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Anotace 

Cílem  této  práce  je  vzájemně  porovnat  českou  a  italskou  teorii  restaurování:  to 

znamená formulovat teoretické podhoubí přístupu české restaurátorské školy a uvést je 

do kontextu teorie Cesara Brandiho.  

Prvním  krokem  je  definovat  moderní  koncepci  restaurování  a  odlišit  ji  od 

tradičního  pojetí.  Moderní  přístup  klade  na  první  místo  dokumentární  hodnotu 

památky.  Základním  požadavkem  se  tak  stává  respektování autentického  materiálu. 

V Itálii  se  o  to  zasloužila  především  tzv.  filologická  metoda  památkové  péče,  jejímž 

představitelem  byl  Camillo  Boito  a  Giovanni  Battista  Cavalcaselle.    V prostoru  střední 

Evropy má  zakladatelský  význam  teorie  Aloise  Riegla  a Maxe  Dvořáka.  Důležitou  roli  

v konstituování moderní  restaurátorské disciplíny má  rozvoj  fyzikálních  a  chemických 

metod průzkumu na počátku 20. století. 

Teoretické myšlení o restaurování v Itálii se soustředilo především kolem Istituto 

Centrale del Resaturo,  o  jehož  založení  se  zasadil Carlo Gilulio Argan a Cesare Brandi. 

Brandiho  teorie  restaurování  byla  formulována  na  základě  jeho  dvacetileté  praktické 

zkušenosti s restaurováním v pozici ředitele ICR. 

V Čechách  se moderní  koncepce  restaurování  utvářela  zpočátku  v restaurátorské 

dílně Obrazárny vlasteneckých přátel umění pod vedením Vincence Kramáře a posléze 

v pedagogickém  i  odborném  díle  prof.  Bohuslava  Slánského.  Jeho  zásady  ovlivnily 

rozhodujícím  způsobem  následující  generace  českých  restaurátorů,  takže  můžeme 

hovořit o české restaurátorské škole.   

Český a italský přístup k restaurování vychází z opačných pozic, dochází ale často 

k podobným  závěrům,  co  se  týče  uplatňovaných  metod.  Italské  restaurování  je 

záležitostí  hodnotového  soudu,  který  se  odehrává  restaurátorovi  –  pozorovateli. 

V základu  českého  přístupu  je  naopak  pochopení  tvůrčího  procesu  restaurátorem  – 

umělcem.    

 

Klíčová slova 

 

restaurování uměleckých děl – teorie restaurování – Cesare Brandi – česká 

estaurátorská škola – Bohuslav Slánský  – retuš – patina – čištění obrazu  r

 

 

 



Summary 

The paper aims to compare Czech and Italian theory of conservation – restoration 

by laying the grounds of methodological approach of the Czech Restoration School in the 

context of the Theory of Restoration by Cesare Brandi. 

First step is to define the modern concept of conservation – restoration as opposed 

to the traditional one. In the basis of modern approach there is a notion of the historical 

value of a monument, which leads to the postulate of complete respect for the original 

material.  This  ground  was  developed  in  Italy  by  the  so  called  philological  method  of 

monument  preservation,  represented  by  architect  Camillo  Boito  and  art  historian 

Giovanni Battista Cavalcaselle. In Middle‐European countries, theories of Alois Riegl and 

Max  Dvořák  were  of  a  crucial  importance.  A  boom  of  scientific  diagnostic  methods 

applied  to works of  art  served as another  inducement  for defining modern concept of 

conservatition‐restoration. 

In  Italy,  the  center  of  research  in  this  direction  was  the  Istituto  Centrale  del 

Restauro in Rome, designed by Carlo Giulio Argan and Cesare Brandi. As the director of 

the ICR, Cesare Brandi was able to work up his theory of restoration in a direct contact 

with the actual experience of artwork restoration. 

In Czech Republic, the modern notion of restoration was being verified by Vincenc 

Kramář,  director  of  the  future National Gallery  in  Prague,  and Bohuslav  Slánský. Next 

generations of  restorers were professionally determined by his pedagogical activity  to 

the extent that is safe to speak about Czech Restoration School.  

Czech and Italian approach to restoration are basically opposed to each other, yet 

the actual  results have a  lot  in  common.  In  Italy  (influenced by Brandi),  restoration  is 

conceived  as  a  matter  of  careful  evaluation  performed  by  the  restorer  –  observer, 

meanwhile Czech understanding of  the restoration  is more being a creative process of 

eculiar nature.   p
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1. Úvodem 

Snaha  formulovat obecnou  teorii disciplíny,  jejímž předmětem zájmu  je něco  tak 

specifického a různorodého jako umělecké dílo, může být vnímána jako problematická. 

Teorii  však  nesmíme  zaměňovat  s metodologií:  zatímco  metodologie  se  zabývá 

zkoumáním a vhodností různých pracovních postupů, teorie vymezuje samotný předmět 

oboru.  Pokusit  se  definovat  všeobecně  platné metody  restaurování  uměleckých  děl  je 

zajisté  pošetilé.  Snažit  se  však  teoreticky  formulovat,  co  znamená  restaurování 

uměleckých  děl  a  čím  je  pro  něj  umělecké  dílo,  může  být  velmi  plodné:  teoretické 

základy  restaurování  by  měly  fungovat  jako  jakési  mantinely  pro  jeho  praxi.  Jistě  se 

shodneme,  že  jasně  postavené mantinely  v zacházení  s uměleckými  díly  jsou  nanejvýš 

žádoucí.  Bez  teorie  se  neobejdeme;  může  být  ukrytá  v pozadí,  stejně  každá  volba 

v restaurátorské praxi určitý skrytý názor na restaurování prozrazuje.  

Tato práce si klade za cíl vystopovat teoretické základy české restaurátorské školy 

a porovnat je s explicitně formulovanou teorií restaurování Cesara Brandiho. Nesnaží se 

tedy  popsat  celek  restaurátorských  zásahů  v daném  období  a  daných  zemích,  ba  ani 

celek  přístupů  k restaurování.  Pro  české  prostředí  je  typická  zdrženlivost  v  obecných 

formulacích. Přesto, že zakladatelé české restaurátorské školy vycházeli ze svébytného a 

relevantního  pojetí  restaurátorské  disciplíny,  bude  nutné  jej  extrahovat  z popisů 

praktických zákroků a roztroušených myšlenek v publikovaných textech.   

     Přestože  těžiště  této  práce  leží  v rovině  teoretické,  úmyslem  je  pojednat  její 

předmět, teorii restaurování, v historické perspektivě. Na konci 19. a počátku 20. století 

došlo  v Evropě  k základní  změně  orientace  v památkové  péči.  Moderní  přístup 

k pozůstatkům  minulosti  přišel  s novým  souborem  hodnot,  kterým  tyto  pozůstatky 

obdařil.  Protože moderní  pojetí  památkové  péče  je  nezbytným  předpokladem  dalšího 

teoretického uvažování o restaurování uměleckých děl, věnuje se tomuto historickému 

úvodu druhá  kapitola  práce.  Třetí  kapitola  se  zabývá  vznikem  teorie  Cesara Brandiho 

v dobovém kontextu a vyložení jejích tezí, které budou sloužit jako opěrný bod pro další 

část. Čtvrtá kapitola mapuje vznik moderního restaurování v Čechách a působení dvou 

zakladatelských osobností, Vincence Kramáře a Bohuslava Slánského.  

S  osobností  Bohuslava  Slánského  je  třeba  spojovat  pojem  česká  restaurátorská 

škola.  Jeho  aktivita  na  poli  praktického  restaurování,  výuky  restaurátorského  oboru  i 

publikování  odborné  literatury  dosáhla  takového  významu,  že  podmínila  názorovou 

orientaci české restaurátorské školy na dlouhá desetiletí dopředu – můžeme snad říci až 
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do  současnosti.    Pojem  česká  restaurátorská  škola  tak  lze  chápat  doslovně,  protože 

jejími hlavními představiteli byli Slánského žáci. Ti rozvíjeli jeho podněty ve změněných 

dobových souvislostech, aniž by však opustili vržený stín svého učitele – Mojmír Hamsík 

první mezi nimi. Proto bude  interpretace Slánského myšlenek se záměrem  formulovat 

koherentní  teoretickou  základnu  jeho  přístupu  jádrem  této  kapitoly.  V závěru  se  pak 

dostaneme ke srovnání italského a českého pojetí a rekapitulaci vzájemných souvislostí 

naznačených dříve.   

Zvolené  období  1930  –  1970  představuje  klíčové  období  pro  formulování 

teoretických  zásad  restaurování  uměleckých  děl.  Zásady  moderního  přístupu 

k památkám  jsou  v té  době  již  narýsovány.  Konference  v Římě  roku  1930  představuje 

symbolický  počátek  nové  éry,  jak  opětně  naznačoval  Bohuslav  Slánský.  Období 

charakterizuje  víra  v objektivní  přírodovědné  metody,  které  pomohou  navrátit 

uměleckému  dílu  jeho  autenticitu.  Zejména  v našem  prostředí  je  toto  doba  prvního 

radikálního  snímání  přemaleb,  kdy  mnohé  obrazy  nabývají  podoby,  kterou  dnes 

považujeme za samozřejmou. V 60. letech postupně sílí role přírodních věd a pozornost 

věnovaná  problémům  technologického  charakteru.  Rovněž  těžiště  památkové  péče  se 

pomalu  přesouvá  k otázkám  zachování  životního  i  kulturního  prostředí,  k problémům 

konzervace nehmotných hodnot, k metodám preventivního restaurování. Rok 1970, kdy 

Slánský přestává učit na Akademii, je opět symbolicky zvolen jako horní hranice. 
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2. Vznik moderní koncepce restaurování 

V předmluvě pro naše vlastní téma je nutné krátce se zastavit u předpokladů, které 

zhruba od třicátých let 20. století umožnily pojímat restaurování jako vysoce odbornou 

činnost,  která  využívá  rovným  dílem  technické  dovednosti,  exaktních  přírodovědných 

metod  a  uměleckohistorického  poznání.  Nové  pojetí  restaurování  následuje  nové 

chápání památkové péče obecně. To se rozvíjelo v průběhu 19. století, v návaznosti na 

proměnu  postoje  k památkám  minulosti  v dobách  národního  vymezování  evropských 

států.  Minulost  se  stává  národní  minulostí,  její  pozůstatky  získávají  novou  afektivní 

hodnotu,  stávají  se  společným majetkem.  Druhým  kořenem  je  rozvoj  pozitivní  vědy  a 

víra v objektivní metody poznání, které lze aplikovat na všechny sféry lidského vědění. 

Tento  proces  započal  již  v osvícenství  a  dosáhl  svého  vrcholu  na  konci  19.  století. 

Památky  jsou  chápány  jako  pramen  pro  poznání minulosti,  doklad  lidského  působení 

v dané kultuře a době. Následující oddíly této kapitoly – poté, co je odlišeno „moderní“ 

pojetí památkové péče od „tradičního“ ‐ přibližují vznik této moderní koncepce v Itálii a 

v Čechách.  

 

 

2.1. Tradi
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ční a moderní přístup 

„Moderní“ pojetí památkové péče, ve smyslu v jakém je zde tento vágní přívlastek 

použit,  tedy  charakterizuje  plné  vědomí  historické  hodnoty  památky,  kterou  je  třeba 

považovat  především  za  dokument  minulosti.  Tradiční  přístup  k památkám  –  lépe 

řečeno ke všem pozůstatkům minulých dob s určitou přiznanou hodnotou, která klade 

požadavek  jejich  zachování  ‐  spočíval  naopak  v jejich  aktualizaci  pro  potřeby 

přítomnosti:  ať  už  z důvodů  zachování  jejich  funkce  (kultické,  obytné,  dekorativní 

apod.), nebo z důvodů přizpůsobení změněnému vkusu. Moderní vědomí dokumentární 

hodnoty  památky  znamenalo  v praxi  důraz  na  její  důkladné  poznání,  které  musí 

předcházet  jakýkoli zásah, a respekt k autentickému materiálu, který se projevuje  jeho 

důslednou konzervací. Historie památkové péče v 19. století nicméně ukazuje, že sdílené 

vědomí historické hodnoty zdaleka neznamená shodné volby v praktické sféře: v tomto 

období se setkáváme jak s puristickou obnovou předpokládaného původního stavu, tak 

s pietní  konzervací  stavu  dochovaného,  která  po  polovině  19.  století  převládla.  Oba 

krajní přístupy (a také různé mezistupně) ve skutečnosti často koexistovaly vedle sebe,  
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a  to  ještě  v prvních  desetiletích  20.  století.  Důvodem  je  různý  výklad  hodnoty 

autenticity:  od  pravosti  ve  smyslu  zachování matérie  poznamenané  plynutím  času  po 

původ t  ní slohovou čisto u, která indikuje dobu a místo vzniku. 

Moderní  přístup  k  restaurování  malířských  uměleckých  děl  ‐  coby  specifické 

oblasti památkové péče ‐ analogicky znamená proměnu priorit restaurátorského zásahu: 

cílem restaurování je nadále umožnit dílu jeho další existenci, nicméně na prvním místě 

je  přitom  poznání  a  uchování  původní  podoby  obrazu,  namísto  jeho  přizpůsobení 

požadavkům současné doby. Od počátku 20. století hrají zásadní roli v tomto průzkumu 

fyzikální  a  chemické  metody,  které  jsou  přenášeny  z jiných  vědeckých  odvětví, 

přizpůsobovány  nebo  vyvíjeny  přímo  pro  potřeby  restaurování  a  konzervace 

uměleckých děl. Restaurování  se nadále bude považovat za odbornou disciplínu, která 

pracuje  s objektivními  postupy  exaktních  věd  a  má  svou  vlastní  metodologii,  oproti 

dosavadnímu empirickému učení, předávanému v uměleckých dílnách, často navíc jako 

tajné a střežené postupy. Zároveň se však objevuje přesvědčeni, že restaurování ve svém 

celku  nelze  pojímat  jako  exaktní  vědu  s obecně  platnými  postupy.  Zejména  třicátá  a 

čtyřicátá  léta  20.  století  jsou  obdobím,  kdy  se  restaurátoři,  historici  umění  a  další 

odborníci  snaží  definovat  podstatu  restaurování  vzájemným  poměrem  jeho  vědecké, 

technické  a  umělecké  složky  –  aniž  by  ovšem  bylo  možné  tento  problém  vyřešit  pro 

všechny a jednou provždy.      

 

 

2.2. Počátky moderního restaurování v Itálii 

Oblastí, kde se s velkým předstihem projevilo nové vědomí dokumentární hodnoty 

památky, byla z pochopitelných důvodů péče o klasické památky Řecka a Říma. Protože 

je  tato  oblast  pro  naše  téma  jen  okrajová,  postačí  dva  z  nejranějších  příkladů  pro 

ilustraci.  Často  je  citováno  vyjádření  Antonia  Canovy  proti  doplnění  tří  sedících 

ženských torz z východního tympanonu Parthenonu – slavných „Elgin Marbles“. Canova 

vyslovil  názor  na  vhodnost  rekonstruování  torz  u  příležitosti  návštěvy  lorda  Elgina 

v Římě  roku  1803  a  sochy  byly  po  zakoupení  roku  1816  vystaveny  v British Museum 

v jejich  fragmentární  podobě.  V pozadí  však  stálo  spíše  přesvědčení  o  nemožnosti 

uměleckého zásahu do díla, které představovalo absolutní vrchol naturalismu v umění 

klasického Řecka, než ohledy na jeho dokumentární hodnotu.1 Podstatnou roli hrálo i to, 

                                          
1 Alessandro CONTI: Storia del restauro e della conservazione delle opere d’arte, Milano 2002², 197 
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že sochy byly určeny do veřejné  instituce, nikoli pro soukromou sbírku, a  jejich  funkcí 

tedy  bylo  také  vzdělávat  publikum  a  tříbit  obecný  vkus.  Rozhodnutí  však  stále 

představovalo  spíše  výjimku,  jak  dokládá  Thorvaldsenova  rekonstrukce  tympanonu 

z Aeginy  pro mnichovskou  glyptotéku,  proti  které  Canova  nic  nenamítal.  Thorvaldsen 

přizpůsobil rozsáhlé doplňky archaičtějšímu stylu dochovaných fragmentů, které v očích 

Canovy  nedosahovaly  estetických  kvalit  torz  z Parthenonu  a  mohly  proto  být 

rekonstruovány.    

Raným  příkladem  neobvykle  pietní  konzervace  památky  byl  také  zásah  Raffaela 

Sterna,  který  roku  1807  fixoval  hroutící  se  východní  stěnu  Colossea  jednoduchým 

zkoseným blokem z cihel, a to přesně ve stavu, v jakém ji našel – včetně trhlin a posuvů 

kamenných bloků způsobených zemětřesením. Jeho zásah došel koncem století ocenění 

u Camilla Boita jako příkladná ukázka konzervace a je na Colosseu zachován dodnes.  

 

V oblasti  restaurování  obrazů  a  nástěnných  maleb  se  případy  maximálního 

respektu  k dochovanému  stavu  objevily  až  v poslední  třetině  19.  století.  Předčasným 

příkladem  je  zákrok  Guglielma  Bottiho  na  freskách  Benozza  Gozzoliho  v Camposantu 

v Pise,  který  provedl  pod  dozorem  odborné  komise  roku  1856.    Restaurování  bylo 

náročné  díky  z větší  části  použité  technice  tempery  a  secco,  která  zapříčinila  snadné 

sprášení  barevných  vrstev.  Botti  fresky  fixoval  punským  voskem,  znovuobjevenou 

starověkou recepturou používanou pro enkaustiku, a na velmi ohrožených místech sňal 

barevnou vrstvu, kterou po novém vyštukování opět upevnil na místo – pravděpodobně 

vůbec  poprvé  použil  metodu  částečného  transferu.  Neprovedl  žádné  retuše,  ani  na 

provedených  řezech  pro  snětí  jednotlivých  částí,  takže  zákrok  mohl  být  vydáván  za 

příkladné  restaurování  „bez  použití  štětce“.2  Ponechal  kromě  toho  na  místě  některé 

starší přemalby.   

Tento přístup mu vysloužil důvěru Giovanniho Battisty Cavalcaselle (1819 – 1897), 

historika umění, který v letech 1875  ‐ 1893 působil ve  funkci vrchního  inspektora pro 

malířská a sochařská díla. V roce 1863 uveřejnil článek Opusculo sulla conservazione dei 

monumenti e degli oggetti d’arte e sulla riforma dell’insegnamento accademico3 (Spisek o 

uchování  památek  a  uměleckých  děl,  jakožto  také  o  reformě  akademického  učení),  ze 

kterého je patrná rehabilitace umění takzvaných “primitivů”, což je označení pro umělce 

                                          
2 ibidem, 291 
3 Giovanni Battista CAVALCASELLE: Sulla conservazione dei monumenti e degli ogetti d’arte e sulla riforma 
dell’insegnamento accademico, in: Rivista dei Comuni italiani, Roma 1875  
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před Giottem  vázané  na  normativní  pojetí  vývoje  umění,  předávaného na  akademiích. 

V praktických  doporučeních  v oboru  památkové  péče  se  Cavalcaselle  vyslovuje  pro 

maximální  zachování původního materiálu  –  také  v případě mozaik,  které  se  ještě  tou 

dobou  restaurovaly  ve  smyslu  obnovení  obrazu,  který  byl  mozaikám  předlohou,  bez 

ohledu na jejich původní materiální skladbu. U retuší nástěnných maleb zdůrazňoval, že 

nesmějí přesáhnout hranice chybějícího místa, a tam, kde se jedná pouze o opotřebování 

pigmentů, doporučoval neretušovat vůbec. Pro restaurování několika Giottových fresek 

v Horní bazilice sv. Františka v Assisi, provedené Guglielmem Bottim v letech 1872‐74, 

zvolil  Cavalcaselle  důslednou  metodu  pouhého  zatmelení  těch  míst,  kde  odpadla 

barevná  vrstva  i  s omítkou,  která  mu  vynesla  všeobecnou  kritiku  pro  nedostatek 

čitelnosti  [1]. Nový vrchní  inspektor Sacconi nařídil  revizi  restaurátorského zásahu  již 

v prvních letech 20. století, kdy byly chybějící místa retušovány lokálními odstíny [2].  

