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HISTORICKÉ VZORY PARKET (3)

Vzor Monticello (Pinterest).

ARENBERG A MONTICELLO

VZOR MONTICELLO

Vzor Arenberg, archiv Atelier des Grandes, Lyon.

VZOR ARENBERG

Vzor Arenberg získal své jméno po zámku v Belgii, který byl ve vlastnictví rodu Arenbergů
od 17. století až do první světové války. Rozměry vzoru patří k těm větším, délka a šířka
parkety je okolo 106 cm a tloušťka 3 cm. Konstrukce je obdobná jako u versailleského vzoru
s přiznanými dřevěnými hřebíky, stejně tak původní povrchová úprava, tzn. olej a včelí vosk.
Vzor byl původně z dubu, ale můžeme se setkat i s kombinací jiných dřevin.

Erb rodu Arenbergů (Wikipedia).

Arenbergové jsou šlechtický rod, který má své jméno po hradu a po meči vymřelé rodině
Arenbergů, která se po přeslici spojila s hrabaty z Marky a později pány z Ligne. Jejich erb
zdobí tři zlaté mišpulové květy v červeném poli. Zámek Arenberg ve stylu pozdní gotiky
a renesance ze 16. století je jedna z typických ukázek cihlové architektury. Rodina hrabat
van Arenberg darovala zámek spolu s parkem o rozloze 29 hektarů v roce 1916 univerzitě
v Leuvenu.
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Monticello, studie parketové podlahy, Thomas Jefferson
1803, Massachusetts Historical Society, 2003.

Vzor Monticello je klasický francouzský vzor z období
baroka. Jedná se o italský název pro „malou horu“.
Velmi oblíbený byl ve Spojených státech amerických
díky Thomasi Jeffersonovi. Při jeho návštěvě Francie
kolem roku 1760 se mu tak zalíbil, že se jím nechal
inspirovat a pojmenoval ho „Virginia Mansion Monticello“ a použil tento parketový vzor pro podlahu ve
svém domě. Původní parketový vzor Monticello byl
vytvořen kombinací třešně a buku. Středové části
o velikosti 12 palců (30,48 cm) byly z třešně a lemy
o tloušťce 4 a 1/4 palce (10,795 cm) z buku. Střed je
spojen na dvou stranách v drážce vkládaným perem
k lemu v kolmém směru vláken, na zbývajících dvou
stranách je vkládaný kovový kolík a ze spodní strany
jsou v rozích hřebíky. Původní povrch byl ošetřen
olejem a včelím voskem. V dnešní době se používá při
opravách (aby se dosáhlo původního odstínu) oranžový
šelak ředěný denaturovaným alkoholem.
Monticello byla první plantáž Thomase Jeffersona,
třetího prezidenta Spojených států. Dům zde začal
Jefferson navrhovat poté, co ve věku 26 let zdědil po
otci půdu. Originál návrhu parket se vzorem Monticello
z roku 1803 je uložen v Massachusettské historické
společnosti v kolekci rukopisů Thomase Jeffersona.
Část architektonických výkresů z let 1772–1819 obsahuje 396 položek, které se skládají z více než 600
rukopisných stránek. Asi polovina položek jsou plány
a poznámky právě pro Jeffersonův první domov –
Monticello. Sbírka ale obsahuje i plány jeho dalších
domovů, jako jsou jeho pařížské apartmány nebo náčrtky pro domy přátel a kresby pro obecní a občanské
instituce včetně univerzity ve Virginii, budovy Kapitolu
ve Washingtonu D. C., dům prezidenta a guvernérské
rezidence ve Williamsburgu a Richmondu. Více najdete
na www.thomasjeffersonpapers.org.
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