické je pou"ití více 
ornamentálních forem na jednom kusu.

Spekulace se mohou ubírat i jin$m sm#-
rem. Svérázná v$zdoba nábytkového souboru 
i v$b#r materiál&, a hlavn# netradi%ní práce 
s nimi vykazují jisté podobnosti s ran$mi 
díly ma)arského modernisty Lajose Kozmy 
(1884–1948). Kozma studoval v Budape'ti 
a po roce 1906 se p!ipojil ke skupin# mlad$ch 
návrhá!&, kte!í se inspirovali ma)arsk$m 
a rumunsk$m lidov$m um#ním a v tomto 
duchu navrhovali nábytek. Vzory hledal 
mimo jiné v baroku a velmi osobit$m zp&-
sobem propojoval luxusní a tradi%ní d!eviny 
a dal'í materiály. Zárove* vyu"íval barevnost 
typickou pro art deco a v jeho díle je patrná 
i obliba Wiener Werkstätte. Je dolo"eno, "e 
p&sobil i v Ko'icích, kde navrhl v druhé 
polovin# 20. let synagogu pro p!íslu'níky 
neologické "idovské obce s obrovskou elip-
sovitou kupolí. 
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