Cavalcaselle nadále prosazoval metodu buď neutrální retuše ‐ tedy retuše jedním 

zvoleným  tónem,  o  kterém  se  předpokládá,  že  bude  zřetelně  vymezovat  dochovaná 

místa původní malby, aniž by do celku obrazu zaváděl novou barevnou hodnotu ‐ nebo 

retuše  lokální, kdy  jsou  tóny retušovaných míst přizpůsobeny okolním barvám. Ze své 

pozice  historika  umění  Cavalcaselle  jednoznačně  upřednostňoval  výpovědní  hodnotu 

památky  jako  historického  dokumentu,  a  bylo  mu  milejší  obnažení  fragmentárně 

dochované původní malby před novodobou „lží“: 

„Tam, kde chybí barvy, se prostře jeden odstín nebo odstíny, které se blíží původním 

barvám malby, tak, že budou vždy o něco tlumenější než je živost lokálních tónů a nebudou 

urážet oko pozorovatele. Tam, kde chybí také imprimitura, se prázdná místa vyplní novou 

a  pak  se  přetřou  barvou  výše  uvedeným  způsobem. Není  důležité,  že  restaurování  bude 

patrné, naopak musí být: podstatné  je,  že  se  respektuje  původní malba. Lež, byť  řečena 

zdvořile, musí  být  zcela  vyloučena.  Tak  bude moci  badatel  v malbě  restaurované  tímto 

způso t    bem odliši  to, co je původní, od nového, a získat tak užitečná poučení.“4  

Ačkoli  se  metody  přísné  konzervace  ukázaly  jako  neudržitelné,  pro  další  vývoj 

restaurování  v Itálii  byly  mnohé  zásady,  prosazované  Cavalcasellem,  zcela  určující: 

                                          
4 „Dove mancassero i colori, tendere una tinta o tinte che si avvicinano ai colori origibnali della pittura, 
tenendole sempre qualche poco al disotto della vivacità delle tinte locali e tanto quanto non offenda l’occhio 
del riguardante. Ove mancasse anco l’imprimitura, riempire quei vuoti con una nuova e poi passarvi sopra 
una tinta nel modo sovraccenato. Poco doleva che apparisca il restauro, anzi dovrebbe apparire; ma quello 
che conta è che si rispetti l‘originale della pittura. La bugia, detta ancora noc bel garbo, dovrebbe esser tolta 

sa qdi mezzo. E con ciò lo studioso potrà distinguere in un dipinto restaurato in questa gui uello che è 
originale da quello ch è nuovo, e cavarne utili ammaestramenti.“ 
Riparazione ai dipinti, oběžník Ministerstva školství, 30. 1. 1877, cit. in: Alesandro CONTI:  Storia del 
restauro e della conservazione delle opere d’arte, Milano 2002², 290 
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především upozornění na  jakousi  „rovnost před  zákonem“ pro všechna umělecká díla, 

která  zasluhovala  péči  bez  ohledu  na  dobu  jejich  vzniku  a  techniku  ‐  včetně  těch 

doposud  považovaných  za  podřadné,  jako  byla  mozaika.  Dále  absolutní  respekt 

k dochovanému  původnímu  materiálu  díla,  který  nesměl  být  zacloněn  novými 

přemalbami či retušemi, a rozpoznatelnost restaurátorského zásahu. V neposlední řadě 

také  Cavalcaselle  kladl  důraz  na  důkladné  plánování  a  dokumentaci,  o  čemž  svědčí  i 

dochované materiály  k  restaurování Giottových  fresek  v Padově  v letech 1868‐71,  kdy 

byly  zhotoveny  podrobné  fotografie  stavu  fresek  před  restaurováním.  Jeho  priority 

v restaurování maleb se shodují s principy tzv. filologického restaurování v architektuře, 

jejichž formulace se připisuje především Camillu Boitovi.  

 

Architekt Camillo Boito (1836‐1914) byl předsedou komise, která na základě jeho 

příspěvku  na  IV.  Kongresu  inženýrů  a  architektů  v Římě  roku  1883  prezentovala 

Ministerstvu  školství  dokument,  který  byl  později  nazván  první  italskou  chartou 

restaurování. V úvodu se zde píše:  

„S vědomím  toho,  že  architektonické  doklady  minulosti  mají  význam  nejen  pro 

poznání  architektury,  ale  slouží  ve  všech  svých  částech  jako  zásadní  dokumenty  pro 

objasnění  a  ilustraci  dějin  různých  dob  a  různých  národů,  musí  být  respektovány 

s nábožnou  úzkostlivostí  –  právě  coby  dokumenty,  kde  sebemenší  změna,  která  se může 

zdát původním dílem, uvádí v omyl a má za následek pochybené vývody.“5s 

Charta  dále  doporučuje  spíše  konsolidovat  než  opravovat  a  spíše  opravovat  než 

restaurovat:  restaurování  je  Boitem  chápáno  téměř  jako  protiklad  konzervování  –  jak 

uvidíme dále.    Nové  přídavky,  které  jsou  nezbytné  například  ze  statických  důvodů,  se 

musí provádět ve stylu současné doby, tak, aby příliš nerušily pohled na památku. Je‐li 

nutno  nahradit  příliš  poškozené  či  zničené  části  původní  památky,  musí  je  odlišovat 

alespoň použitý materiál a záznam o restaurování. Úpravy a doplňky, ke kterým došlo 

v průběhu  času,  jsou  považovány  za  součást  památky  a  budou  ponechány,  kromě 

případů,  kdy  je  jejich  historická  a  umělecká  hodnota  znatelně  menší  než  hodnota 

původní památky a zároveň ji ruší nebo zakrývají. Konečně musí být celý restaurátorský 

                                          
5 !Considerando che i documenti architettonici del passato, non solo valgono allo studio dell’arcchitettura, ma 
servono quali documenti essenzialissimi, a chiarire e ad illustrare in tutte le suoi parti la storia dei vari tempi 
a  dei  vari  popoli,  a  perciò  vanno  rispettati  con  iscrupolo  religioso,  appunto  come  documenti,  in  cui  una 
modificazione anche  lieve,  la quale possa  sembrare opera originarie,  trae  in  inganno  e  conduce  via  via a 
deduzioni sbagliate.” 
Voto conclusivo della  I sezione del  IV Congresso degli  ingegneri ed architetti, Roma 1883, 59‐61; cit.  in: 
Stella CASIELLO (ed.): La cultura del restauro. Teorie e fondatori, Venezia 1996, 170  
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zásah dokumentován, slovně, nákresy i fotografiemi stavu před zákrokem, v průběhu a 

po zákroku.     

V příspěvku nazvaném Restaurátoři, který prezentoval o rok později u příležitosti 

Národní  výstavy v Torinu,  se  vyjadřuje přímo:  „Něco  jiného  je konzervovat, něco  jiného 

restaurovat: první je dokonce často opakem druhého.“6 Restaurátoři totiž mohou způsobit 

nenapravitelné  škody:  buď  svou  nevědomostí  a  nezkušeností,  kdy  je  dílo  po  jejich 

zásluhou  nenávratně  ztraceno,  nebo  naopak  svou  velkou  zručností,  kdy  je  výsledkem 

falzum, u kterého nelze rozpoznat původní a restaurované části. Konzervování je naopak 

vysoc ée záslužnou činností – jak je vidět na příkladu podpěrn  zdi Colossea.  

V případě  soch  Boito  doporučuje  nerestaurovat  ‐  naopak  odstranit  všechny 

doplňky, ať už nedávné nebo staré. Co se týče restaurování obrazů, je zastáncem čištění 

a odstraňování přemaleb, nicméně prohlašuje: 

„Nuže, při restaurování maleb spočívá největší oříšek v tom, zastavit se včas; a moud

rost leží v tom, spokojit se s málem.“ 7 

Při  restaurování  architektury  je  třeba  konat  nemožné  pro  to,  aby  byl  zachován 

starobylý a pitoreskní vzhled památky. V případě, že je skutečně nezbytné zasáhnout do 

památky novými prvky, tyto musí být na první pohled rozpoznatelné jako díla současné 

doby. V závěru článku Boito znovu uplatňuje srovnání se starostmi filologa:  

„Co  byste  řekli,  pánové,  o  starožitníkovi,  který  by  objevil  nový  rukopis  řekněme 

takového Danta nebo Petrarky, zmrzačený a z velké části nečitelný, a jal by se prohnaně a 

erudovaně doplňovat  chybějící místa z vlastní hlavy,  takže by  je nebylo možné odlišit od 

originálu? Neproklínali byste svrchovanou zručnost onoho padělatele? Nestačilo by jen pár 

souvětí, pár slov vsunutých do textu k tomu, aby se vám zachmuřilo čelo mrzutostí a mozek 

naplnil pochybnostmi?“8    

Paralela studia architektury se studiem dokumentů tedy Boitovi slouží především 

k vyzdvihnutí autentického  materiálu‐textu,  který  je  nutné  maximálně  respektovat 

                                          
Senonchè, altro è conservare, altro è restaurare, anzi, spesso l’una cosa è il contrario dell’altra.” 
Camillo BOITO, I restauratori, Firenze 1884, 16; cit in: Stella CASIELLO (ed.): La cultura del restauro. Teorie e 
fondatori, Venezia 1996, 164   

6 „

7 „ ura qui s rsi del Ora, nei restauri della pitt ta il busilli: Fermarsi nel tempo; e qui sta la saviezza: Contenta
eno possibile.“ 
bidem, 27; cit. in: Jukka JOKILEHTO: A History of Architectural Conservation, Oxford 2001², 361 
m
i

8  „Che  cosa  direste,  signori,  di  un  antiquario,  il  quale,  avendo  scoperto, mettiamo  un  nuovo manoscritto  di 
Dante o del Petrarca, monco e in gran parte illegibile, si adoperasse a riempierne, di suo capo, astutamente, 
sapientemente,  le  lacune, per modo che non  fosse più possibile distinguere dalle qggiunte  l‘originale? Non 

rema  di polati  in  un maledireste  all’abilità  sup questo  falsario?  E  anche  pochi  periodi,  pochi  vocaboli  inter
testo, non vi riempiono l’animo di fastidio ed il cervello di dubbi?”  
ibidem, 31; cit. in: Jukka JOKILEHTO: A History of Architectural Conservation, Oxford 2001², 361 
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včetně  nejmenších  „rukopisných  detailů“,  a  ke  vznesení  požadavku  rozpoznatelnosti 

moderních  doplňků.  Toto  tzv.  filologické  restaurování  bude  později  rozpracováno 

Giuliem  Carlem  Arganem  a  dalšími  teoretiky9.  V pozdějším  diskurzu  (u  Argana  a 

Brandiho) se uplatní zejména metafora „čtení“ původního „textu“ uměleckého díla, které 

má být restaurováním opět umožněno10.  Do popředí tak vystupuje především problém 

čištění  (odstraňování  laků  a  přemaleb)  a  problém  chybějících  míst.  Retuše  jsou 

legitimovány  požadavkem  čitelnosti,  pokud  jsou  v  hranatých  závorkách,  tzn.  jsou 

odlišené  jako  současné  interpretace  chybějícího  místa.  Za  této  podmínky  je  dokonce 

možné  chybějící  místa  rekonstruovat,  aby  byla  zachována  nejen  čitelnost,  ale  i  smysl 

původního textu.  

 

 

2.3. P n   eředpoklady moder ího restaurování v Č chách 

Teoretická  východiska  pro  moderní  koncepci  restaurování  v Čechách  byla 

formulována v prostředí vídeňské školy dějin umění. Zásadní dopad na památkovou péči 

v pozdějším  Československu  měly  zejména  názory  Aloise  Riegla  a  jeho  žáka  Maxe 

Dvořáka.  Rieglovo  dílo  Moderní  kult  památek  –  jeho  podstata  a  vývoj  (Der  Moderne 

Denkmalkultus  –  Sein  Wesen  und  seine  Entstehung)  z roku  1903  obsahuje  ucelený 

teoretický  výměr  pojmu  památky;  svým  obecně  teoretickým  založením  se  vymyká 

okolní písemné produkci v oblasti památkové péče. Rieglovo pojetí památky jako složité 

soustavy vzájemně si konkurujících hodnot můžeme položit do základu veškeré moderní 

památkové péče u nás,  i když preference  různých hodnot vedla k uplatňování  různých 

metodologických přístupů – zde mám na mysli zejména analytickou versus syntetickou 

metod a m u nu s jejich důr ze  na dok mentár í respektive estetickou hodnotu památky.  

Bylo  řečeno,  že  moderní  přístup  k památkové  péči  charakterizuje  plné  vědomí 

historické  hodnoty  památek.  Alois  Riegl  tuto  obecnou  hodnotu  minulosti  nazývá 

pamětní  a  dále  ji  diferencuje  na  záměrnou,  historickou  a  hodnotu  stáří.  Historickou 

hodnotou rozumí význam, který je subjektivním vědomím připisován určitým objektům 

na základě jejich spojení s daným dějinným momentem. Historické památky patří mezi 

nezáměrné, k jejich uznání  je však potřeba hodnotového soudu. Takové památky podle 

                                          
9 srv. Alessandro CONTI: Restauro, Milano 1992 
10 V italštině není pojem text (testo) tak vázaný na sféru jazyka jako v češtině. Podobně pojem čtení (lettura) 
může znamenat také snímání, interpretaci. Nejedná se tedy přísně vzato o metaforu, přesto je volba 
výrazů signifikantní.   
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Riegla  existují  již  od  15.  století,  kdy  byla  historická  hodnota  připsána  památkám 

klasického Říma. Moderní památková péče – v Rieglově pojetí ‐ však zohledňuje také tzv. 

hodnotu  stáří:  tato  hodnota  nespočívá  v evokaci  určitého  dějinného momentu  (což  je 

podstatou  historické  hodnoty),  nýbrž  času,  který  od  toho  okamžiku  uplynul  do 

současnosti.  Jejími nositeli tedy už nejsou konkrétní ohraničené památky – objekty, ale 

všechny  „stopy  stáří“,  které  vzbuzují  „představu  zákonitého  koloběhu  vznikání  a 

odumírání,  vyvstávání  jednotlivého  z obecného  a  jeho  přirozené  postupné  navracení  se 

v obecné“.11 Moderní  pojem  památky  je  tedy  nejširší:  zahrnuje  „každé dílo  lidské  ruky, 

bez ohledu na jeho původní význam a stanovený účel, pokud je z vnějších znaků dostatečně 

patrné,  že  dílo  existovalo  a  ,žilo’  již  dávno  před  současností.“12  Zatímco  historickou 

hodnotu  rozpoznává  člověk  intelektem  a  k jejímu  docenění  potřebuje  odbornou 

přípravu, hodnota stáří působí na lidské emoce skrze pouhé smyslové vnímání. Rozlišení 

hodnoty stáří od historické hodnoty má zásadní dopad pro památkovou praxi: zatímco 

pojem historické  hodnoty  upřednostňuje  dílo  celistvé,  co  nejbližší  podobě  v okamžiku 

svého  vzniku,  hodnotu  stáří  naopak  nesou  známky  opotřebování,  změn,  působení 

přírodních sil. Obě hodnoty tedy z hlediska restaurování kladou požadavky přímo proti 

sobě. Ve skutečnosti není podle Riegla konflikt tak ostrý, protože čím větší je historická 

hodnota  památky,  tím menší má  hodnotu  stáří  a  naopak  –  není  tedy  obvykle  obtížné 

rozho t édnou , kter  z nich dát přednost.    

Alois Riegl  spatřoval v uznání hodnoty stáří a  jejího všeplatného dosahu  jádro  (a 

budoucnost)  moderní  památkové  péče  a  v důsledku  toho  prosazoval  krajně 

konzervativní  přístup.  To  ovšem neznamenalo  dát  hodnotě  stáří  přednost  absolutní  – 

v takovém případě by samotný pojem památkové péče byl protimluv ‐ ale poměřovat ji 

s ostatními hodnotami ve složitém komplexu památky a po zvážení ji vyzdvihnout nebo 

potlačit. 

Vedle  zmíněných  pamětních  hodnot  však  nese  památka  také  hodnoty 

přítomnostní: užitkovou a uměleckou hodnotu, která se dále dělí na hodnotu novosti a 

relativní  uměleckou  hodnotu.  Charakteristické  je  přitom  postavení  umělecké  hodnoty 

mezi  těmi,  které  jsou  podmíněny  současností:  podle  Riegla  je  totiž  umělecká  hodnota 

dána  souladem  s aktuálním  „uměleckým  chtěním“.  V tomto  bodu  se  od  něj  liší  názor 

Maxe Dvořáka, ačkoli  jen implicitně.13 Dvořákovo pojetí sloužilo  jako teoretický základ 

                                          
 Mo11 : Alois RIEGL derní památková péče, Praha 2003, 17  

12 ibidem, 19 
13  viz  Ivo HLOBIL: Alois Riegl  a  teorie moderní  památkové péče,  in: Alois RIEGL: Moderní  památková péče, 
Praha 2003, 101‐138 



 

 17 

pro  památkovou  praxi  u  nás  zejména  ve  čtyřicátých  letech,  skrze  působení  Václava 

Wagnera. Ačkoli Dvořák nikde nepolemizuje s tezemi svého učitele,  jeho pojetí vychází 

z odlišných priorit a může tedy v praxi vést k jiným řešením. Bude proto pro naše téma 

užitečné oba přístupy srovnat. 

 

Dvořák svůj vlivný Katechismus památkové péče (Katechismus der Denkmalpflege) 

z roku 1916 pojal – jak název napovídá ‐  jako praktickou příručku, která měla širokým 

vrstvám  osvětlit  úkoly  památkové  péče  a  poskytnout  návod  na  jejich  správné  řešení. 

K vymezení  pojmu  památky  a  jejích  hodnot  se  dostává  jen  nepřímo,  jakoby mezi  řečí. 

Dvořák  pojímá  památku  jako  kolektivní  vzpomínku:  funguje  pro  určité  společenství 

stejně,  jako  mohou  některé  drobnosti  připomínat  jedinci  jeho  předky.  Památky  jsou 

nositeli  vzpomínek  na  společnou  minulost  a  sounáležitost.  Je  třeba  je  uchovávat  ve 

stavu,  aby  byly  schopné  evokovat  celý  komplex  duchovních  a  citových  hodnot:  lásku 

k vlasti, Bohu nebo místu, společenskou a mravní odpovědnost, výtvarné kouzlo, genius 

loci.  Památky  jsou  součástí  „ideálních  statků“,  které  v pozorovateli  vyvolávají  „náladu 

povznášející  nad materiální  starosti  a  snahy.“14  Tuto  schopnost  nemají  jen  jednotlivá 

umělecká  díla  či  velké  historické  stavby:  …  „všechno,  co  vytvořilo  staré umění,  se nám 

stalo  drahocenným,  a  sice  ne  jako  souhrn  historických  skutečností  nebo  historických 

předobrazů, nýbrž jako živoucí obsah celého našeho kulturního života.“15  

Dvořák dospívá  k podobně  širokému pojetí  památky  jako Riegl,  ale  z jiné  strany: 

pro  Riegla  je  kritériem  manifestace  nezadržitelného  plynutí  času,  pro  Dvořáka 

schopnost  nést  citový  a  duchovní  obsah.  Každý  po  svém  také  překonávají  normativní 

přístup k péči o památky: Riegl skrze hodnotu stáří, která nepodléhá osobnímu soudu, 

Dvořák skrze poznání, že hodnotový soud  je nutně historicky relativní – co se mění,  je 

obsah  výpovědi,  nikoli  sama  schopnost  vypovídat,  a  právě  tu  je  třeba  zachovat.  Oba 

preferují omezení  restaurátorského  zásahu  na  konzervaci  dochovaného  stavu,  Riegl  z 

důvodu  zachování  hodnoty  stáří,  Dvořák  z důvodu  zachování  evokativního  potenciálu, 

který se váže právě na drobné, pitoreskní detaily, stopy stáří, okolí památky atd. Rozdíl 

v jejich pojetí – a zejména v jeho dosahu ‐ spočívá především v tom, že Riegl akcentuje ty 

hodnoty,  které  poukazují  na  dějinnost  památky  –  tedy  historickou  hodnotu  a  zvláště 

hodnotu stáří, zatímco pro Dvořáka je z hlediska evokativní schopnosti památky neméně 

důležitá její estetická  působivost:  

                                          
K: Katechismus památkové péče, Praha 2004, 27 14 Max DVOŘÁ

15 ibidem, 28 
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„Působení  starých  památek  na  fantazii  a  mysl  netkví  v  slohovém  zákonu,  ale  je 

vyvoláno  konkrétním  jevem,  který  se  skládá  ze  spojení  obecných  uměleckých  forem 

s lokálními svébytnostmi, s celým okolím a se vším,  čím dějinný vývoj povýšil památku na 

chara ý íkteristick  znak tohoto prostřed .“16  

V pozadí  jeho  názoru  zaznívá  přesvědčení  o  objektivní  estetickém  cítění,  které 

umožňuje  oceňovat  díla  minulosti  stejně  jako  ta  současná;  Dvořák  na  jednom  místě 

hovoří o uměleckých dílech jako o „viditelném výrazu toho, co slučuje v citovém životě a 

ve  fantazii  přítomnost  s minulostí.“17  Zatímco  Rieglova  teorie  vede  ke  zhodnocení 

památky  jako  dokumentu  minulosti,  který  odkazuje  na  konkrétní  historický  moment 

stejně  jako na plynutí  času  jako  takového, Dvořákova  teorie  směřuje  k pojetí  památky 

jako  živé  síly  přítomnosti,  která  ovlivňuje  postoj  člověka  ke  společenství  i  k  sobě 

samému.    

