
Slovník 
Akant, paznehtník, jihoevropská rostlina z rodu bodláků, její napodobeniny – 
výzdobný motiv používán v umění všech slohů, ornament akantových rozvilin 
příznačný zvláště pro naše řezbářství baroka. 

Balustráda, zábradlí složené z kuželek (balustrů) nebo jiné výplně 
(ornamentální), kamenné zevně a na schodišti, dřevěné v interiéru.

Berla - pedum, vysoká pastýřská a poutnická hůl, odznak biskupské a opatské 
hodnosti.

Boltcový ornament, druh fantastické, pozdně manýristické a raně barokní 
výzdoby, připomínající chrupavčité, boltcové tvary.

Boží oko, výzdobný motiv oka v trojúhelníku s vyzařujícími paprsky, křesťanský 
symbol Trojice a vševědoucnosti, byl častý při výzdobě oltářů, trojičních sloupů, 
chrámových průčelí a domovních štítů v 17. až 19. stol.

Brokát, těžká, bohatě vzorovaná, často mnohobarevná tkanina z Orientu, 
prošívaná zlatými a stříbrnými vlákny.

Čabraka, pův. pokrývka na koně, odtud dekorační látka zakončená obloučky a 
střapci, později výzdobný motiv raně rokokové ornamentiky.

Čuček, charakteristický přízdobný motiv, kulový, vázový, balustrádový nebo 
šiškový útvar, ukončuje štíty.

Dalmatika, liturgický úbor jáhna s krátkými rukávy. Dalmatika byla oblékána 
pod kasuli. 

Domovní znamení, návěstí se jménem domu, věcný znak, který sloužil k 
odlišení a určení obytných domů ve středověkém, renesančním a barokním 
městě.

Feston, výzdobný motiv segmentového tvaru, polověnec, plastický nebo 
malovaný závěs z listů, květů a plodů; častý v ornamentice antické, renesanční, 
barokní a klasicistní.

Fontagne, ozdoba dámského účesu z krajek, pentlí a drátků vztyčená na čele, 
na poč. 18. stol. Rozšířená po celé Evropě. 

Fronton, trojúhelníkový či segmentový průčelní štít bez oken, obecně také štít 
nad oknem nebo nad portálem.

Girlanda, ornamentální motiv, dekorativní pás segmentových závěsů, festonů 
z listí, květů nebo plodů.

Gobelín (goblén) – tapisérie, nástěnné koberce, závěsy zhotovené 
protkáváním nebarevné osnovy různobarevným útkem, který na ní vytváří vzor. 
Velkou oblibu tapisérií přineslo 17. stol., kdy byly také založeny manufaktury v 
Paříži a jinde.

Grotta, jeskyně v parku 16. - 18. stol., nejčastěji umělá a zdobená mušlemi, 
krápníky apod.

Kartuš, plocha různého tvaru s ozdobně vyvinutými okraji, základní motiv 
renesanční a barokní ornamentiky.

Kasule, také planeta, ornát, svrchní obřadní roucho katolického kněze 
oblékané přes albu. Od 16. stol. eliptického střihu s otvorem pro hlavu, v baroku 
ze stran probraný segmentově.

Kasulové okno, označení barokního útvaru chrámového okna, které je zčásti 
vymezeno segmenty a připomíná podobu barokní kasule.

Konzola, nosný kamenný článek vysunutý ze zdi, podpírající balkón, římsu, 
nesoucí sochu apod., dekorativně utvářený ze stran esovkou, volutami nebo 

Krinolína, velmi široká odstávající ženská sukně, zhotovená z tuhé látky se 
žíněmi, nebo nošená na zvláštní konstrukci.

Kruchta, hudební tribuna, situovaná v kostele zpravidla na západní straně a 
přístupná zvláštním schodištěm, vybavená varhanami a určená pro zpěvní a 
hudební doprovod liturgie.

Lenoška, pohodlné velké křeslo s opěradly, čalouněné nebo polštářované, 
různého tvaru podle slohové souvislosti a podle toho i různých názvů 
(markýza, bergére apod.). Nejpohodlnějších forem dosáhla v pol. 18. stol. 

Maskaron, stavební maska, plastický výzdobný motiv v podobě stylizované 
lidské tváře, uplatňovaný v architektuře všech slohů a stylů.

Mensa – oltář, obecně kultovní obětní stůl. Křesťanský oltář se skládá z 
oltářní desky, menzy, obsahující ostatky svatých, a z podstavce kamenného či 
zděného. Barokní oltář se rozvíjel jako monumentální architektura s různou 
bohatou výzdobou. Podle tvaru se tu někdy rozlišuje oltář portálový, kulisový, 
baldachýnový, v pozdní fázi přichází často oltář rámový.

Mitra - infule, liturgická pokrývka hlavy vysokých katolických duchovních, 
hrotitá, se dvěma stuhami vzadu, nejčastěji bílá, zlatem protkaná či vyšívaná

Monstrance - ostensorium, zprvu relikviář, později schránka, v níž se v 
katolickém ritu vystavuje hostie, upevněná za sklem v měsíčku. V baroku je 
zpravidla opatřená zářivou paprskovitou gloriolou – stojí na noze, jejíž dřík 
bývá opatřen nodem (ořechem).

Mušlový ornament – rokaj, ornamentální motiv, základní součást rokokové 
ornamentiky ve tvaru C, S nebo v kombinaci, vzniklý ve Francii  zač. 18. stol.

Obelisk, vysoký komolý jehlan, monolitický či zděný, s vrcholem otupeným 
do tvaru nízkého jehlanu. Od renesance jsou součástí urbanismu jako prvek, 
uplatňující se při řešení náměstí nebo dlouhých průhledů ulicemi; obdobně 
se uplatňují jako doplněk parků.

Piniová šiška, dekorativní motiv ve tvaru stylizovaného plodu pinie, přejatý 
z antiky, častý jako kamenický ukončující motiv na štítech, pilířích ohradních 
zdí, na balustrádách apod.

Pilastr, vertikální stavební článek, patřící mezi podpůrné prvky. Jeho úloha je 
však pouze dekorativní. Je utvářen jako plochý, do zdi zapuštěný pilíř.

Portál, architektonicky nebo také plasticky zdůrazněný hlavní vchod do 
budovy (kostela, paláce, domu), uzavřený vodorovně kladím nebo 
polokruhově portálovou archivoltou. Barokní portál bývá bohatě vybaven.

Rozeta - růžice, dostředný motiv plastického nebo plošného ornamentu.

Římsa, vodorovný architektonický prvek, jednoduchý nebo členitý pás 
vystupující z líce zdiva, který má funkci členící, konstruktivní i ochrannou. 

Termální okno, původně okno římských lázní polokruhového tvaru s 
obloukem nahoře, svisle členěné.

Triumfální oblouk – vítězný oblouk, památník na oslavu válečného 
vítězství nebo k připomínce významných činů v podobě monumentální 
brány.

Volské oko, kruhové nebo oválné okno, používané od 16. stol. Zejména nad 
vstupem nebo ve vikýři.

Voluta, závit, spirála, motiv různých soustav výzdoby. 

Volutový štít, v období baroka a rokoka mívají štíty dynamický křivkový 
obrys, často zdobený volutami.
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