
Empír 

a biedermeier 



 Empír (l´empire, empire style) 

 označuje klasicismus vzniklý v době prvního 
císařství 1804 – 1815 a doznívající po celé 19. století 

 ve Francii a užívá se zejména ve vztahu k 
architektuře, užitému umění, módě, ale i v 
malířství a sochařství  

 zjemňuje a činí intimnějším kult antiky  

 v architektuře se spojuje se státní autoritou a 
veřejnými monumentálními stavbami; je to styl 
divadel, muzeí a zámků 

 oproti luisézu obohacen o napoleonské a egyptské 
motivy a prolíná se s romantismem 



Napoleonova korunovace 1804 



1804 - 1815 



Jacques Louis David 



Jacques Louis David 

 se aktivně se účastnil francouzské revoluce,  

    blízký přítel Maximiliena Robespierra, člen klubu 
jakobínů, člen Konventu a výboru veřejné 
bezpečnosti, hlasoval pro popravu Ludvíka XVI. 
Poté byl nadšeným obdivovatelem Napoleona, 
který si Davida velmi oblíbil. Po tom, co se 
Napoleon v roce 1804 prohlásil císařem, jmenoval 
Davida svým oficiálním dvorním malířem. Po pádu 
Napoleona a nástupu Bourbonů na trůn David 
upadl na čas v nemilost. 



Marie 

Antoinetta 



Marat 

Pius VII. 



Patroklés 



Portréty Napoleona Bonaparta 



Paní Récamierová 



Napoleonova výprava do Egypta 

1798 - 1799 







Empírová pohovka se sfingami 



Napoleonův erb 



Standarda 105. pluku 

z bitvy u Waterloo 



Vítězný 

oblouk 

v Paříži 











Zámek Kačina 

 je nejvýznamnější stavbou českého empíru. Byl 

postaven v letech 1804–1822 jako 

reprezentativní venkovské sídlo pro Jana 

Rudolfa hraběte Chotka, prezidenta gubernia a 

nejvyššího purkrabího Království českého. 

Autorem architektonického návrhu byl saský 

dvorní architekt Ch. F. Schuricht.  







Mariánské Lázně 1818 



Empírová zástavba Mariánských Lázní 



Nové lázně  

Ambrožův a Karolinin pramen 



Staré a Nové lázně 







Zahradní architekt Václav Skalník 









Mariánské Lázně 

Ferdinandův pramen 1826 - 1827  



Pavilón  

Křížového pramene  

 provedl v roce 1818 tepelský stavitel Anton 
TURNER z Přimdy. Pro odlehčení stavby - aby 
stavba netlačila na podloží - byly sloupy jen ze 
dřeva a cihel, celkem 72 sloupů. Veškeré 
prostředky ke stavbě poskytl vlastník -
premonstrátský klášter v Teplé - v osobě opata 
Karla Kašpara Reitenbergera. Dodnes zůstává 
sloupová hala Křížového pramene v této podobě 
jako dominanta Mariánských Lázní a oblíbený 
emblém města. 





Pavilon Karolinina pramene 





Pavilon Lesního pramene 







Empírové 

kostely 







Klement Václav Lothar 

Metternich 

1809 – 1848 

rakouský ministr 

zahraničí 











Zámek Kinských 

Kostelec nad Orlicí 



Zámek Buquoyů v Nových Hradech 









Antonio 

Canova 







Biedermeier – měšťanský empír 

 je umělecký směr a životní styl první poloviny 19. století, 
typický pro měšťanskou kulturu německy mluvících zemí 
(včetně českých zemí). Časově bývá tradičně ohraničován 
Vídeňským kongresem (1815) a revolucí roku 1848. 

 

 Samotné pojmenování biedermeier použil poprvé až v roce 
1848 Joseph Victor von Scheffel v mnichovském časopise 
Fliegende Blätter a vznikl spojením jmen maloměšťáků 
Biedermanna a Bummelmayera 

 

 Biedermeier je měšťanská obdoba empíru (odtud název 
měšťanský empír) 



Rodinný portrét  

od rakouského malíře 

Friedricha von Amerling 



Dům Adalberta Stiftera v Linci 







Friedrich 

von Amerling 