 

Ani  Riegl,  ani  Dvořák  se  obsáhleji  nezabývají  specifiky  restaurování  uměleckých 

děl,  i  když  oba  uvádějí  příklady  i  z této  oblasti.  Jejich myšlenky  jsou  však  nezbytným 

podkladem pro formování metod moderního restaurování, o které se zasloužil Vincenc 

Kramář ve spolupráci s Bohuslavem Slánským. Oba představitelé vídeňské školy ostatně 

měli  na Kramáře  přímý  vliv,  jelikož  sám  ve Vídni  studoval;  s jen  o  několik  let  starším 

Dvořákem ho pojilo dlouholeté osobní přátelství.  

Velká  přitažlivost  teorie  Aloise  Riegla  spočívala  v jejím  objektivismu; 

zdůvodňovala  zásah  zaměřený  na  konzervaci  původního  materiálu  uměleckého  díla 

v jeho porušené a změněné podobě a vymaňovala  tak moderní vědecké restaurování z 

dosavadní  umělecké  subjektivnosti.  Kramář  tuto  fázi  přísné  konzervace  postupně 

názorově překonal rozvinutím „nové metody restaurátorské“, nicméně „zachování stop 

stáří“  se  stalo  (zvláště  později  v textech  Mojmíra  Hamsíka)  podstatným  kritériem 

úspěšného restaurátorského zásahu. Těžiště vlivu názorů Maxe Dvořáka na restaurování 

můžeme spatřovat v poukazu na hodnotu na celkové estetické působivosti díla, která by 

měla  být  restaurátorským  zásahem  obnovena,  pokud  to  umožňuje  požadavek 

maximálního respektu k původnímu materiálu.  

     

    

 

                                          
16 ibidem, 31 
17 ibidem, 18 



 

2. 4.  p  Role  řírodních věd

Vedle  nového  pojetí  památkové  péče  byl  pro  konstituování  moderní 

restaurátorské  disciplíny  klíčový  rozvoj  přírodovědných  metod,  které  mohly  být 

aplikovány  na  průzkum  obrazů.  Tyto  metody  byly  experimentovány  především 

v prostředí  uměleckých  sbírek  pro  účely  atribuce  a  rozpoznání  uměleckých  fals  již  od 

druhé poloviny 19.  století,  k největšímu  rozvoji  však došlo  až  po prvním desetiletí  20. 

století.  K prvním  metodám  optického  průzkumu  patřilo  užití  fotografie  detailů,  tj. 

makrofotografie,  a  fotografie  v bočním  světle.  Kombinace  těchto  metod  umožňovala 

srovnávací  studium  malířského  rukopisu,  ke  kterému  svými  publikacemi  významně 

přispěl  anglický  chemik  Arthur  Pillans  Laurie.  Zároveň  se  již  od  poloviny  19.  století 

rozvíjela  mikrofotografie,  tedy  snímání  obrazů  za  pomoci  zvětšovacího  přístroje,  a 

zkoumání mikroskopických vzorků malířských materiálů, které umožňovalo identifikaci 

pigmentů. Pionýrem na tomto poli byl Jean Antoine Chaptal, který identifikoval složení 

dvou  pigmentů  z Pompejí  již  roku  1809.  Další  oblastí  chemického  průzkumu  bylo 

chování  olejových  pojidel,  kterému  se  věnoval  Max  von  Pettenkofer  v Mnichově  a  již 

zmíněný  Arthur  Laurie  v Londýně.  Pettenkoferova  metoda  regenerace  laků  (která 

spočívala  ve  vystavení  obrazu  alkoholovým  parám,  což  napomohlo  uzavření 

mikroskopických  krakelů  lakové  vrstvy  a  tím  jí  navrátilo  její  průhlednost)  se  od  roku 

1870 stala v Evropě na několik desetiletí velmi úspěšnou, než se zjistilo, že regenerace 

není trvalá a stav obrazů v dlouhodobějším horizontu spíše zhoršuje.  

Fyzikální  metody  průzkumu  se  zaměřovaly  především  na  využití  „neviditelných 

paprsků“,  tedy  rentgenového,  ultrafialového  a  infračerveného  záření.  K  vytvoření 

prvních rentgenových snímků pro účely průzkumu uměleckých děl došlo v Mnichově již 

dva  roky  po  objevu  Wilhelma  Conrada  Röntgena  z  roku  1895.  O  popsání  fenoménu 

luminiscence,  která  vzniká  při  ozařování  obrazu  ultrafialovými  paprsky,  a  možností 

jejího  využití  pro  identifikaci  malířských  materiálů  (zejména  pojidel)  a  pozdějších 

přemaleb  se  zasloužil  především  chemik  Alexander  Eibner,  který  také  rozpracoval 

metodu  odběru  a  mikroanalýzy  průřezu  malířskými  vrstvami.  Fotografie 

v infračerveném  světle  se  rozšířila  o  něco  později  (od  30.  let),  v závislosti  na  vyvinutí 

citlivé  emulze  schopné  zachytit  infračervené  spektrum.  Tato  metoda  poskytuje 

informaci o hloubkových vrstvách obrazu, může například zviditelnit přípravnou kresbu 

a pomoci odlišit pozdější zásahy od původních materiálů.        
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Důležitým mezníkem pro moderní  restaurování  se  stala Konference o vědeckých 

metodách  pro  průzkum  a  konzervaci  uměleckých  děl  (Conférence  international  pour 

l’étude des methods sv cientifiques appliqués à  l’éxamen et à  la conservation des oeuvres 

d’art),  která  se  konala  v říjnu  roku  1930  v Římě.  Konferenci  zastřešoval  Ústav  pro 

mezinárodní  duševní  spolupráci  (Institut  internationale  de  coopération  intellectuelle), 

předchůdce  poválečného  UNESCO.  Jedním  z  výstupů  byla  příručka  pro  restaurování 

obrazů,  La  Conservation  des  Peintures,  která  vyšla  roku  1938  jako  speciální  číslo 

časopisu  Mouseion.  Tento  manuál  poprvé  shrnul  zásady  moderního  restaurování, 

podloženého fyzikálním a chemickým průzkumem; měl kolektivní, anonymní charakter, 

který podtrhoval objektivnost nových metod. 

V průběhu  30.  let  byly  založeny  nejvýznamnější  restaurátorsko‐konzervátorské 

laboratoře, většinou u předních evropských a amerických muzeí (Laboratoire du Musée 

du  Louvre  v Paříži  1931,  Scientific  Department  v  National  Gallery  v Londýně  1934, 

Institut Royal du Patrimoine Artistique v Bruselu 1934, Doerner Institut v Mnichově 1938, 

Department of Conservation and Technical Research  ve Fogg Art Museum  v Bostonu  již 

1926.) Vědecký průzkum malířských děl, zaměřený na identifikaci původních materiálů, 

zkoumání jejich změn v čase a odlišení pozdějších vrstev se stal nutným podkladem pro 

restaurátorský  zásah.  Zejména  v anglosaských  zemích  sílila  tendence  objektivizovat 

tímto  způsobem  celou  restaurátorskou  práci,  která  v důsledku  spočívala  v exaktně 

podloženém  ošetření  materiálů,  které  tvoří  celek  uměleckého  díla.  Jak  v Itálii,  tak 

v Čechách však byla pociťována potřeba nahlédnout problém restaurování z jiné strany.        
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Tento  historický  úvod  k vlastnímu  tématu  práce  pokládám  za  potřebný  pro 

pochopení  situace,  ve  které  se  nacházela  restaurátorská  disciplína  ve  třicátých  letech. 

Jak  Cavalcaselle  a  Boito  v  Itálii,  tak  Riegl  a  Dvořák  ve  střední  Evropě  vymezili  svým 

teoretickým uvažováním pole, na kterém mohla být stavěna vlastní teorie restaurování; 

rozvoj  přírodovědných  metod  zase  poskytl  restaurování  objektivní,  vědecké  základy. 

Sumárně řečeno, poslední desetiletí 19. a počátek 20. století představuje období, kdy se 

restaurování  chápe  především  jako  identifikace  a  konzervace  původního materiálu,  a 

vymezuje  se  tak  proti  předchozímu  arbitrárnímu  obnovování  původního  vzhledu. 

Zásady  přijaté  v této  době  ‐  jako  maximální  respekt  k autentickému  materiálu, 

rozpoznatelnost moderního zákroku či důležitost vědeckého průzkumu a dokumentace ‐  

dále platily jako premisy, které již nebyly zpochybňovány. Zhruba od třicátých let se jak 

v Itálii,  tak  v Čechách  mohla  rozvíjet  vlastní  teorie  restaurování  výtvarných  děl 



 

s problémy,  které  klade  právě  jejich  „uměleckost“.  V první  řadě  to  znamená  vymezit 

místo  jednotlivým disciplínám, které se na restaurování podílejí,  a definovat charakter 

samotného restaurování, které  ‐ jak se stále zřetelněji ukazuje ‐ nemůže být redukováno 

na pouhý technický úkon exaktně podložené konzervace. 
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3. Teorie restaurování v Itálii 

Tato kapitola se omezí na uvažování o restaurování soustředěné kolem římského 

Istituto  Centrale  del  Restauro,  především  na  osobnost  Cesara  Brandiho.  Jeho  teorie 

restaurování vyčnívá v italském (a evropském) panoramatu natolik, že tuto volbu snad 

opravňuje. Druhým centrem restaurování s vlastní  teoretickou  linií byla Florencie, kde 

od roku 1932 vedl Ugo Procacci (1905 – 1991) Gabinetto del restauro dei dipinti podle 

zásad  moderního  restaurování.  Pod  jeho  vedením  byla  zdokonalena  metoda  snímání 

fresek  zvaná  strappo,  která  spočívá  v sejmutí  pouze  barevné  vrstvy  vpité  do  omítky  a 

umožňuje  konzervovat  spodní  přípravnou  malbu,  tzv.  sinopii.  Jeho  teoretickým 

přínosem na pole  restaurování byla  zejména metoda parciálního  čištění obrazů, podle 

způsobu stárnutí jednotlivých barev v čase. Patina podle jeho názoru obraz sjednocuje a 

poskytuje  mu  novou  harmonii,  pokud  však  ztmavlý  vrchní  lak  příliš  ztěžuje  vnímání 

obrazu, je možné přistoupit k jeho částečnému odstranění: plocha pokrytá barvou, která 

se  během  času  nejvíce  změnila,  je  vyčištěna  nejvíce,  a  ostatní  v poměru  k ní  tak,  aby 

zůstala zachována harmonie barevných vztahů v obraze.  

Jeho nástupcem v čele Gabinetta byl Umberto Baldini (1921 – 2006). Ze své pozice 

byl  zodpovědný  za  organizaci  restaurátorských  prací  po  tragické  povodni  roku  1966. 

Nové  metody  záchrany  a  konzervace  zatopených  uměleckých  děl,  experimentované 

v mezinárodním  restaurátorském  centru,  jakým  se  stala  Fortezza  da  Basso,  byly 

převážně  technologického  rázu.  Baldini  na  základě  těchto  zkušeností  v 70.  letech 

formuloval  teorii  restaurování,  která  se  proslavila  zejména  rozpracováním  a 

objektivizováním metody šrafované retuše.18 

 

Důležitá  aktivita  se  ve  30.  letech  odehrávala  na  poli  institucionálním.  Fašistický 

stát,  ustavený  roku  1922, měl  silné  centralistické  tendence.  V oblasti  památkové  péče 

vyústila snaha reorganizovat státní správu v první památkový zákon, přijatý 1. 6. 1939, 

označovaný  podle  jména  svého  autora  „Bottai“  (Giuseppe  Bottai  byl  v letech  1936  – 

1943 ministrem školství, pod kterého tehdy spadala také správa památkového dědictví). 

Stále  v rámci  celkové  reformy  památkové  péče  byl  roku  1939  založen  Ústřední 

                                          
18  Umberto  BALDINI:  Teoria  del  restauro  e  unità  di metodologia  I  a  II,  Firenze  1978  a  1981;  zmiňovanou 
metodou  je  tzv.  barevná  selekce  (selezione  cromatica)  a  barevná  abstrakce  (astrazione  cromatica), 
uplatňované  podle kritéria rekontruovatelnosti chybějícího místa 
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restaurátorský  ústav  (Istituto  Centrale  del  Restauro,  dále  ICR).  O  projekt  se  ideově 

zasloužil  především Giulio Carlo Argan  a Cesare Brandi,  prakticky  také ministr Bottai. 

Prvním  ředitelem  ICR se  stal Cesare Brandi,  jehož  teorie klíčovým způsobem ovlivnila 

poválečné  restaurování  v Itálii  a  stala  se  výchozím  materiálem  pro  formulování 

mezinárodní Benátské charty o zachování a restaurování památek a sídel z roku 1964.  

  

 

3.1. Carlo Giulio Argan a založení  ICR 

Od  počátku  30.  let  vznikaly  v Evropě  restaurátorské  laboratoře  a  technologické 

ústavy,  zaměřené  především  na  průzkum  uměleckého  materiálu.  V Itálii  byl  prvním 

příkladem  příští  restaurátorský  ateliér  muzea  Capodimonte  v Neapoli,  Gabinetto 

Pinacologico  e  Laboratorio  di  Conservazione,  založený  1932.  Roku  1934  vznikla 

restaurátorská  dílna  při  Soprintendenze  (památkovém  úřadu)  ve  Florencii,  která  od 

roku  1975  nesla  jméno medicejských  dílen Opificio  delle  Pietre Dure.  V Torinu  založil 

Renato  Mancia  restaurátorský  institut,  zaměřený  na  fyzikální  a  chemický  průzkum 

malby, roku 1933.   Vzrůstající role přírodních věd v restaurování a potřeba sjednocení 

restaurátorských metod byly hlavními důvody, proč byla některými historiky umění na 

Ministerstvu  školství  pociťována  potřeba  restaurátorského  institutu  zcela  nového 

ražení: nikoli dalšího  technologického ústavu,  ale koncepčně pojatého centra,  které by 

koordinovalo restaurování uměleckých děl po celé zemi. Projekt byl vypracován mladým 

historikem  umění  Giuliem  Carlem  Arganem  (1909  –  1992)  a  přednesen  na  sjezdu 

soprintendentů,    (vrchních regionálních  inspektorů pro otázky památkové péče), který 

se kon  čal v ervenci roku 1938 v Římě.19  

Cíle  založení  institutu  (projektovaného  pod  jménem  Gabinetto  centrale  del 

restauro)  byly  tři:  zaručit  koordinaci  a  sjednocení  restaurátorských  metod,  za 

předpokladu  zachování  jedinečného  přístupu  ke  každému  dílu;  poskytnout  odbornou 

přípravu  novým  restaurátorům,  nejen  uměleckou  a  technickou,  ale  také  historickou; 

konečně  vytvořit  laboratoř,  která  bude  zkoumat  možnosti  přírodních  věd  pro  účely 

konzervace  a  restaurování  a  výsledky  poskytne  všem  dalším  institucím.20  Úkoly  a 

kompetence  Gabinetta  byly  následující:  provádět  restaurátorské  zásahy  výjimečné 

důležitosti,  fungovat jako poradní orgán pro Soprintendenzy a další instituce, provádět 

                                          
19 lo  RGAN:  Re ta  istituzione  di  un  Gabinetto  centrale  del   Giulio  Car A stauro  delle  opere  d’arte.  Proggetta
restauro, in: Le Arti 1, 1938‐1939, 133‐137 

20 Caterina BON VALSASSINA: Restauro made in Italy, Milano 2006 
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výzkum  malířských  technik  a  příčin  úpadku  materiálů,  založit  centrum  vědeckého 

průzkumu  uměleckých  děl,  spravovat  ústřední  archiv  všech  restaurátorských  zásahů, 

periodicky publikovat  zprávy  o  vlastní  činnosti  a  konečně  vést  restaurátorskou  školu, 

která  bude  šířit  metody  Gabinetta.  Tedy  spíše  než  prakticky,  nový  institut  měl  být 

orientován  na  výzkum,  poradenství  a  vzdělávání  nových  restaurátorů.  Hned  v úvodu 

svého příspěvku Argan vymezuje disciplínu restaurování:  

„Restaurování uměleckých děl je dnes shodně považováno za přísně vědeckou činnost, 

která  je  stejně  jako  filologické  zkoumání  zaměřena  na  nalezení  a  ozřejmění  původního 

textu (podoby) díla, a to odstraněním všemožných změn a překryvů, za účelem umožnění 

jasné a historicky správné interpretace původního díla. V souladu s touto zásadou je dnes 

restaurování,  kdysi  vykonávané převážně  výtvarníky,  kteří nadřazovali  své  osobní pojetí 

nad  vizi  dávného  umělce,  prováděno  specializovanými  techniky  za  neustálého  vedení  a 

kontroly  badatelů:  obecně  umělecká  kompetence  je  dnes  nahrazena  kompetencí  přísně 

historistickou a technickou.”21 

V jeho  pojetí  je  patrná  snaha  jasně  oddělit  moderní  přístup  k restaurování, 

zaměřený na zhodnocení a zachování původního materiálu, od předchozího arbitrárního 

uměleckého  restaurování.  V Itálii  byl  stále  velmi  živý  proud  tzv.  amatérského 

restaurování pro soukromé sběratele. Zvláště silnou tradici měl v Lombardii v průběhu 

19.  století,  kdy  osobnosti  jako  Giuseppe  Molteni,  Giovanni  Secco  Suardo  nebo  Luigi 

Cavenaghi získaly značnou restaurátorskou proslulost a obdiv. Cavenaghiho zakázky pro 

soukromý  trh  byli  esteticky  mnohem  přesvědčivější  než  výsledky  soudobých 

„ministerských“  restaurování,  vedených  v přísně  konzervačním  duchu.  Nové  pojetí 

restaurování se muselo proti  tomuto amatérskému proudu ostře vymezit: proto Argan 

staví  na  místo  restaurátora‐umělce  skromnější  postavu  restaurátora‐technika 

doplněného historikem umění.   

Dalším  způsobem,  jak  vymezit  nový  přístup  k restaurování,  byl  poukaz  na 

důležitost  přírodovědných  metod.  Arganovi  však  zároveň  leželo  na  srdci,  aby 

                                          
21  „Il restauro delle opere d’arte è oggi concordemente considerato come attività rigorosamente scientifica e 
precisamente come indagine filologica diretta a ritrovare e rimettere in evidenza il testo originale dell’opera, 
eliminando alterazioni e sovrapposizioni di ogni genere fino a consentire di quel testo originale una lettura 
chiara e storicamente esatta. Coerentemente a questo principio, il restauro, che un tempo veniva esercitato 
prevalentemente da artisti che spesso sovrapponevano una interpretazione personale alla visione dell’artista 

  esecantico, è  oggi  itato  da  tecnici  specializzati  continuamente  quidati  e  controllati  da  studiosi:  a  una 
competenza genericamente artistica si è sostituita una competenza rigorosamente storicistica e tecnica.” 

   Giulio  Carlo  ARGAN:  Restauro  delle  opere  d’arte.  Proggettata  istituzione  di  un  Gabinetto  centrale  del 
restauro, in: Le Arti 1, 1938‐1939, 133 



 

restaurování  nebylo  redukováno  na  mechanickou  operaci,  nalinkovanou  výsledky 

fyzikálního a chemického průzkumu: 

“Je však  třeba mít na paměti, že přínos exaktních věd pro restaurování uměleckých 

děl  se  ve  většině  případů  omezuje  na  přípravnou  fázi,  protože  vědecký  průzkum  sice 

poskytuje základní informace pro restaurátorskou práci, ale nemůže  ji nahradit. Zdánlivé 

omezení  restaurování  na  úkony  pouhé  konzervace  tedy  neznamená  vítězství mechaniky 

nad rozumovou aktivitou restaurátora, ale  jednoduše přesouvá restaurátorskou činost ze 

 sféry umělecké do sféry kritické.“22   

Konzervaci  je  třeba  upřednostňovat.  V  případě,  že  restaurátorování  obnáší  i  výtvarný 

zákrok do uměleckého díla, je nutné řídit se kritickým úsudkem: 

 “Výtvarné  restaurování  –  tedy  soubor  úkonů,  které mají  za  cíl  zhodnotit  stylové 

vlastnosti díla, porušené  či zastřené přemalbami,  špatnými  restaurováními, oxidovanými 

laky,  nečistotami,  chybějícími  místy  apod.  –  musí  být  podmíněno  jasnými  požadavky 

kritického rázu. Je nutno vyloučit jakékoli arbitrární zcelování chybějících míst, stejně jako 

jakékoli  zavádění  nových  figurativních  prvků  či  barevných  tónů,  byť  považovaných  za 

“neutrální”,  do  stylové  jednoty  díla.  Restaurování  obrazů  je  třeba  omezit  na  vyčištění 

povrchu malby a případné potlačení barevných nesouladů daných chybějícími místy, poté 

co  byly  provedeny  úkony  potřebné  ke  zpevnění  všech  částí  obrazu.  Čištění má  za  úkol 

odhalit všechna dochovaná původní místa, přičemž je nutné respektovat závěrečné doteky 

a  možná  pentimenti  ze  strany  umělce.  K  čištění  je  třeba  přistoupit  nejen  na  základě 

mechanických  údajů  (např.  odolnosti  materiálu  vůči  rozpouštělům)  či  s  povšechně 

opatrným  přístupem,  ale  především  s  jasnou  představou  požadovaného  výsledku,  to 

znamená  na  základě  kritického  zhodnocení  stylových  kvalit  díla  a  jeho  pozice  v 

chronologickém vývoji autora.”23       

                                          
22 „Occorre tuttavia tenere presente che il contributo della scienza positiva al restauro delle opere d’arte si 
limita nella maggior parte dei casi alla fase preparatoria del lavoro in quanto quelle indagini forniscono dati 
essenziali all’opera del restauratore ma non la sostituiscono. L’apparente limitazione del restautro ai compiti 

nte conservativi non rappresenta dunque una vittoria della meccanica sulla attività intelligente del 
atore, ma sposta semplicemente l’ativittà del restauro dal campo artistico al campo critico. “ 

purame
restaur
ibidem  

23  „Il  restauro  artistico  –  cioè  il  complesso  di  operazioni  dirette  a mettere  in  valore  le  qualità  stilistiche 
dell’opera disturbate od offuscate da  ridipinture,  cattivi  resaturi,  vernici ossidati,  sudiciume,  lacune  ecc. – 
viene  condizionato  a  precise  esigenze  d’ordine  critico.  Escludendo  si  ogni  integramento  arbitrario  delle 
lacune e qualsiasi introduzione d’elementi figurativi o di nuovi valori coloristici  anche se ritenuti “neutri” – 
nell’unità stilistca dell’opera, il restauro dei dipinti si limita – dopo che siano stati compiuti gli atti necessari 
per il consolidamento delle varie parti – alla pulitura della superficie dipinta ed all’eventuale attenuamento 
delle dissonanze coloristiche provoate dalle lacune. Alla pulitura, che deve metere in evidenza tutte le parti 
originali conservate rispettando i ritocchi finali o possibili pentimenti dell’artista, non può procedersi solo in 
base a dati meccanici (ad es.: la resistenza della materia ai solventi) o a criteri vagamente prudenziali, ma in 
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Jádrem  Arganova  přístupu  k  restaurování  uměleckých  děl  je  právě  kritické 

posouzení  hodnot  uměleckého  díla,  ze  kterého  vyplyne  restaurátorský  postup.  Pojetí 

restaurování  jako aktu umělecké kritiky bude  typické pro  italské  teoretické uvažování 

ve  čtyřicátých  a  padesátých  letech.  Na  poli  památkové  péče  vypracuje  metodu 

označovanou  jako  “restauro  critico”  Robero  Pane  a  Renato  Bonelli.  Specifickým 

způsobem rozvine toto východisko Cesare Brandi. Právě Brandi později Arganův přístup 

zhodnotil slovy: 

„V  tom  spočívala novost  [Arganova] pojetí:  restaurování  jako kritická  interpretace 

uměleckého  díla,  to  znamená  úkon  jen  nepřímo manuální;  tedy  svobodné  umění,  nikoli 

mechanické.”24  

 

 

3.2. Cesare Brandi ředitelem ICR 

Institut  ‐  Regio  Istituto  Centrale  del  Restauro  ‐  byl  založen  již  roku  1939, 

k inauguraci  však došlo  kvůli  vypuknutí  druhé  světové války  až  roku 1941. Ředitelem 

byl zvolen Cesare Brandi (1906 – 1988). V otevíracím proslovu zmínil ministr Giuseppe 

Bottai,  proč  byl  do  čela  ICR  postaven  historik  umění  a  ne  restaurátor:  jedině  mysl 

historika umění dovede podle něj sledovat umělecké dílo jak v jeho historickém vývoji, 

tak v jeho stylové podstatě, vidět jeho hmatatelný příběh, a vyvodit z toho návod, jak se 

k němu  chovat.25  Post  byl  nabídnut  Arganovi,  ten  ho  však  přepustil  svému  příteli, 

kolegovi a  sienskému rodáku Brandimu. Podle svých slov proto,  že zatímco on sám se 

věnoval  především  teorii  architektury,  Brandi  byl  velkým  „čtenářem  a  interpretem 

obrazových  textů.“26  Brandi  se na projektu  založení  ICR  aktivně podílel  hned po  svém 

návratu  do  Říma  v roce  1938  a  pomohl  vypracovat  konkrétní  rozvrh  fungování  nové 

instituce; prostorový, personální  i  finanční.    Ještě než  se ujal  řízení  ICR, byl Brandi na 

přelomu roku 1939 – 1940 vyslán ministrem do Spojených států, jako doprovod putovní 

                                                                                                                                  
base a precis
ll’opera e d
dem, 135 

a coscienza del risultato da raggiungere e cioè attraverso l’esame critico della qualità stilistica 
ella sua posizione nello sviluppo cronologico dell’autore.”  de

ibi
24  „ era   Questa  la  novità  maggiore  dell’impostazione:  il  restauro  come  lettura  critica dell’opera  d’arte, 
operazione cioè solo indirettamente manuale; arte liberale, infine, e non meccanica.”  

DI:  an.  Studi  in onore di Giulio Cesare BRAN Argan e  il  restauro,  in:  Il  pensiero  critico di Giulio  Carlo Arg
 19 3, 34 Carlo Argan, Roma 8

25 Valentina RUSSO: Giulio Carlo Argan. Restaro, critica, scienza, Firenze 2009, 34 
26 cit.  in: Caterina BON VALSASSINA: L’istituto Centrale per  ill Restauro “organo essenziale per  il patrimonio 
della Nazione”,  in: Maria ANDALORO (ed.): La teoria del restauro nel Novecento da Riegl a Brandi, Firenze 
2006, 22 
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výstavy  italské malby,  s výslovným  úkolem  zorientovat  se  v tamních  restaurátorských 

pracovištích. Brandiho americká zkušenost však zdá se měla vliv spíše na organizaci ICR 

jako tvůrčího týmového pracoviště než na používané restaurátorské metody.   

Personální  obsazení  ICR  bylo  v prvních  letech  velmi  skromné:  ředitel  a  jeho  dva 

asistenti,  historik  umění  a  archeolog.  Vědecké  oddělení  tvořili  hlavní  chemik  a  fyzik, 

každý  s jedním  asistentem;  dále  truhlář  a  kovář,  učitel  kreslení;  v  restaurátorském 

ateliéru hlavní  restaurátor  se  třemi  pomocníky,  technikem  a  s  fotografem,  a  na  závěr 

knihovník  a  archivář. Důležitá  role patřila Technické  radě,  která měla poradní hlas  ve 

volbě  restaurátorských  postupů.  Jejím  předsedou  byl  sám  ministr  školství  Bottai, 

zbývajících šest členů tvořili čtyři historikové umění (včetně Brandiho a Argana), jeden 

architekt  a  jeden archeolog. Nepřítomnost  restaurátora27  stejně  jako vědce naznačuje, 

kde leží priority v koncepci restaurování jako multidisciplinární činnosti. 

Do  konce  své  služby  na  ICR  (roku  1959)  řídil  Brandi  desítky  restaurátorských 

zásahů  a  postupně  si  v praxi  upevňoval  a  ověřoval  své  teoretické  pozice.  Zmíníme  se 

krátce o některých restaurováních, která mají přímou souvislost s jeho teorií.  

 

 

3.3. Otázka retuše 

Příležitostí  k formulování  metody  rekonstrukční  retuše,  která  by  přitom 

vyhovovala  požadavkům  moderního  restaurování,  se  stal  nešťastný  osud  nástěnných 

maleb  od  Lorenza  da Viterbo  v kapli Mazzatosta  v kostele  Santa Maria  della  Verità  ve 

Viterbu [3]. Roku 1944 spadla na kostel bomba a následný otřes a tlaková vlna sklepaly 

ze stěn značnou část malířské výzdoby kaple, zejména z křížové klenby a dvou scén na 

levé stěně (při pohledu na oltář) s výjevy Představení Panny Marie v Chrámu a Svatby 

Panny Marie. K zahájení  záchranných operací mohlo dojít  až  o několik měsíců později 

v červnu  1944,  po  osvobození  Říma.  Bylo  rozhodnuto  pokusit  se  malby,  rozsypané 

v tisících  fragmentů  po  zemi,  opět  sestavit.28  Kousky  omítky  byly  sesbírány  systema‐

ticky,  s vyznačením  místa,  odkud  kde  byly  jednotlivé  kousky  nalezeny.    Když  byly 

sestaveny první ostrůvky původní malby, bylo podle nich v přesném měřítku zvětšeno 

několik  dochovaných  černobílých  fotografií  maleb  přímo  na  plátno,  na  které  se 

                                          
27 restaurátor Augusto Vermehren se stal členem Technické rady roku 1949 
8 Cesare BRANDI: La ricostruzione degli affreschi di Lorenzo di Viterbo, in: idem: Il restauro. Teoria e pratica, 
Michele CORDARO (ed.), Roma 1994, 84 ‐ 89 

2

 

 27 



 

fragmenty lepily. S touto pomocí bylo možné nakonec umístit všechny posbírané zlomky 

[4, 5]. V té chvíli se vynořila otázka opětného zcelení maleb. Brandi vysvětluje, že pokud 

by se byla zřítila celá kaple, mohly by se malby zanechat ve svém fragmentárním stavu. 

Opadaná  a  rekonstruovaná  místa  však  vytvářela  příliš  velký  kontrast  s okolní 

dochovanou malbou: 

„Kdybychom  chtěli  fragmentům  ponechat  jejich  hrubý  archeologický  vzhled, 

nahradili  bychom  v nejlepším  případě  účinek  fresky  účinkem  mozaiky,  což  by  vedlo 

k nepřípustnému rozporu s těmi částmi, které zůstaly na zdech.“29 

Proto  byla  vymyšlena metoda  rekonstrukční  retuše,  která  zdálky  navrací  obrazu 

jednotu a zblízka zůstává rozpoznatelná i pro laika: 

„Technika  spočívá  ve  velkém množství  tenkých  linek  vyvedených  akvarelem  vedle 

sebe,  vertikálních  a  rovnoběžných,  které  dohromady  skládají  tvary  i  barvy  jako  tkanivo 

gobelínu:  zblízka  se  jednoznačně  vydělují  z širokého malířského podání  fresky,  zdálky  se 

přiblíží  k sobě  a  složí  obraz.  Tam,  kde  bylo  chybějící  místo  příliš  velké,  byla  rovněž 

rekonstruována modelace, ale jen v monochromii.  

V těchto případech musíme vycházet z toho, že struktura obrazu je zničena: jeli tedy 

restaurování  interpretací  textu,  ocitáme  se  v situaci  filologa,  co  se  snaží  ze  zlomkovitě 

zachovaného textu vydobýt nejen věrohodná doplňující slova, ale také smysl (poté, co text 

učinil  lépe  čitelným).  Je  to  právě  smysl,  který  by  chyběl  postavám  Lorenza  da  Viterbo, 

kdybychom se bývali omezili na poskládání fragmentů a nezkusili je nijak spojit.30“       

Metoda tzv. tratteggia neboli šrafované retuše bude v dalších letech zdokonalována 

a upravována a stane se pro ICR výchozím způsobem retušování, který bude mít značný 

úspěch i v Evropě.  Na počátku byly experimenty s různými tvary: tečkami, kosočtverci, 

čárkami, puntíky. Tenké linky byly nakonec zvoleny ve snaze o maximální objektivnost 

metody, protože dávaly nejmenší prostor individuálnímu rukopisu restaurátora.  
                                          

29 „Lasciando allora ai frammenti lo scabro aspetto archeologico, si sarebbe venuto a sostituire, Ance nel caso 
n’effetto di mosaico all’affresco, producendo una discrepanza  insostenibile  con  le parti  rimaste 
.” 

migliore, u
sulle pareti
ibidem, 88 

30 „La tecnica consiste in tanti sottili filamneti ravvicinati, verticali e paralleli, che producono, all’acquarello, la 
plasica ed  i colori come nel tessuto di un arazzo: se da vicino si staccano  inequivocabilmente dalla stesura 
larga  dell’affresco,  da  lontano  l’immagine  si  caogula  e  rifiorisce.  Dove  la  lacuna  è  tropo  vasta  si  dà 
ugualmente la plastica dell’immagine, ma in monocromato. 
Bisogna pensare infatti che in questi casi la struttura dell’immagine è distrutta, e che perciò, se il restauro è 
critica del testo, qui ci troviamo come il filologo che da un testo frammentario e corrotto, dopo averlo ridotto 
alla lezione migliore, cerca di cavarne non più soltanto parole storicamente attendibili, ma un senso. Ed è il 

n  effetti  sarebe mancato  alle  figure  di  Lorenzo  da  Viterbo,  se  ci  si  fosse  limitati  a  dare  una 
opografica ai frammenti senza collegarli in modo alcuno.” 

senso  che  i
situazione t
ibidem, 89 
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Na  počátku  60.  let  Brandi  problém  chybějících  míst  teoretizuje  a  nachází  tak 

pevnou  půdu  pro  intuitivně  vytušený  a  empiricky  ověřený  způsob  retuše,  který 

restaurátoři  ICR  používali.31  Vychází  z definice  uměleckého  díla  jako  předmětu 

zvláštního  uznání  v lidském  vědomí,  které  z něj  teprve  činí  umělecké  dílo.  K dílu  tedy 

můžeme přistupovat pouze v tom historickém okamžiku, v jakém se nám ukazuje. Pokud 

je  dílo  porušené,  můžeme  posoudit,  zda  to,  co  z něj  zbývá,  je  něco  víc,  než  co  v něm 

přebývá  materiálně  –  jestli  se  tedy  můžeme  pokusit  o  obnovení  potenciální  jednoty 

uměleckého  díla.  Takové  posouzení  je  subjektivní  záležitostí;  proto  i  možné  doplnění 

chybějících  míst  musí  být  předloženo  jako  návrh.  Z toho  plyne  požadavek 

rozpoznatelnosti a odstranitelnosti retuše. Tyto návrhy však můžeme předkládat pouze 

tam, k lz íde  e chybějíc  místa rekonstruovat z okolního kontextu.  

Při  nakládání  s chybějícími  místy,  které  nelze  rekonstruovat,  vychází  Brandi 

z Gestaltpsychologie.  Její  terminologií  pak  objasňuje,  proč  jsou  chybějící  místa  rušivá: 

protože  vystupují  jako  figury  před pozadí,  tvořené  dochovanou malbou.  Převrací  tedy 

žádoucí vztah a je nutné je naopak zatlačit do pozadí, aby malba znovu vystoupila jako 

figura.  V praktické  rovině  je  proto  vhodné  pojednat  chybějící  místa  v rovině  lehce 

ustoupené  vhledem  k povrchu  obrazu,  nebo  je  alespoň  prostorově  odlišit  zvoleným 

barevným tónem.  

 

 

3.4. Čištění a patina 

Zprávu o restaurování Piety od Sebastiana del Piombo uveřejnil Brandi v časopisu  

Museum  roku  1950,  v čísle  věnovaném  kontroverzi  o  čištění  obrazů  [6,7].  Pieta  byla 

provedena téměř výhradně technikou překrývání jemných lazurních a barevných vrstev 

na  pastózním  šedém  podkladu.  Obraz  kryla  pozdější  vrstva  ztmavlého  laku.  Jeho 

odstranění  však  představovalo  příliš  velké  nebezpečí  pro  původní  tmavé  lazury. 

Záměrné  použití  techniky,  která  tlumí  čisté  jasné  pigmenty  tmavými  lazurami,  podle 

Brandiho ospravedlnil rozhodnutí ponechat na obraze také novější ztmavlý lak a jen ho 

regenerovat:  „Dle našeho názoru  každé umělecké dílo  v sobě ukrývá  tajemství a postup 

svého  restaurování,  zejména  v případě  čištění.“32  Tento  názor  Brandiho  sbližuje 

                                          
31 Cesare BRANDI: Postilla teorica al trattamento delle lacune, in: idem: Teoria del restauro, Torino 2000³, 71‐
76  
 

32    avis, surtot  de  son „A  notre   chaque  oeuvre  d’art  recèle  en  soi  le  secret  et  le  procédé  de  sa  restauration, 
nettoyage.”    
Cesare BRANDI: The Restoration of the “Pietà” of Sebastiano del Piombo, Museum 3, 1950, 218 
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s teoretickým  uvažováním  Bohuslava  Slánského,  pro  kterého  je  individuální  malířská 

technika klíčem k volbě správného restaurátorského postupu.  

V roce  1950  bylo  dokončeno  restaurování  obrazu  Panny  Marie  od  Coppa  di 

Marcovaldo  z kostela  Santa  Maria  dei  Servi  v Sieně.  Také  tento  zákrok  představoval 

důležitý příspěvek k otázce snímání laků. Pod novým rámem z přelomu 17. a 18. století 

byl nalezen dochovaný původní rám, pokrytý vrstvou laku, který se na první pohled lišil 

od laku kryjícího malbu.  Chemický rozbor prokázal, že se jedná o původní lak, který byl 

objeven  také  na  obraze  po  opatrném mechanickém  sejmutí  novější  lakové  vrstvy.  Po 

konsolidaci  dřevěné  desky  novým  způsobem  parketáže  byla  prozkoumána  technika 

malby,  která  prokázala  několik  překvapivých  skutečností:  například  Mariin  závoj  byl 

proveden lazurním způsobem, a to tak, že na bílé spodní vrstvě byly namalovány modré 

stíny a poté byla překryta průsvitnou vrstvou žluté lazury, na které byl teprve proveden 

dekor  [8].  Nažloutlý  odstín  by  přitom  na  první  pohled  napovídal,  že  je  výsledkem 

stárnutí původně bílé barvy. Barevné lazury byly objeveny i na dalších místech obrazu ‐ 

na  draperii  pod Dítětem  a  polštářku  pod nohama Panny Marie. Neopatrné  odstranění 

laku,  který  se  u  maleb  z 13.  století  apriorně  považoval  za  pozdější  zásah,  by  vzalo 

s sebou také tyto lazury a nenávratně by obraz poškodilo. 

Brandi  uzavírá,  že  používání  lazur  a  zabarvených  laků  bylo  mnohem  starší 

praktikou, než se do té doby usuzovalo. Na jiném místě tuto tyto zkušenosti shrnuje: 

„Můžeme nyní v krátkosti shrnout, že v každé době a v každé škole, v teorii stejně jako 

v praxi,  byla  doložena  používání  lazur  a  zabarvených  laků.  Je  tedy  nutné  přezkoumat 

zavedený systém čištění: existence laků a lazur musí být výchozím předpokladem, dokud se 

neprokáže  opak.  Dokonce  i  v případech  konstatování  jejich  nepřítomnosti  je  vždycky 

možné, že byly odstraněny při předchozích restaurováních, a měli bychom mít na paměti, 

že  se  dost možná  více  přiblížíme  názoru  původního  umělce,  zachovámeli  obrazu  jeho 

patinu, než když ji odstraníme.“33   

 

                                          
33  „We can now briefly conclude: given  the proof,  in every age and  in every  school,  in practice as well as  in 
theory, of  theexistence of glazes and coloured varnishes,  it necessarily  follows  that  the accepted  systém of 
cleaning must be  reconsidered, and  the presence of glazes and old varnishes must be assumed, unless  the 
opposite can be definitely proved. Even in those cases where the absence of old varnishes and glazes can be 
proved,  it  is always possible that these were removed  in earlier restorations; and  it must be borne  in mind 

ay o    that we m ften  find ourselves  in closer touch with the mind of the artist by  leaving the picture with  its 
patina than by removing it.“  
Cesare  BRANDI:  The  Cleaning  of  Pictures  in  Relation  to  Patina,  Varnish,  and  Glazes,  in:  The  Burlington 
Magazine 91, 1949, 188 



 

Otázka patiny byla v té době v Evropě velice živá díky kontroverzi, kterou vyvolala 

výstava vyčištěných obrazů v National Gallery v Londýně na podzim roku 1947. Debata 

probíhala  jednak  v denním  tisku,  jednak  na  vyšší  odborné  úrovni  na  stránkách  The 

Burlington Magazine. Koncept patiny byl problematický v tom, že se na něj dalo nahlížet 

z naprosto  odlišných  pozic,  a  tyto  diskursivně  odlišné  názory  se  pochopitelně  nikdy 

nemohly smířit. Koncem čtyřicátých let pojímala jedna strana patinu jako „galerijní tón“, 

tedy jako efekt stárnutí lakové vrstvy obrazu, která se na povrchu obrazu nakumulovala 

v průběhu  času  a  která  zastírá  a  falšuje  jeho původní  barevnou harmonii.  Její  opatrné 

odstranění, prováděné za pomoci přírodovědných metod tak, že  je zaručeno zachování 

veškerého  původního  materiálu,  může  vést  k obnovení  původního  koloristického 

účinku.  Toto  stanovisko  bylo  zastáváno  restaurátory  National  Gallery.  Z hlediska 

vědeckého  restaurování  mu  nebylo  možné  nic  vytknout,  což  také  prokázala  zpráva 

ustavené vyšetřovací komise, The Weaver Report: šetření komise potvrdilo, že původní 

mater z liál obra ů neby  dotčen a obrazy tedy nedošly žádné újmy. 

Přístup  Cesara  Brandiho  byl  odlišný.  Do  debaty  na  stránkách  The  Burlington 

Magazine se zapojil v roce 1949 článkem The Cleaning of Pictures  in Relation to Patina, 

Varnish, and Glazes. Brandiho  chápání patiny  vychází  přímo  z jeho estetických názorů. 

Umělecké  dílo  se  vyděluje  z ostatních  produktů  lidské  činnosti  zvláštním  uznáním, 

kterého  se mu  dostává  v lidském  vědomí:  právě  toto  uznání  z něj  činí  umělecké  dílo. 

Lidskému vědomí  je dílo přístupné  jako obraz:  tzv. čirá skutečnost (realtà pura), která 

odvisí  od  fyzické  existence.34  Umělecké  dílo  nelze  v žádném  případě  ztotožnit 

s materiálním  objektem.  Materiál  uměleckého  díla  je  pouze  tím,  co  „slouží  zjevení 

obrazu“.  Brandi píše v souvislosti s patinováním bronzu, zmiňovaném Vasarim:   

„Triumf materiálu nad  formou  je pouze  ke  škodě  formy: materiál uměleckého díla 

musí být přinucen k tomu, aby v podřízeném vztahu sloužil obrazu samotnému. K tomuto 

závěru  nemusíme  nutně  dospět  skrze  estetickou  teorii,  stačí  k tomu  ostražitá  citlivost 

umělce, který dobře ví, že nemůže a nesmí sklouznout na úroveň řemeslníka. Umělecké dílo, 

kde  triumfuje materiál,  nazýváme  řemeslným  výrobkem:  šperkem,  vázou,  talířem,  nikoli 

obrazem  či  sochou.  Funkcí  patiny  je  tedy  zastřít  materiál  použitý  v uměleckém  díle, 

zastavit  dílo  na  prahu  obrazu,  zbránit  mu,  aby  se  spoléhalo  na  působivost  svých 

nepodstatných vlastností.“35   

                                          

 viz Cesare BRANDI: Carmine o della pittura. Elicona I, Roma 1992⁴ 
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34 
35 „The triumph of the materials over the form is all to the detriment of the form: the materials in a work of art, 
must be  induced  to  serve,  in a  subordinate  capacity,  the  image  itself. To  reach  such a  conclusion  it  is not 



 

Přirozená  patina  malířského  materiálu  funguje  stejným  způsobem:  plynoucí  čas 

zjemňuje,  ohlazuje  a  spojuje  syrový  malířský  materiál.  Patina  vede  k  odhmotnění, 

můžeme  říci  osvobození  obrazu,  potlačení  jeho  materiálního  aspektu.  Brandi  zde 

vychází  z barokní  estetické  senzibility,  podle  které  plynutí  času  obraz  zušlechťuje  a 

povznáší.  Zachování  starých  laků  není  pro  něj  diktováno  snahou  ctít  stopy  stáří  jako 

součást  pamětní  hodnoty  uměleckého  díla,  ale  požadavky  estetického  rázu,  které 

vycházejí  z důsledné  teoretické  formulace. Každá argumentace v jiném diskurzu  je pro 

Brandiho nepřijatelná, protože  jen zastírá podstatu problému, kterou  je  třeba klást do 

plánu teorie: 

„…  jakýkoli  zákrok  tohoto  druhu  [restaurování]  nemůže  pominout  fakt,  že 

restaurovaná malba  je umělecké dílo. Můžeme  tedy uzavřít, že nikdy není možné oddělit 

praktickou stránku restaurování od estetické a historické úvahy, které si dílo žádá.“36 

 

    

3.5. „Teoria del restauro“ 

Teorie restaurování Cesara Brandiho vyšla roku 1963 dílem jeho žáků (Licia Vlad 

Borelli,  Joselita  Raspi  Serra  a  Giovanni  Urbani,  který  později  řídil  ICR)  jako  soubor 

přednášek  a  teoretických  článků,  publikovaných  od  počátku  50.  let  v Bolletinu 

dell’Istituto Centrale del Restauro.  Roku 1977 vyšlo druhé, definitivní vydání redigované 

Brandim, které mělo pozměněnou strukturu a v závěru text italské Charty restaurování 

z roku 1972. 

Brandi  přistupuje  k problému  restaurování  v důsledně  filosofické  rovině.  Jeho 

ambicí  je  překonat  historický  rozpor  mezi  dvěma  protilehlými  póly,  totiž  přísnou 

konzervací materiálu na  jedné straně a arbitrárním přemalováváním obrazu na druhé. 

K definici restaurování je podle něj třeba dospět úplně z jiné strany: vyjít z otázky, co je 

to umělecké dílo. 

                                                                                                                                  
necessary to depart from a theory of aesthetics. All that is needed is the watchful sensibility of the artist who 
well knows that he cannot and must not sink to the level of the artisan. The work of art in which the materials 
triumph we call handicraft: the jewel, the vase, the plate, not the picture or the statue. The function of patina, 

conceal the materials used in a work of art, to arrest the work of art on the threshold of the 
nt it from relying for its appeal on irrelevant qualities.“ 

therefore, is to 
image, to preve
(pozn 31) 183   

36  „… qualsiasi  intervento del genere non può prescindere dal  fatto  che  la pittura da  restaurare è un opera 
d’arte, donde  la  conclusione ultima,  che mai  è possibile  staccare  il  lato pratico dell’intervento di  restauro 
dalle considerazioni estetiche e storiche che l‘opera exige.“ 

  Cesare  Brandi:  „Some  factual  observations  about  varnishes  and  glazes“,  in:  idem:  Teoria  del  restauro, 
Torino 2000³, 99‐121 
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Brandi odpovídá, že umělecké dílo lze vyčlenit z ostatních lidských produktů pouze 

na  základě  zvláštního  rozpoznání,  kterého  se mu dostává  v našem vědomí  –  a  že  toto 

uznání  je  zároveň  tím  jediným,  co  umělecké  dílo  definuje.  Našemu  vědomí  se  dílo 

ukazuje  skrze  svou materiální  podstatu,  která  říká,  že  dílo  vzniklo  v určitou  dobu  na 

určitém  místě.  Ukazuje  se  však  zároveň  právě  jako  umělecké  dílo.  Proto  klade  dílo, 

vnímané  vědomím,  dvojí  požadavek:  historický  a  estetický.  Jakékoli  nakládání 

s uměleckým  dílem  je  určeno  podmínkami  jeho  uznání  v našem  vědomí.  Brandi  tak 

může pronést známou definici: 

„Restaurování  představuje  metodologický  moment  uznání  uměleckého  díla  v jeho 

fyzické  soudržnosti  a  v jeho  bipolaritě  estetické  a  historické  z hlediska  jeho  předání  do 

budoucna.“37 

Ačkoli  tato  definice  kupodivu  nepopisuje  žádnou  praktickou  činnost,  veškerá 

problematika restaurování je v ní obsažena. Jakákoli naše akce bude řízena vědomím, že 

stojíme před uměleckým dílem, které je produktem určité doby a jehož existence závisí 

na zachování jeho fyzické soudržnosti. Můžeme se rozhodovat, zdali dáme při zachování 

této  soudržnosti  přednost  uměleckému  výtvoru  nebo  produktu  doby,  vždy  si  však 

budeme uvědomovat oba požadavky.  

V případě,  že  jsou  ve  vzájemném rozporu,  je  přirozené  upřednostnit  estetický 

požadavek,  protože  právě  ten  činí  umělecké  dílo  jedinečným  oproti  ostatním  lidským 

výtvorům. Ve chvíli, kdy dílo ztratí svojí uměleckost, zbývá z něj pouze torzo. Historický 

požadavek  znamená,  že  si  uvědomujeme  dvojí  historičnost  díla:  dílo  náleží  jednak 

určitému okamžiku v dějinách, kdy vzniklo, jednak naší současnosti, kdy dochází k jeho 

uznání.  Čas,  který  mezitím  uběhl,  zanechal  na  díle  stopy,  které  vnímáme  v naší 

současnosti jako integrální součást uměleckého díla. Veškerá činnost se musí odehrávat 

v okamžiku  našeho  uznání,  v této  druhé  historičnosti,  tak  aby  nenarušila  onu  první 

(vznik l uměleckého dí a) ani trvání mezi oběma momenty.  

Místem,  kde  se  naše  akce  realizuje,  je materiál  uměleckého  díla.  Brandiho  první 

axiom zní:  

„Na uměleckém díle se restauruje pouze jeho materiál.“38  

Ten se však předávání obrazu neúčastní rovnoměrně: z tohoto hlediska můžeme rozdělit 

materiál‐strukturu a materiál‐vzhled. Tyto funkce materiálu spolu těsně souvisí a nelze 

mezi  nimi  vést  přesnou  hranici.  V případě  konfliktu  však  dáme  přednost  materiálu‐

 33 

                                          
37 C DI: Teorie restaurování, Kutná Hora 2000, 24 esare BRAN
38 ibidem, 25 
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vzhledu,  protože  ten  se  přímo  účastní  zjevování  obrazu.  Při  restaurování  deskového 

obrazu  je  tedy  v případě  ohrožení  obrazové  vrstvy  přípustné  zasáhnout  do  podložky, 

například parketáží.  

Pochopení vztahu mezi materiálem a obrazem je klíčové pro pochopení Brandiho 

teorie  restaurování.  Tomuto  tématu  se  věnuje  ve  spisu  Carmine  neboli  o  malířství 

(Carmine  o  della  pittura),  prvním  z řady  estetických  dialogů  o  jednotlivých  druzích 

umění.  Obraz,  jak  už  bylo  na  jiném  místě  řečeno,  je  „čirou  skutečností“.  Ta  si  musí 

posloužit  fyzičností,  aby  dosáhla  skrze  smysly  vnímajícího  vědomí.  Fyzičnost  však 

zůstává pouhým nositelem, nikoli podstatou této čiré skutečnosti:      

„Zatímco  skutečnost  člověka  se  shoduje  s jeho  existencí,  skutečnost  namalovaného 

člověka  se  neshoduje  s  fyzickou  existencí  plátna  a  barev,  skrze  kterou  je  obraz,  čirá 

skutečnost, jen vnímán vědomím.“39  

Obraz, který je vnímán vědomím, je jednotný – a to ve smyslu celku, nikoli souhrnu 

částí.  V uměleckém  díle  tedy  přetrvává  potenciální  jednota,  i  když  materiál,  který  se 

účastní  přenosu  obrazu,  je  poničený.  Nyní  můžeme  přistoupit  k  vymezení  cíle 

restaurování:  

„Cílem restaurování musí být obnovení potenciální  jednoty uměleckého díla,  jestliže 

toho můžeme dosáhnout, aniž se dopustíme uměleckého nebo historického padělku a aniž 

setřeme veškeré stopy pohybu uměleckého díla v čase.“40 

Metodologické řešení jednotlivých restaurátorských postupů vychází vždy z tohoto 

teoretického základu, jak jsme viděli u otázky retuší a čištění. Snaha o obnovení jednoty 

uměleckého  díla  je  korigována  estetickým  i  historickým  požadavkem,  aby  nedošlo 

k estetické újmě,  ani  nevzniklo historické  falzum. Teorie  také  jasně  zdůvodňuje hlavní 

zásady  moderního  restaurování,  totiž  rozpoznatelnost  a  odstranitelnost  použitého 

materiálu.  Brandi  na  tomto  základu  například  vymezil  pojem  torza  jako  pozůstatku 

uměleckého  díla,  jehož  potenciální  jednota  již  nemůže  být  obnovena  a  u  něhož 

požadavek historický zcela převážil ten estetický. Následkem toho je jedinou přípustnou 

akcí konzervace dochovaného stavu. 

 Brandiho teorie restaurování, postavená na filosofickém základě, nijak neprotiřečí 

požadavku posuzovat každý případ individuálně – naopak k tomu vybízí. Nemůžeme si ji 

                                          
39 „Mentre  la realtà di un uomo coincide con  la sua esistenza,  la realtà di un uomo dipinto non coincide con 

a sen ne solo percepita un’immagine, realtà pura, l’esistenz sibile della tela e dei colori, attraverso  i quali vie

‐119  
dalla coscienza.”  
Cesare BRANDI: Carmine o della pittura, Torino 1962,  118

40 Cesare Brandi: Teoria del restauro, Kutná Hora 2000, 27 



 

splést s univerzální metodologií, která by předpisovala správné restaurátorské postupy. 

Hloubka  jejího  založení  se  ukázala  taková,  že  do  dnešní  doby  nebyla  tato  teoretická 

konstrukce  otřesena  ani  překonána.  Diskuze,  nové  formulace,  aktualizace,  které  ji 

provází  od  doby  jejího  vzniku,  se  týkají  spíše  sféry  aplikace  jejích  principů  než  jich 

samotných.     
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4. K teorii restaurování v Čechách 

Restaurátoři v našem prostředí měli vždy tendenci spíše zdůrazňovat  jedinečnost 

každého restaurátorského zákroku než usilovat o formulování společných teoretických 

principů.  Z  díla  dvou  zakladatelských  osobností  moderního  českého  restaurování, 

Vincence Kramáře  a Bohuslava  Slánského,  však prosvítá  snaha  o  hlubší  uchopení  celé 

problematiky.  Především  Slánský  v závěru  své  dlouhé  odborné  i  pedagogické  kariéry 

dospěl  k vyjádření  určitého  teoretického  podloží,  které  určovalo metodologické  volby 

v restaurátorské  praxi.  Můžeme  se  tedy  pokusit  na  základě  těchto  podnětů  a  zpráv  o 

konkrétních  restaurátorských  pracích  formulovat  teorii  restaurování  české 

restaurátorské školy.  

 

4. 1.    m řVincenc Kra á  v čele Obrazárny  

Institucí,  kde  se  formulovaly  a  ověřovaly  metody  moderního  restaurování 

v Čechách, se stala Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, svěřena roku 1919 

do rukou Vincence Kramáře (1877 ‐ 1960). Znalec, sběratel a historik umění nevídaného 

záběru  transformoval  tehdejší  největší  veřejnou  uměleckou  sbírku  v  moderní  galerii, 

která  se  významem svého uměleckého  fondu a metodami péče o něj mohla  srovnávat 

s obdobnými evropskými institucemi.41  

Činnost Vincence Kramáře v čele Obrazárny směřovala k naplnění jeho představy o 

podobě  a  funkci  hlavní  umělecké  sbírky  v novém  československém  státu:  usiloval  o 

vytvoření reprezentativní kolekce,  jejíž expozice bude názorně ukazovat vývoj českého 

umění  s důrazem  na  svébytná  období  gotiky  a  baroka,  spolu  s kontextem  význačných 

solitérů  světového  umění.  Tomuto  cíli  podřídil  akviziční  politiku  Obrazárny  a  také 

dlouhá léta bojů za nové prostory galerie, které by umožňovaly nejen důstojnou instalaci 

sbírky, ale také odpovídající zázemí pro účely bádání a péče o umělecká díla.  

Vincenc  Kramář  byl  (kromě  krátkého  působení  Karla  Chytila  v  letech  1895‐97) 

prvním  historikem  umění  ve  funkci,  která  byla  tradičně  obsazována  malířem‐

restaurátorem. Kramářův předchůdce Paul Bergner, inspektor Obrazárny v letech 1897 

–  1918,  byl  restaurátorem  vyškoleným  ve  Vídni  a  na  údržbě  galerie  se  sám  aktivně 

podílel. Éra Vincence Kramáře již jasně odděluje roli správce sbírky, která náleží badateli 

                                          
41 Vít VLNAS : Vincenc Kramář jako ředitel veřejné galerie, in: LAHODA Vojtěch / UHROVÁ Olga (eds.): Vincenc 
Kramář. Od starých mistrů v Picassovi (kat. výst.), Praha 2000, 164‐168  
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‐  historiku  umění,  od  role  konzervátora  uměleckého  fondu,  kterou  pod  dohledem 

ředite nle vyko ává odborně školený restaurátor.  

Zřízení  stálé  restaurátorské  dílny  bylo  (vedle  reorganizování  expozice)  prioritou 

nového ředitele hned po nástupu do funkce. Situace byla komplikována tím, že prostory 

Rudolfina, kde Obrazárna sídlila od 80.  let 19.  století,  zabral  z jedné  třetiny parlament 

nového československého státu. Kramář vyřešil alespoň částečně nedostatek výstavních 

prostorů  tím,  že  nechal  odstěhovat  celé moderní  oddělení  (tedy  umění  19.  století)  do 

improvizovaného  depozitáře  v  refektáři  Strahovského  kláštera.  O Kramářově  odborné 

způsobilosti  a  citlivosti  k problémům  konzervace  uměleckých  děl  svědčí  i  to,  že  před 

stěhováním nechal několik měsíců pozorovat klimatické podmínky přidělené prostory a 

nedostatky  plynoucí  z její  přílišné  vlhkosti  se  snažil  alespoň  částečně  odstranit 

elektrickým ventilátorem a kamny.42  

Možnosti  Rudolfina  však  nadále  zůstávaly  omezené:  jak  sám  Kramář  vzpomíná, 

ředitel  galerie  musel  zpočátku  pracovat  v téže  místnosti  jako  písařka  a  restaurátor  a 

truhlářská dílnička tvořila jediné odborné vybavení sbírky.43 Samostatná restaurátorská 

dílna  byla  posléze  vybudována  úpravou  bývalé  loggie.  Roku  1929  bylo  rozhodnuto  – 

z Kramářovy  strany  jako  nedobrovolný  ústupek  ‐  o  přesunutí  Obrazárny  do  horních 

prostor  právě  dostavěné Městské  knihovny.  Nová  expozice  zde  však  byla  otevřena  až 

v listopadu  1931.  Ačkoli  se  řediteli  nepodařilo  prosadit  stavbu  nové  budovy,  dosáhl 

alespoň  zestátnění  galerie  –  v roce  1933  přešla  Obrazárna  Společnosti  vlasteneckých 

přátel umění  do  státní  správy  pod  jménem  Státní  sbírka  starého umění,  roku  1937  se 

konečně  stala  také majetkem  státu  (výměnou  za  slib  1  milionu  korun  ročně  na  nové 

akvizice). Restaurátorská dílna v novém sídle pak mohla být postupně v druhé polovině 

třicátých  let  vybavena  rentgenovým  přístrojem,  lampou  pro  boční  osvětlení  a  pro 

ultrafialov 4é záření, fotografickou technikou. 4  

Pro  Obrazárnu  restauroval  ještě  na  počátku  Kramářova  působení  akademický 

malíř  Augustin  Vlček,  od  roku  1920  Kramář  spolupracoval  s akademickým  malířem 

Adolfem  Bělohoubkem.  K volbě  domácího,  akademicky  vzdělaného  restaurátora  vedly 

pravděpodobně  dosavadní  špatné  zkušenosti  správy  Obrazárny  s cizími  restaurátory, 

                                          
42 Vincenc KRAMÁŘ: Budoucnost Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, in: Umění I, 

1, 371 1983, 1918 ‐192 ‐394; citováno z: Vincenc KRAMÁŘ: O obrazech a galeriích, Josef Krása (ed.), Praha 
370 

43 RAMÁŘ řátel umění  Vincenc K : Státní sbírka starého umění (Obrazárna Společnosti vlasteneckých p
v Čechách) v posledních dvaceti letech a výhled do budoucnosti, in: ZPP II, 1938, 71 

44 Vincenc KRAMÁŘ: Ze života a potřeb Státní sbírky starého umění, in: ZPP II, 1938, 107 
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byť  doporučovanými  říšskou  Centrální  komisí  památkové  péče.45  Bělohoubkovi 

pomáhal  od  počátku  30.  let  „mladý,  v cizině  vzdělaný  restaurátor“  Bohuslav  Slánský, 

přijatý do služebního poměru roku 1934. Roku 1937 pak rozšířil restaurátorské oddělní 

Státní sbírky starého umění vystudovaný malíř AVU Karel Veselý.  

Komplikovaný  vztah  Vincence Kramáře  k Ministerstvu  školství  a  národní  osvěty, 

zejména k přímému nadřízenému Zdeňku Wirthovi, stejně jako k univerzitním kruhům, 

vyústil  v Kramářovo  nucené  penzionování  v roce  1939.  Restaurátorský  ateliér  Státní 

sbírky  starého  umění,  později  Národní  galerie,  nicméně  po  válce  pokračoval 

v nastoupené  cestě  předního  odborného  restaurátorského  pracoviště  v našich  zemích, 

které svými metodami nadále určovalo vysoký standart restaurátorského oboru.   

 

 

4. 2. Kramářovy názory na restaurování  

Na Kramářovo osobní zaujetí pro konzervaci a restaurování uměleckých děl mělo 

nepochybně vliv jeho studium na vídeňském Institutu pro historická bádání v době jeho 

největšího rozkvětu – za působení Franze Wickhoffa, Aloise Riegla, Julia von Schlossera a 

mladého  asistenta Maxe Dvořáka.  Vincenc Kramář  zde  absolvoval  roku  1902  prací  na 

téma Poměr Francie ke gotice v nové době. Volba netradičního tématu ukazuje, že Kramář 

byl  již na počátku svého odborného  formování pozorný k otázkám uměleckohistorické 

kritiky, tj. recepce odkazu minulosti v novější době. Tato oblast se dotýká samé podstaty 

problematiky konzervace a restaurování památek; právě ze vztahu k minulosti je nutno 

odvozovat zacházení s jejími pozůstatky. Historický relativismus, ve smyslu hesla „každé 

době  její  umění“46,  byl  základním  kamenem metodologie  vídeňské  školy.  Nehodnotící 

vztah  k minulosti  a  uznání  dokumentární  hodnoty  památek  byly  rovněž  nutným 

předp moklade  vzniku moderní koncepce restaurování.  

Vklad  vídeňské  školy  do  Kramářova  teoretického  ustrojení  ve  vztahu 

k restaurování lze spatřovat ještě v jedné, specifičtější oblasti: důraz na kritické studium 

písemných  pramenů,  přenesený  do  sféry  výtvarného  umění,  znamenal  požadavek 

autentičnosti  uměleckého  díla,  oproštěného  od  manipulací  a  zásahů  pozdějších  dob. 

Otevírá  se  tu  paralela  s uvažováním  italských  historiků  umění,  od  Cavalcasella  po 

                                          
45 Kramář zmiňuje jmenovitě malíře Melichera, jehož působení v černínských a schwarzenberských sbírkách 
bylo  možno  nazvat  „skutečným  pustošením  památek“.  Na  rozhodnutí  se  podílela  restaurační  komise 

á S které kromě samotného ředitele figuroval také F. X. ustaven polečností vlasteneckých přátel umění, ve 
Jiřík a V. V. Štech. viz Kramář (pozn. 2) 372 

46 Alois RIEGL: Moderní památková péče, Praha 2003, 69 



 

 39 

Brandiho;  můžeme  se  odvážit  zobecnění,  že  kořeny  teoretického  uvažování  o 

restaurování  jsou  v poznání,  že  pro  vynesení  hodnotového  soudu musí  být  umožněný 

pohled na to, co se zachovalo z původní podoby díla.    

Díky  studiím  ve  Vídni  se  Vincenc  Kramář  také  poprvé  setkal  s restaurováním 

v památkové  praxi.  Na  naléhání  Maxe  Dvořáka  vzal  nabízené  místo  ve 

vídeňské Centrální komisi pro památkovou péči, které zastával mezi  lety 1904 – 1905. 

Při  této  příležitosti  řídil  odkrývání  středověkých  a  barokních  nástěnných  maleb  v 

Čechách, které pak byly konzervovány bez  jakýchkoli rekonstrukčních doplňků, byť ve 

fragmentárním  stavu.47  V následujících  letech  Kramář  cestoval  po  Evropě  jako 

soukromý badatel a sběratel. Věnoval se také problematice restaurování, o čemž svědčí 

kontakty s některými restaurátory a správci sbírek, které dále udržoval.48   

Již realizace první státní zakázky pro restaurátorskou dílnu Obrazárny prozrazuje 

v hlavních  liniích  směr Kramářova přístupu. Roku 1920  restauroval Adolf  Bělohoubek 

karlštejnský  diptych  Tomáše  z Modeny,  který  byl  celkově  ve  velmi  špatném  stavu. 

Kramář  o  tomto  zásahu  podává  krátkou  zprávu  v rámci  statě  Budoucnost  Obrazárny 

Spole osti vlasteneckých přátel umění v Čechách: čn

 „Při nynější restauraci byly odstraněny všechny pozdější opravy, ať tmelení, či retuše, 

doplňky a přemalby,  zbývající barvivo a  zlaté pozadí bylo upevněno a  celý oltář pečlivě 

očištěn, takže nyní, pokud ovšem je zachován, ukazuje nám nezkalenou tvářnost 14. století. 

Tónování  scházejících míst  vychází  od  zlatého  pozadí,  čímž  povstává  dojem  zlomkovitě 

zachovaného  freska,  a  aby  celková  plastická  souvislost  figur  byla  přece  jen  poněkud 

zachována,  byl  tón  případně  ztmaven,  přičemž  scházející  barva  určovala  teplost  nebo 

studenost  voleného  tónu,  nezbaveného  však  nikdy  souvislosti  se  zlatým  pozadím.“49 

Kramář  preferuje  obnažení  fragmentárně  dochované  původní malby,  která má  ukázat 

„nezkalenou tvářnost 14. století“, a tím historickou hodnotu uměleckého díla. Je si však 

vědom  také  estetického  požadavku  celistvého  dojmu,  proto  fragmenty  nechá  spojit 

retuší,  kterou můžeme  vnímat  jako  přechod mezi  neutrální  a  lokální.  Retuš  zatlačuje 

chybějící místa  do  pozadí  tím,  že  je  opticky  sjednocuje  se  zlatým  pozadím,  a  zároveň 

loksvým  álním  valérem  zceluje  postavy.  Hlavní  problém  je  zde  již  zřetelně  vytyčen: 
                                          

47 Josef KRÁSA: Dílo Vincence Kramáře v českých dějinách umění, in: Vincenc Kramář: O obrazech a galeriích, 
Josef KRÁSA (ed.), Praha 1983, 454 

48 Kramář si dopisoval například s pařížským restaurátorem Arthurem Klausnerem  (který přišel s metodou 
použití včelího vosku jako pojidla pro retuše, což se stalo také praxí Obrazárny); 

 spolu aKramářova práce s ředitelem laboratoře Louvru Jacquesem Dupontem vyústil  roku 1937 ve výstavu 
restaurátorských prací této dílny ve Státní sbírce starého umění 

49 Vincenc KRAMÁŘ: Budoucnost Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách,  in:  idem: O 
obrazech a galeriích, Praha 1983, 373 
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Následující  léta bude Kramář v těsné  spolupráci  s restaurátory Obrazárny experiment‐

tovat metodu zachování estetické působnosti malby, která je ukázána ve své porušené, 

ale autentické podobě. 

„Novou  metodu  restaurátorskou“  popsal  Kramář  o  deset  let  později 

v popularizačním  článku  pro  Národní  listy.  Spočívá  právě  v uplatnění  lokální  retuše, 

která splňuje podmínku rozpoznatelnosti restaurátorského zásahu a zároveň napomáhá 

estetickému účinku obrazu: spojuje kompozici a neruší jeho barevnou harmonii novým 

tónem. Má své opodstatnění i z hlediska konzervace, protože zatmelení chybějících míst 

fixuje  původní  zlomky malby.  Kramář  sám  označuje  lokální  retuš  za  kompromis mezi 

tradičním  domalováváním  a  moderní  vědeckou  metodou  neutrální  retuše,  i  když 

přesnější  by  možná  bylo  chápat  lokální  retuš  jako  opětné  obohacení  moderního 

historicky  motivovaného  přístupu  estetickými  ohledy.  Cílem  „nové  metody“  není  nic 

jiného, než propůjčit původním fragmentům silnější uměleckou působivost: 

„Spojením týchž barevných tónů a přechody mezi různými tóny zlomků do jisté míry 

svého původního, relativního významu v celkové komposici a mezi zlomky bylo vytvořeno 

neutrální, ale přece jen spojující prostředí, jakási barevná atmosféra, v níž se mohly vybíti a 

mohly být vycítěny plastické a prostorové hodnoty zlomků a tím podle případu více méně i 

celé komposice. Zlomek mohl býti odtud v šťastnějších případech opět vjímán v souvislosti 

s celou komposicí, která se před námi vynořovala, byť v neurčitých, ale přece jen dosti jasně 

tušených obrysech.“50  

Z opatrné formulace je patrné, že lokální retuš postrádá rigorózní metodu aplikace 

a  její  úspěch  závisí  do  značné  míry  na  schopnostech  restaurátora,  na  jeho  „jemném 

barevném  smyslu.“  Tato  zkušenost  se  promítne  do  teoretického  uvažování  Bohuslava 

Slánského  a  přispěje ke  zpětnému formulování  základní  charakteristiky  české  restau‐

rátorské školy, totiž důrazu na esteticko‐výtvarný aspekt restaurátorské práce.51  

Z Kramářových zpráv o restaurátorských pracích Obrazárny je patrné, že estetické 

ohledy  postupně  nabývaly  stále  větší  váhy.  V roce  1936  restauroval  Bohuslav  Slánský 

desku  Rajhradského  oltáře  s Horou  Olivetskou.52  Obraz  prošel  restaurováním  v 19. 

století,  kdy  byly  přezlaceny  svatozáře  a  pozadí,  zbroj  vojáků  byla  přestříbřena  a 

                                          
50 : No Vincenc KRAMÁŘ vá metoda restaurátorská,  in: Národní  listy, 6.12.1931, nedělní příloha Z kulturního 
života, 9 

51 viz např.  Ivo HLOBIL: K výtvarnému aspektu československé restaurátorské školy,  in: Zborník 2 OSPSOP 
lena Rožňava,  A DEMKOVÁ  (ed.),  Prešov  1982,  119‐131;  Vratislav  NEJEDLÝ:  České  restaurování  ve  druhé 

polovině 20. a na počátku 21. století, in: Zprávy památkové péče 68, 2008, 365‐375 
52 Vincenc KRAMÁŘ: Restaurátorská dílna Obrazárny Společnosti vlast. přátel umění v roce 1936, in: Zprávy 
památkové péče 1, 1937, 16 
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patinována, rozsáhlá místa byla přemalována a  obraz byl nově přelakován. Nové zlato a 

stříbro  bylo  Slánským  sňato,  jelikož  pod  ním  bylo  objeveno  původní  v dobrém  stavu. 

Bylo  však  upuštěno  od  snětí  zhnědlého  laku  a  retuší,  protože  zkoušky  prokázaly,  že 

původní  malba  je  v dolní  části  obrazu  špatně  zachována.  Kramář  tedy  dal  přednost 

možná  historicky  zkreslené,  zato  však  celistvé  a  tedy  esteticky  uspokojivější  podobě 

obrazu.  

Ve  stejném  roce  Slánský  restauroval  i  desku  s Ukřižováním  z Nových  Sadů.53 

Zákrok  obnášel  především konsolidaci  značně  poškozeného  podkladu.  Při  čištění  bylo 

odkryto původní zlacení s bohatým puncováním. Retuše se ukázaly být dvojího původu; 

zatímco mladší bylo možno bez potíží odstranit, starší byly velmi odolné a nemohly být 

sňaty bez ohrožení původní malby. Bylo tedy rozhodnuto  je ponechat a tam, kde svým 

ztmavlým  tónem  působily  rušivě,  je  pokrýt  slabou  vrstvou  voskové  barvy.  Historický 

ohled  velel  bezpodmínečně  respektovat  původní  materiál,  aby  však  bylo  uspokojeno 

také e ké hledisko, zvolil Kramář kompromis spočívající v zaretušování retuší.  stetic

 

Estetické pozadí Kramářových názorů můžeme  stopovat  v jeho přístupu k otázce 

„galerijního tónu“, která v několika vlnách rozvířila evropskou debatu o čištění starých 

zažloutlých  laků.54  Teplý,  nazlátlý  tón  obrazů  byl  výsledkem  stárnutí  olejového  filmu, 

kterým  malíři  a  restaurátoři  pokrývali  povrch  závěsných  obrazů  z důvodů  ochrany 

barevné vrstvy.  Stal  se do  té míry očekávaným při pohledu na dílo  staršího umění,  že 

v 19.  století  byl  lak  po  čištění  nezřídka  nahrazován  novým  zabarveným  lakem,  který 

imitoval  účinky  starého.  Na  konci  tohoto  století  se  počalo  experimentovat  s jeho 

snímáním, mezi  prvními  v  Národní  galerii  v Londýně  a  v  Halsově muzeu  v Haarlemu. 

Tyto  zákroky  od  počátku  vyvolávaly  značnou  polemiku,  která  se  během  20.  století 

transformovala  v subtilnější  problém  zachování  patiny  ve  známých  „cleaning 

contr “oversies .   

Kramář  hodnotil  výsledky  čištění  v Haarlemu  a  Londýně  jako  velmi  uspokojivé. 

Galerijní  tón  byl  pro  něj  „mrtvolným  žlutým  příkrovem“,  který  falšoval  působivost 

původní  „tvárné  struktury“  a  jejích  barevných  hodnot  a  nepřirozeně  vyděloval  starší 

umění  z celku  umělecké  tvorby.  V základu  estetického  ocenění  uměleckého  díla  totiž 

stojí porozumění jeho „tvarné mluvě“, která je všemu umění společná: 

                                          
53 ibidem 
54 Vincenc KRAMÁŘ: O galerijním tónu, in: Národní listy, 2.10.1932, nedělní příloha Z kulturního života, 10 



 

 42 

„Pro  člověka  s vrozenou  způsobilostí k tvárnému  vnímání a  zažívání  světa  je  starší 

umění  ve  své  čistě  tvárné  povaze  stejně  přístupno  jako  novější.  Pro  něho  neexistuje  tak 

řečené  ,  staré’ a  ,nové’ umění, ale  jednota vší umělecké  tvorby,  je  jím přímo pociťovanou 

jistotou. Poněvadž však pronikáme k podstatě staršího uměleckého díla téměř výlučně jeho 

tvárnou strukturou, je nutno, abychom jí vnímali pokud možno v její celosti.“55 

To znamená odstranit pozdější přídavky, retuše a přemalby – za předpokladu, že 

původní malba je pod nimi zachována, a také zažloutlý lak, který falšuje barevné vztahy, 

ruší jemnější přechody a celkově obraz unifikuje a zplošťuje. Kramář si vědom toho, že 

tato volba je do jisté míry motivována současným estetickým názorem, který preferuje 

svěží  neztlumené  barvy;  to  však  nevylučuje  přesvědčení,  že  odstranění  starých  laků 

může  vést  k odhalení  původních  tonálních  vztahů  coby  jedné  složky  tvárné  struktury 

obrazu,  a  je  tedy objektivně motivováno. Výrazy  jako  tvárná mluva  a  tvárná  struktura 

naznačují  souvislost  se  soudobým  strukturalistickým  myšlením,  která  není  náhodná. 

Společným základem  je distance mezi materiálem uměleckého díla a dílem samotným. 

Mukařovský  ji  o  několik  let  později  formuluje  rozlišením  materiálního  artefaktu  a 

estetického objektu,  kde  druhý  je  korelátem prvního  ve  vnímatelově  vědomí.56  Tvárná 

struktura  je  tvořena  materiálem  uměleckého  díla  v podobě,  v jaké  se  propůjčuje 

tvárnému  vnímání:  tedy  ve  vzájemných  tvarových,  barevných  i  texturních  vztazích. 

Nabízí se zde paralela s Brandiho tezí, že materiál pouze slouží ke „zjevení“ uměleckého 

díla.  Odlišení  estetického  objektu  od  materiálního  artefaktu,  řečeno  Mukařovského 

terminologií,  přikazuje  zohlednit  při  restaurování  požadavek  estetické  působivosti: 

cílem  restaurování  není  jen  konzervace  původního  materiálu,  ale  obnovení  účinnosti 

původního  uměleckého  díla  v divákově  vnímání.  Stejné  východisko  sloužilo  Václavovi 

Wagnerovi při formulování syntetické metody památkové péče.57 

 

4.3. Formování   Bohuslava Slánského 

Bohuslav  Slánský  vystudoval  Akademii  výtvarných  umění  v ateliéru  Maxmiliána 

Pirnera,  jeden rok studoval  také ve speciálce Maxe Švabinského.58 Během svých studií 

získal dvě školní ceny a stipendium na pobyt v Itálii. V době studií také složil učitelské 

zkoušky  pro  výuku  kreslení,  modelování,  matematiky  a  deskriptivní  geometrie  na 

                                          
55 ibidem 
56 ŘOVSK NKA  / Milan   Jan MUKA Ý:  Estetická  funkce,  norma  a  hodnota  jako  sociální  fakty,  in: Miroslav  ČERVE
JANKOVIČ (eds.): Jan Mukařovský. Studie I, Brno 2007, 81‐148  

57 Václav WAGNER:  Analýza a syntéza v ochraně památek, in: Volné směry 26, 1940‐1941, 14‐25 
58 životopisné informace vychází z osobní složky Bohuslava Slánského v archivu AVU Praha, nesig. 



 

středních školách, kde skutečně po svém absolutoriu v lednu roku 1924 jeden semestr 

učil  (na  reálce  v Kollárově  ulici).  Téhož  roku  se  také  oženil  s Ludmilou  Hoppeovou, 

jedinou  studentkou  Pirnerova  ateliéru  v celé  jeho  historii,  se  kterou  celý  život 

profesionálně spolupracoval. Od roku 1926 samostatně restauroval,  jak uvádí ve svých 

zápiscích,59 a také podnikl cesty do Francie, Itálie, Holandska a Belgie. Zvláště významné 

byly jeho studijní pobyty v předních restaurátorských dílnách a ústavech v letech 1930 – 

31, které zčásti financovalo Ministerstvo školství a národní osvěty.  

Letní semestr roku 1930 strávil Slánský v Mnichově kopírováním obrazů ve Staré 

pinakotéce a studiem na místní Akademii výtvarných umění u profesora Maxe Doernera, 

významné  osobnosti  v oboru  malířské  technologie  a  autora  vlivné  příručky Malířský 

materiál a  jeho použití  (Malmaterial und  seine Verwendung  im Bilde),  která  vyšla  roku 

1921.  Doerner  zastává  pozici  vědeckého  přístupu  k restaurování:  cílem 

restaurátorského  zásahu  je  odhalit  a  odstranit  příčiny  jeho  úpadku.  V jeho  názorech 

můžeme  slyšet  ozvěnu  Rieglovy  teorie  poukazující  na  hodnotu  stáří:  stará  malba  je 

dokumentem  historie,  který má  ukazovat  svůj  věk  –  což  v praxi  znamená  třeba  velmi 

opatrné snímání starých laků, které by nemělo být úplné. Všechny nové materiály musí 

být snadno odstranitelné. Co se retuší týče, Doerner shrnuje, že existují dva protikladné 

názory, jejichž výsledkem je napodobivá nebo neutrální retuš.  Uvádí také kompromisní 

řešení, které spočívá v tom, že se imitativní retuš, zachovávající tón okolní malby, odliší 

způsobem podání: šrafováním nebo tak, že povrch retušovaných míst je v jiné rovině než 

původní malba. Všechny tyto zásady Slánský aplikuje ve své restaurátorské činnosti.  

Následujícího  roku  Slánský  odjel  na  Akademii  do  Vídně  k profesoru  Serafinu 

Maurerovi,  kde  se  podle  svého  životopisu  zdokonaloval  v technikách  restaurování  a 

přírodovědných  metodách  průzkumu.  Poté  se  přesunul  do  drážďanské  galerie 

k profesoru  Krausovi,  kde  studoval  (opět  podle  vlastních  slov)  regenerační  metody. 

V létě  téhož  roku  ještě  navštívil  Halsovo  muzeum  v Haarlemu  vedené  Gerritem  D. 

Gratamou,  kde  působil  restaurátor  –  chemik A. M.  de Wild,  který  se  zasloužil  o  jednu 

z prvních kampaní systematického snímání starých laků, aplikovanou na soubor obrazů 

Franze Halse.    

Bohuslav Slánský získal školení v duchu moderního přístupu k restaurování, které 

vychází  z podkladů  získaných  exaktními  metodami  průzkumu  a  jehož  cílem  je 
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zhodnocení  a  zachování  původního  materiálu  uměleckého  díla.  Tuto  krajně 

konzervativní  pozici  postupně  modifikoval  estetickými  ohledy,  pravděpodobně  díky 

vlivu  Vincence  Kramáře.  Své  názory  vyložil  hned  roku  1931  v Umění.  Zde  uvádí,  že 

požadavek, aby měl restaurovaný obraz vzhled nového, se vymyká „úkolu restaurujícího 

umělce, jemuž jde jen o to, aby ohrožené chatrné dílo bylo konservováno na dlouhou dobu 

a  to  takovým  způsobem,  že  originál  zůstane naprosto neporušen.“60  Dále  poukazuje  na 

nutnost  nejvyšší  opatrnosti  při  čištění,  aby  nebyly  smyty  původní  lazury  a  z obrazu 

nezůstala jen kostra. U retuší (v poznámce pod čarou) podotýká: 

„Je sporné, máli retuš  imitovati k nerozeznání okolní malbu a splynouti s ní v jeden 

celek, jak se také obyčejně provádí, anebo máli raději na první pohled být viditelná tím, že 

by rovina jejího povrchu byla nižší než povrch původní barevné vrstvy a přemalována jen 

lokálním  tónem;  na  příklad  u  gotických mistrů  tónem  imprimitury,  na  které  byl  obraz 

budován.  Takto  provedená  retuš  nejen  neuráží  oko  divákovo,  nýbrž  stupňuje  ještě  jeho 

požitek z uměleckého díla vědomím, že obraz jest opravdu originálem.“61  

Slánský  prozatím  přebírá  názory  profesora  Doernera  a  k problému  retuší 

nezaujímá  vlastní,  teoreticky  podložené  stanovisko  –  ačkoli  implicitně  upřednostňuje 

zmíněnou metodu neutrální retuše. Pozoruhodná je formulace, že vědomí autentičnosti 

uměleckého díla stupňuje požitek z něj, která prozrazuje ohled na estetickou působivost. 

V dalších  letech  Slánský  experimentálně  vyzkouší  různé  metody  retuše  a  vypracuje  i 

vlastní teoretické zdůvodnění.    

 

 

4. 4.   Slánský jako restaurátor Obrazárny 

Bohuslav  Slánský  (1900  –  1980)  byl  přijat  do  restaurátorské  dílny  Obrazárny 

Společnosti vlasteneckých přátel umění v roce 1934 (pro Obrazárnu však restauroval již 

od počátku 30. let) a působil zde až do roku 1945, od roku 1941 jako hlavní restaurátor. 

Slánský o místo v Obrazárně sám usiloval; první  zakázkou, která zřejmě měla prověřit 

jeho schopnosti, se stalo restaurování Jindřichohradecké madony roku 1931 [9]. Slánský 

o  tomto  komplexním  zákroku  na  velmi  poškozeném  obrazu  z podal  zprávu  v Umění. 

Především  byl  obraz  prohlédnut,  byl  pořízen  rentgenový  snímek62  [10]  a  fotografie 

60
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 Bohuslav SLÁNSKÝ: O restaurování obrazů, in: Umění 4, 1931, 173 
61 ibidem  
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přední, zadní i bočních stran. Z rentgenu bylo možné posoudit stav původní malby a byl 

vypracován návrh zákroku. Nejprve musela být ošetřena dřevěná deska, dílem červotoče 

velmi  chatrná.  Z konzervačního  hlediska  se  jevil  vhodný  přenos  malby  na  plátno,  ale 

Slánský upozorňuje,  že  „u gotického obrazu mohlo by býti  snadno  spatřováno ve změně 

podložky  částečné  porušení  originálu.“63  Proto  byla  porušená  deska  jen  zeslabena  na 

2mm  silnou  vrstvu,  která  byla  po  její  konzervaci  nalepena  na  novou  desku  z křížem 

lepených dýh. Přemalby byly dvojího původu: olejopryskyřičné z 19. století šly snadno 

odstranit,  ale  starší  přemalba  obou  andělů  a  částečně  pláště Madony  byla  provedena 

stejnou  technikou  jako  původní  malba,  tedy  temperou.  Křídový  podklad  pro  nové 

stříbření  pozadí  často  navíc  přesáhl  na  původní  malbu.  Hranice  původní  malby  však 

mohly  být  s určitostí  stanoveny  rentgenovým  snímkem,  proto  restaurátor  přistoupil 

k pozvolnému snětí všech přemaleb  ‐ mechanickou metodou po nabobtnání pojidla, za 

stálé kontroly pod zvětšovacím sklem. Důkladnost práce a maximální opatrnost dokládá 

fakt,  že na  sporných místech  (kde  rentgen naznačoval  přemalbu,  ale  optický průzkum 

pigmentu původní materiál) byla malba ponechána. Zatmelená chybějící místa v malbě 

byla  retušována  lokálním  tónem  tak,  aby  byly  zblízka  hranice  retuše  jasně 

rozpoznatelné, samozřejmě za použití snadno odstranitelného pojidla. Chybějící pozadí 

bylo r á rá  tetušov no neut lním ónem teple ztlumeného křídového podkladu [11].  

Tento  zákrok  jsme  podrobněji  popsali  proto,  že  představuje  pro  další 

restaurátorskou  praxi  Obrazárny  vzorový  příklad  zásahu  podle  moderních  metod 

vědeckého  restaurování.  Důraz  při  něm  byl  kladen  na  úkony,  které  v maximální míře 

zhodnocují a ošetřují původní materiál, osvobozují ho zpod zkreslujících nánosů dalších 

staletí  a  uchovávají  ho  pro  budoucnost  –  ačkoli  částečné  uplatnění  lokální  retuše 

prozrazuje  také  estetické  ohledy.  V roce  1944  se  Slánský  na  žádost  vedení  tehdejší 

Českomoravské  zemské  galerie  k Jindřichohradecké  madoně  vrátil  a  neutrální  retuš 

pozadí  změnil  na  retuš  imitativní,  která  napodobuje  opotřebovaný  vzhled  původního 

stříbření,  uchovaný v malé  části mezi hlavou Madony a  levým andělem;  rekonstruoval 

navíc  rytou  svatozář.  Z torzovitě  zachovaného  obrazu  se  tak  stalo  celistvé,  byť  časem 

očividně  velmi  poznamenané  dílo,  kde  však  téměř  není  rozlišitelný  původní  a  nový 

materiál  [12].  Ačkoli  Slánského  postoj  se  během  uplynulé  doby  posunul  k většímu 

zohlednění estetických požadavků, rekonstrukci pozadí je třeba v tomto případě přičítat 

                                                                                                                                  
že  par a naznačuje,  alelně  či  snad  dříve  byl  použit  při  restaurování  Stětí  sv.  Barbory  od  Hanse  Baldung

Griena, ve spolupráci s MUDr. Novotným. 
63 Bohuslav SLÁNSKÝ: Konservace tabulového obrazu „Madony na trůně“ z poč. XV. stol., Umění 5, 1932, 434 
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vůli protektorátní správy. Slánský sám v katalogu k souborné výstavě svých prací uvádí, 

že je otázka, zda je možné toto kompromisní řešení považovat za definitivní.64   

 

V průběhu  třicátých  let  se  Slánský  věnoval  hledání  restaurátorských  materiálů, 

které  by  splňovaly  tři  základní  požadavky:  byly  chemicky  stálé,  neměnily  optické 

vlastnosti  malby  a  daly  by  se  opět  odstranit  bez  ohrožení  původního  materiálu 

uměleckého  díla.  Nalezl  je  ve  včelím  vosku  v kombinaci  s dalšími  příměsemi:  vosk 

s damarou  například  používal  k závěrečnému  ochrannému  lakování.  Zahřátý  vosk 

používal  i  k petrifikaci  (zpevnění)  dřevěných  desek;  tato  metoda  byla  poprvé 

vyzkoušena  při  restaurování  devíti  Theodorikových  obrazů  z kaple  sv.  Kříže  v letech 

1936‐1937. Při této a dalších pracích, převážně na deskových obrazech 14. a 15. století, 

sbíral  Slánský  vědomosti  o  technologii  středověké  deskové  malby,  které  shrnul 

v samostatném  článku.65  V těchto  letech  se  utváří  Slánského  pojem  „optické  výstavby 

obraz áu“, který se stane základním kamenem jeho teorie restaurov ní.     

Své  působení  v restaurátorské  dílně  Obrazárny,  později  Státní  sbírky  starého 

umění,  zakončil  Slánský  výstavou  tří  restaurovaných  obrazů:  Madony  zbraslavské, 

Madony  roudnické  a  Votivní  desky  Jana  Očka  z Vlašimi.  Tyto  zákroky  se  asi  nejvíce 

zapsaly  do  povědomí  veřejnosti,  díky  efektním  výsledkům  snětí  pozdějších  přemaleb 

(zejména v případě Madony roudnické) a odhalení děl, která patří k největším klenotům 

české  gotické malby.  Slánský  obecně  postupoval  (pochopitelně  po  fázi  průzkumu)  od 

konsolidace  a  konzervace  podkladu  přes opatrné  snětí  všech  pozdějších  přemaleb  k 

decentním lokálním retuším a konzervování povrchu novým lakem. Zajímavé pro naše 

téma bylo restaurování Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi, o kterém Slánský kromě 

katalogu  k  výstavě66  referoval  také  v samostatném  článku  v Umění.  Při  restaurování 

bylo odhaleno pod tmavou přemalbou původní zlaté pozadí: 

„Dusná mystika  zjevení  vyprchala a  v obraze  zavládlo  více pohody  v okolí Madony, 

spíše  se vznášející v neskutečném prostoru  středověkého zlata, než  sedící na  trůně,  sotva 

naznačeném. Neboť  barva,  byť  by  sebe méně  připomínala  nějaký  reálný  tvar,  přece  jen 

vždy zůstává hmotou, něčím skutečným, vedle kovu, žijícího leskem, kouzelně proměnného, 

                                          
64 INA  (e  Jaroslav  PEŠ d.):  Bohuslav  Slánský. Výstava  restaurátorských prací  1930  –  1970  (kat.  výst.),  Praha 
1971, nepag.  

65 LÁNSKÝ dpokla Bohuslav S : Optické pře dy české  tabulové malby první poloviny XIV.  století,  in: Umění 11, 
1938, 495‐496  

66 Bohuslav SLÁNSKÝ / Vladimír NOVOTNÝ (eds.): Výstava tří obrazů (kat. výst. Národní galerie, březen – duben 
1946), Praha 1946 



 

slavnostně  zářícího, který  jediný má  schopnost a  sílu  vyvolat dojem nezměrné dálky bez 

skuteč lo  né perspektivní h ubky nezemského prostoru.“67

Citovaná  pasáž  prozrazuje  velkou  citlivost  k estetickým  účinkům  různých 

materiálů a k tomu, co Slánský nazývá optickou výstavbou: k prostorovosti malby, dané 

nikoli kompozicí, ale čistě malířskou technikou. V této citlivosti, kterou můžeme nazvat 

materiální  empatií,  bude  spočívat  jedna  z hlavních  devíz  české  restaurátorské  školy. 

Rozdílný dojem, kterým působí zlato a barevná pasta, vedl k použití plátkového zlata  i 

při  retuši  pozadí  a  zlatých  detailů,  přičemž  nepřítomnost  krakelů  na  novém  zlatu 

zaručovala  splnění  požadavku  rozpoznatelnosti.  Odlišný  přístup  prozrazuje 

rekonstrukční  retuš  levé  části  obličeje  Karla  IV.  [13].  Pešina  ve  své  recenzi  výstavy 

naznačuje,  že  dokonale  imitativní  retuš  mohla  být  nedobrovolným  ústupkem 

protektorátním úřadům.68 Napovídá tomu i fakt, že v katalogu k výstavě se o této retuši 

Slánský nezmiňuje; pravdou zůstává,  že  imitativně  rekonstrukční  retuš představuje ve 

Slánského restaurátorské praxi naprostou výjimku.   

 

4.5. Restaurátorská  lkaspeciá  na Akademii výtvarných umění 

O  založení  oboru,  kde  by  bylo  možné  studovat  restaurování  na  vysokoškolské 

úrovni,  se  intenzivně  jednalo od  roku 1945:  tohoto  roku  také  jak  rektor Vysoké  školy 

uměleckoprůmyslové Jaromír Pečírka, tak rektor Akademie výtvarných umění Vratislav 

Nechleba  (roku  1946  vystřídán  Otakarem  Španielem)  podali  k ministrovi  Nejedlému 

žádost o zřízení nové profesury pro restaurování uměleckých děl a rovněž návrh na její 

obsazení  Bohuslavem  Slánským.69  Nutnost  reformy  vzdělávání  restaurátorů  pociťoval 

již  Vincenc  Kramář,  který  také  v hlavních  rysech  navrhl,  jak  by  nové  vzdělání  mělo 

vypadat:  tři  roky  praktické  i  teoretické  restaurátorské  specializace  po  třech  letech 

obecné malířské přípravy na Akademii.70 V této podobě byla nakonec Speciální škola pro 

malířské techniky a restaurování obrazů založena na AVU a Bohuslav Slánský zde byl 1. 6. 

1947 jmenován řádným profesorem.  

                                          
67 SLÁNS 41, 401‐ Bohuslav  KÝ: Oprava votivní desky arcibiskupa Jana Očka z Vlašimě, in: Umění 13, 1940‐19
414  

68 Jaroslav PEŠINA, Výstava tří obrazů v Národní galerii v Praze, in: Umění 17, 1945‐1949, 211‐213 

69 míra     dopis  Jaro Pečírky ministrovi Nejedlému z 29. 11. 1945, Archiv AVU Praha,  fond Osobní  spis: prof.
Bohuslav Slánský, nesig. 

70 Vincenc KRAMÁŘ: Ze života a potřeb Státní sbírky starého umění, Zprávy památkové péče 2, 1938, 107‐110 
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Osnovy již z roku 1945 naznačují, jak Slánský studium koncipoval.71 Studium bylo 

tříleté s možností čtvrtého mimořádného roku a následovalo za všeobecným malířským 

vyškolením.  Soustředilo  se  na  restaurování  závěsných  obrazů,  nástěnné  malby  a 

polychromovaných  soch.    Vyučované  předměty  byly  rozděleny  do  dvou  oborů, 

konzervace  a  technologie,  a  byly  to:  staromistrovské  techniky,  technologie 

konzervačního  materiálu,  technologie  malířského  materiálu,  pomocné  metody 

přírodovědné  a  pokusná  činnost  praktické  povahy.  Kromě  toho  museli  studenti 

navštěvovat  celoškolní  teoretické  předměty:  perspektivu, malířské  techniky,  anatomii, 

nauku  o  slohu,  dějiny  umění,  nauku  o  barvách,  chemii  barev.  Praktické  výuce  byl 

věnován největší počet hodin. Slánský od počátku počítal s tím, že se žáci budou účastnit 

práce  na  veřejných  zakázkách.  Znalost  malířských  technik  byla  ověřována 

technologickými kopiemi starých děl z různých škol.  

něji specifikuje profil absolventa:V osnovách z roku 1957 pak Slánský podrob 72 

1) důkladně zná malířský a konzervační materiál 

2) do detailů ovládá restaurátorské a konzervátorské postupy 

3)  ovládá  fyzikální  a  chemický  průzkum  malby  –  makroskopicky  i  mikroskopicky, 

ů rentgenologicky, pomocí infračervených i ultrafialových paprsk

mentární fotografie 4) je obeznámen s metodami vědecké doku

 5) zná historický vývoj malířských technik

6) má prohloubené znalosti z dějin umění 

7) je také umělcem, jenž plně chápe umělecký význam opravovaného díla 

Poslední  bod,  totiž  že  restaurátor  musí  být  také  umělcem,  se  stal  nejcitovanější 

charakteristikou absolventa české restaurátorské školy. Slánský nepožadoval nutně, aby 

byl restaurátor aktivně činný umělec, ale musel být nadán uměleckou citlivostí:  

„Restaurátor musí být nejen řemeslně zručný a vědecky poučený pracovník, ale také 

umělec, který k opravám uměleckých děl přistupuje s uměleckým taktem, jenž mu pomáhá 

určit meze  restaurátorského  zásahu.  Aby  umělecká  citlivost  nebyla  zastíněna  řemeslně 

technickou a vědeckou povahou práce ve škole, je do programu školy zahrnuto kreslení ve 

večerních hodinách (večerní akt) po 2 hodinách týdně ve všech ročnících a vlastní malbě se 

žáci věnují během prázdninové prakse rovněž ve všech ročnících.“73 

                                          
71  Škola  pro  konservaci  a  technologii  (4.  7.  1945),  Archiv  AVU  Praha,  fond  Osobní  spis:  prof.  Bohuslav 
Slánský, nesig 

72  a učební plány speciální školy malířských a konservačních technik prof. B. Slánského na Akademi 
ých umění (25. 6. 1957), Archiv AVU Praha, fond Osobní spis: prof. Bohuslav Slánský, nesig 

 Osnova
výtvarn

73 ibidem 
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Preventivní  restaurování  (otázky  muzejnictví,  udržování  obrazů  ve  sbírkách, 

transportu)  bylo  součástí  4.  mimořádného  ročníku.  Příprava  restaurátora  podle 

Slánského  spočívala  v praktickém  osvojení řemesla,  podloženém dokonalou  znalostí 

historických materiálů a technik, doplněném vědeckou a uměleckohistorickou přípravou 

a  rovněž  rozvíjením  výtvarného  citu,  který  řídí  konkrétní  realizaci  restaurátorského 

zásahu.  

 Nabízí  se  srovnání  tohoto pojetí  s výukou na  restaurátorské  škole  ICR.74  Tam  je 

dáván  větší  prostor  přírodovědným  metodám,  které  se  dělí  na  chemii,  fyziku  a 

přírodovědu.  Slánského  speciálka  klade  větší  důraz  na  malířské  technologie  a  jejich 

praktické  studium,  stejně  jako  na  výtvarnou  přípravu.  V Římě  zato  existuje  předmět 

legislativy památkové péče, který v Praze zcela chybí.  

Restaurátor vyšlý ze Slánského školy je do značné míry samostatným odborníkem, 

který nese zodpovědnost za celý restaurátorský zákrok, protože je všestranně připraven 

a umí skloubit poznatky jednotlivých disciplín. Toto pojetí se liší od italského přístupu, 

kde  se  od  restaurátora  požaduje  především  technická  dovednost,  znalost  malířských 

materiálů  a  ochota  pracovat  v týmu  složeném  z různých  specialistů.  Roli  supervize 

celého  zákroku,  kterou  v českém  pojetí  zastává  výtvarný  cit,  podložený  hlubokým 

porozuměním pro technologii malby, hraje v Itálii úsudek historika umění.  

 

Podobné  stanovisko  ostatně  zastával  i  český  Státní  památkový  ústav,  což  se 

projevilo  také  ve  známém  sporu  Slánský  –  Petr.  František  Petr  (1884  ‐  1964)  byl 

řemeslně  důkladně  vyškoleným  restaurátorem  (mimo  jiné  také  v dílně  bratří  Riccardi 

v Římě),  který  od  roku  1952  zastával  funkci  ředitele  nově  vzniklého  Státního 

památkového ústavu. Polemika mezi ním a Bohuslavem Slánským proběhla na stránkách 

Zpráv  památkové  péče  v letech  1954  ‐  1955.  František  Petr  uveřejnil  rozsáhlý  článek 

nazvaný O výchově restaurátorských kádrů75, kde implicitně napadl Slánského koncepci 

výchovy restaurátorů. Petr zdůrazňuje, že restaurování je mravenčí práce, ve které není 

místo  pro  uměleckou  tvorbu  a  která  „neloví  inspiraci  v duchovnu“.  Je  to  především 

řemeslo, pro jehož vykonávání je třeba detailně znát malířské techniky a styly různých 

škol. Při dostatečných zkušenostech lze pak restaurovat způsobem, který přetrvá staletí. 

Z pozice  restaurátora  ‐  poctivého  řemeslníka  byly  pro  Petra  nepochopitelné  natolik 

efemérní  techniky  retuší  jako  například  akvarel,  který  Slánský  se  svým  ateliérem 

                                          
74 viz Doc. 1/B in: Caterina BON VALSASSINA: Restauro made in Italy, Milano 2006, 192‐193 
75 František PETR: O výchově restaurátorských kádrů, in: Zprávy památkové péče 14, 1954, 235‐239 



 

aplikoval při restaurování nástěnných maleb u sv. Apolináře. Slánský ve své odpovědi76 

bez potíží vyvrátil námitky technologického rázu (např. že akvarelová retuš vybledla) a 

odvolal  se  na  evropský  kontext  ve  20.  letech,  kdy  se  upevnily  dvě  hlavní  zásady 

moderního  restaurování:  optická  stálost  použitých  materiálů  a  jejich  snadná 

odstranitelnost. Následně Petra obvinil  z nerespektování  těchto základních požadavků, 

což dokládal citacemi z Petrovi knihy O starých malbách, kde Petr doporučoval pro retuš 

velmi  těžko  odstranitelnou  vaječnou  či  kaseinovou  temperu.  Petrovo  ospravedlnění 

odkrylo  další  rozpory  nikoli  technologického,  ale  teoretického  rázu:  ke 

kauze restaurování  fresek  u  sv.  Apolináře  uvádí,  že  jeho  původní  dojem  nehotovosti 

„vycházel z předpokladu, který považuji nadále za samozřejmý, t. j. že nelze opustit malbu, 

tak  porušenou  jako  u  sv.  Apolináře,  bez  scelujících  retuší,  které,  jak  se  dovídám  teprve 

z polemického článku, prof. Slánský v tomto případě zamítá.“77 K požadavkům moderního 

restaurování uvádí,  že  jasná  rozlišitelnost  retuší postačuje a  že u nástěnných maleb  je 

naopak  vhodné,  aby  byly  retuše  co  nejstálejší,  protože  jejich  restaurování  je  velmi 

nákladné.  V každém  případě  by  o  použité  metodě  měla  rozhodnout  úzká  spolupráce 

s historikem  umění.  Slánský  odpověděl  ještě  jedním  článkem,78  kde  opět  vyvrátil 

všechny  námitky  týkající  se  technologie,  nezabýval  se  však  již  otázkou  kompetencí 

v restaurátorském  zásahu  –  ačkoli  se  můžeme  domnívat,  že  dozor  kunsthistorika 

považ řoval za v lepším p ípadě nadbytečný.  

V pozadí  námitek  František Petra můžeme  spatřovat  koncepci  restaurování  ještě 

jako obnovy uměleckého díla v jeho předpokládaném původním stavu, jehož úspěšnost 

je dána aplikací správných postupů, zvolených na základě znalosti materiálů a technik. Je 

zřejmé, že s moderním přístupem k restaurování – zastávaném Slánským ‐ který klade 

na první místo respekt k původnímu materiálu v dochovaném stavu a z toho vyplývající 

imperativ snadné odstranitelnosti retuší, se tato koncepce musí zákonitě střetnout.  

 

 

 

 

                                          
76 LÁN 15, 1955,  Bohuslav S SKÝ: K článku  „O výchově restaurátorských kádrů“,  in:    Zprávy památkové péče 
154‐157 

77 František PETR: Sporné otázky restaurace nástěnných maleb, in: Zprávy památkové péče 15,185   
8 Bohuslav SLÁNSKÝ: K článku F. Petra „Sporné otázky restaurace nástěnných maleb“, in: Zprávy památkové 
péče 16, 1956, 94‐96 
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4. 6. Otázka retuší a patiny 

Slánský  se  bránil  teoretické  formulaci  problému  retušování.  V článku  Příspěvek 

k řešení  rekonstrukce  a  retuše  nástěnných  maleb  z roku  1954  se  věnuje  jednotlivým 

druhům retuše a jejich uplatnění při restaurování nástěnné malby. Způsoby retuše podle 

něj vycházely z dobového estetického názoru: 

„Je třeba pamatovat, že se názory na funkci retuše v organismu výtvarného díla mění, 

podléhajíce změnám dobového estetického cítění  i celkového  ideového zaměření. Způsob, 

jakým  se  retušovalo  před  několika  desítkami  let,  dnes  už  zdaleka  nevyhovuje.  Při 

periodicky opakovaných opravách bývá zpravidla nutné  starou retuš  sejmout a nahradit 

novou.“79 

Právě  z vědomí  dobové  podmíněnosti  retuše  tedy  vychází  požadavek  její  snadné 

odstranitelnosti.  K němu  se  přidává  zásada  rozpoznatelnosti,  kterou  je  nutno  ctít 

zejména  při  restaurování  nástěnných  maleb,  protože  malba  na  zdi  nemůže  být 

prozkoumána  metodami,  které  by  novější  materiál  odlišily  ‐  jako  je  rentgen  či 

ultrafialové  světlo.  Vlastní metoda  retušování  závisí  na  konkrétním  případu  a  nelze  ji 

stanovit a priori: 

„Avšak  otázky  vztahu  retuše  k umělecké  hodnotě  a  funkci  výtvarného  díla  jsou 

mnohem komplikovanější, neboť nelze  stanovit všeobecně platné směrnice, podle kterých 

by se retuš paušálně prováděla: Restaurátor je nucen přizpůsobovat její metodu případ od 

případu, adaptovat  ji podle potřeb díla, na kterém právě pracuje, a přihlížet při určování 

postupu doplňků k rozsahu i povaze poruchy dané malby.“80  

Nástěnné malby plní funkci výzdoby interiéru a jejich restaurování tedy klade jiné 

požadavky  než  restaurování  deskových  obrazů,  zvláště  těch  určených  pro  vystavení 

v galerii. Podíl nástěnných maleb na estetickém účinku celého prostoru ospravedlňuje i 

rekon ustr kční retuš.  

To  ovšem  neplatí  pro  díla  vynikajících  uměleckých  kvalit,  u  kterých  v průběhu 

staletí převážila  funkce uměleckého a historického dokumentu nad  funkcí dekorativní. 

Jako  příklad  Slánský  uvádí  restaurování  nástěnných  maleb  mistra  Theodorika 

v okenních výklencích kaple sv. Kříže z let 1950 – 1952: 

                                          
NSKÝ: Příspěvek k řešení rekonstrukce a retuše nástěnných maleb, in: Umění 2, 1954, 305 79 Bohuslav SLÁ
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„Postavou  i  dílem  tohoto malíře,  jenž  nejvíce  ze  všech  našich  výtvarných  umělců 

předstihl  svou dobu,  se budou nepochybně  zabývat  i příští pokolení; a proto  jeho malby 

musí zůstat zachovány ve své ryzí, ostře ražené podobě nedotčeného originálu.“81 

Slánský experimentoval s na první pohled odlišitelnou lokální retuší, která ovšem 

představovala problém cizorodého prvku v optické výstavbě malby a rušivě zasahovala 

do slohové podstaty díla. Nakonec byla chybějící místa  jen zatmelena a zatónována do 

odstínu původní omítky či nažloutlé imprimitury. 

Při restaurování  výzdoby  sálu  Zemských  desek  na Hradě  Slánský  se  svou  školou 

uplatnil šrafovanou retuš [14, 15]. V článku Rekonstrukční retuš na snímatelné podložce 

z roku  1967  zmiňuje,  že  byla  vyvinuta  po  válce  v  Itálii  a  jeho  popis  této  metody 

prozrazuje,  že  byl  detailně  obeznámen  s  restaurátorským  zákrokem  ICR  v  kapli 

Mazzatosta  ve  Viterbu.  Šrafovanou  retuš  doporučuje  použít  tam,  kde  je  třeba 

rekonstruovat chybějící místa z důvodu obnovení dekorativní funkce výzdoby interiéru. 

Tato metoda byla po úpravě (kdy rovnoběžné, oddělené  linky vystřídaly nepravidelné, 

hustě  nakupené  a  překrývající  se  jemné  tahy  štětce,  stále  ve  vertikálním  směru) 

používána  v  60.  letech  i  pro  retuš  deskových  obrazů.  Slánský  však  upozorňuje  na  její 

nevýhodu, danou uvedením cizorodé struktury do jednoty díla:   

„Plochy  doplněné  šrafovou  retuší  v původní  čisté  geometrické  podobě  působí 

gobelinovitě  a  u  její  variace,  o  níž  byla  právě  zmínka,  vatovitě  rozměkle.  U  iluzivních 

kompozic oba  tyto druhy vnášejí d malby nežádoucí prvky deziluze hmotnou  strukturou 

barevných nánosů, což je nemalým prohřeškem proti slohové čistotě uměleckého díla.“82 

 

V praxi  restaurátorského  ateliéru  Národní  galerie  se  nicméně  stala  výchozím 

druhem  retuše,  používaném  při  doplňování  středně  velkých  chybějících  míst,  kde  je 

třeba  rekonstruovat  modelaci.  Ateliér  byl  vedený  od  roku  1956  žákem  Bohuslava 

Slánského Mojmírem Hamsíkem (1921‐2007), který zde působil  již od roku 1949. Pod 

jeho  vedením  se  zde  rozvinul  systém  uplatňování  různých  druhů  retuší  podle  typu 

defektu  a  slohových  vlastností  obrazu,  který  byl  ovšem  přizpůsobován  jednotlivým 

případům:  Porušená  lazura  či  vrchní  barevná  vrstva  (například  modelace  bělobou) 

nebyly retušovány; pro hluboké, tmelené defekty středního rozsahu, kde by lokální retuš 

zkreslovala  modelaci  a  tvar,  se  používala  šrafovaná  retuš;  drobné  defekty  byly 
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retušovány  imitativně,  ale  bez  tmelení,  takže  byly  rozeznatelné  při  bočním  pohledu. 

Zlato se retušovalo plátkovým zlatem nebo barvou imitující jeho tón, v případě velkých 

ploch. Velké plochy Hamsík doporučoval nově neretušovat a ponechat starší přemalby, 

pokud  nepůsobily  rušivě.  V případě  nově  odpadlých  míst  u  deskových  obrazů  bylo 

záhodno  ponechat  odkrytý  podklad,  který  plnil  funkci  neutrální  retuše.  Při  retuši 

iluzivně  světelně  modelované  malby  se  většinou  uplatňovala  retuš  imitativní  nebo 

šrafovaná.     

Systém retuší vycházel z empirie spíše než z rigorózní metody. Klíčové místo zde 

měla  výtvarná  citlivost  restaurátora,  jak  dokládá  i  příklad  restaurování  slavného 

Tizianova  obrazu  Apolla  a  Marsya  Františkem  Syslem.  Obraz  byl  vystaven  na  druhé 

výstavě skupiny R 64 v Uměleckohistorickém muzeu v Kroměříži roku 1969. V katalogu 

se píše: 

„Retuše  se  omezily  jen  na  zakrytí  rušivých  defektů.  „Pentimenti“  a  drobnější,  nebo 

méně rušivé defekty a prodřená místa byla ponechána, poněvadž spolu s typickým, stářím 

dotvořeným, barevným reliéfem patří již neodmyslitelně k malbě. Navíc pomáhají pochopit 

a  vniknout  ve  třetí  rozměr malířské,  barevné  hmoty  –  její  vrstvení  a  rukopisný  systém. 

Retuše  byly  provedeny  napodobivě  hlavně  proto,  že  po  odstranění  tmavých  vrstev  se 

ukázalo, že největší síla výrazu tohoto obrazu spočívá v působení vlastní malířské hmoty, 

její  barevnosti  a  členění,  že  nejen  celek,  ale  i  každý  sebemenší  detail  malby  má  svou 

výrazovou platnost a soběstačnost. V takto působící a chápané malbě by jakékoliv odlišení 

retuší  značně  vadilo.  Jen  doplňky  chybějících  částí  po  obvodě  obrazu  jsou  retušemi 

odlišeny.“83 

      

Otázka  patiny  a  snímání  starých  obrazových  laků,  která  byla  v Evropě  živě 

diskutována, v našem prostředí nebyla hlouběji promýšlena. Jak Slánský, tak Hamsík se 

ve  svých  článcích  projevovali  spíše  na  straně  vědeckými  metodami  kontrolovaného 

snímání  laků,  což  je  stavilo  na  stranu  londýnských  restaurátorů  a  do  opozice  ke 

stanovisku  Cesara  Brandiho.  Zároveň  však  zdůrazňovali  (zvláště  Hamsík)  důležitost 

zachování patiny a v restaurátorské praxi národní galerie byly ztmavlé laky obvykle jen 

zeslabovány,  s velkou  citlivostí  vůči  jejich  estetickým  účinkům.  Český  postoj  tak 
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 Kroměříži, červenec – září 1969), Kroměříž 1969, nepag.   v
 



 

charakterizuje  spojení  víry  v objektivní  přírodovědné  metody  a  zároveň  důraz  na 

esteti  p te r ot bcký rozměr roblému, k ré v Ev opě stály pr i so ě. 

Důležitost  vědeckých  metod  vyzdvihuje  již  Slánského  zpráva  o  čištění 

Velazquezova obrazu v National Gallery z roku 1937, první ozvěna kontroverze o čištění 

obrazů u nás. Restaurátor byl obviněn z toho, že sňal původní lak i s nejvrchnější vrstvou 

lazur.  Vědecký  průzkum  dokázal,  že  lak  i  lazury  byly  pozdější,  a  že  tedy  obraz  nebyl 

poškozen. Slánský shrnuje:  

„Také u nás bývá, byť i ne v časopisech, často rozvířena otázka patiny a „galeriového 

tónu“.  Z polemiky  o  londýnském Velazquezovi  je  patrno,  jak  velký  význam mají  vědecké 

pomůcky, umožňující důkladná prozkoumání obrazu před opravou a kontrolu nejen pro 

restau irátora, ale   pro objektivní posouzení opravy.“84  

V Technice  malby  zastává  Slánský  stanovisko,  které  ho  více  přibližuje  italské 

pozici: 

„V poslední době se věnuje pozornost problému nejdelikátnějšímu – patině. Odklon od 

galeriového  tónu, který byl výrazem  snahy o navrácení původního vzhledu obrazu, zašel 

často  až  příliš  daleko.  Obrazy  podrobené  „totálnímu  čištění“  ztratily  mnoho  ze  svého 

kouzla.  Veřejnost  rozdvojená  na  dva  tábory  zřídkakdy  pronikla  až  k samé  podstatě 

problému  tak  složitého  a  nesnadného. Máme  samozřejmě  zájem  o  to,  aby  obrazu  byla 

zachována ta podoba, v jaké vyšel z dílny umělce, bez přemaleb a clon zabarvených  laků. 

Ptáme  se  však,  do  jaké míry  tomu  napomáhá  sejmutí  lakové  vrstvy.  Poměr  světlých  a 

stínových  partií  na  barokních  obrazech  se mění  stářím  (str.  232).  Ztmavěním  polostínů 

vzniká nepoměr mezi světlem a stínem, nepřirozený kontrast, který vynikne tím více,  čím  

více se obraz vyčistí, čili zbaví patiny. Barokní obrazy malované na tmavém podkladu jsou 

velmi často bližší svému původnímu vzhledu, jestliže je na nich lak zhnědlý, než jeli tento 

ztmavělý  lak  odstraněn.  Přitom  je  nutné míti  ještě  na  zřeteli,  že  v některých  případech 

malíři  nanášeli  (a  nanášejí)  úmyslně  patinu  umělou,  aby  potlačili  příliš  zdůrazněnou 

plastiku  tvaru  nebo  barevné  či  valeurové  kontrasty.  Tato  patina  je  pak  ovšem  původní 

součástí malby. Malíři také velmi často nanášeli lazury s lakem, které, i když lak zhnědne, 

vytvářejí  jakousi pokožku malby. Malba po odstranění  této  vrstvy  je  jakoby  obnažená a 

ochuzená“.85 
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Některé formulace nasvědčují tomu, že Slánský reflektoval debatu v The Burlington 

Magazine. Spřízněnost s Brandim můžeme spatřovat v citlivosti ke změnám, ke kterým 

dochází působením času ve světelných a tonálních vztazích obrazu, a rozpoznání patiny 

jako  onoho  „tlumítka“,  které  obraz  sjednocuje  a  harmonizuje.  Základní  Slánského 

východisko,  totiž  že máme  zájem  na  zachování  té  podoby  obrazu,  v jaké  vyšel  z dílny 

umělce,  je však pro Brandiho nepřijatelné. V pozadí Slánského názoru, který bere  jako 

samozřejmý,  je  vědecký  přístup  k restaurování,  který  předpokládá  schopnost  odlišit 

původní  podobu  obrazu  přírodovědnými  metodami,  nebo  alespoň  získat  velmi 

pravděpodobnou představu. To  je  však pro Brandiho  zcela mylně postavený problém; 

restaurátor  musí  vycházet  jedině  z podoby,  v jaké  k němu  dílo  doputovalo,  protože 

jedině uje jako umělecké dílo.      v té se umělecké dílo realiz

Mojmír Hamsík se v článku Kontroverze o restaurování obrazů vyjádřil k další vlně 

táhnoucí se polemiky o čištění obrazů, vyvolané v Londýně počátkem 60. let. Hamsík měl 

s restaurováním  v londýnské  galerii  osobní  zkušenost  ze  svých  studijních  cest  a  byl  si 

jistý,  že  tamním  restaurátorům  nelze  vytýkat  nedostatečný  respekt  k autentickému 

materiálu  uměleckého  díla.  Byl  si  však  také  vědom,  že  nejsou  schopni  své  stanovisko 

obhájit v teoretické rovině: 

„Je velmi obtížné stanovit zásady a cle restaurátorské práce obecně. Pokus Národní 

galerie  formulovat  jej  jako  snahu  dosáhnout  takového  stavu  obrazu,  v jakém  jak 

předpokládáme, měl autor na mysli jej ukázat, není příliš šťastný. Naráží jednak na otázku, 

zda náš předpoklad o autorově záměru je správný, jednak na praktickou nemožnost uvést 

obraz  jakýmkoli  restaurátorským  zásahem  zpět  do  podoby,  v jaké  byl  dokončen.  Není 

možno odstranit zřejmé znaky času, které nás dělí od doby vzniku uměleckého díla.  

Tato  skutečnost,  jeli  správně  chápána  ve  spojení  s výtvarným  působením  obrazu,  uvádí 

zároveň  v soulad  estetické  i  technické  požadavky.  Domníváme  se,  že  není  cílem 

restaurátorské  práce  zastírat  stopy  času,  jehož  zásluhou  vzniklo  nenapodobitelné 

odhmotnění  barvy,  dodávající  i  průměrnému  starému  obrazu  výtvarné  kouzlo,  nýbrž 

zajistit uměleckému dílu další trvání a zbavit je všech nepůvodních, zkreslujících přídavků. 

Poslední požadavek klade ovšem velké nároky na výtvarné cítění  restaurátora a vyplývá 

z něho celková nesnadnost oboru.“86  

Hamsík  tedy  překračuje  názor  svého  učitele  (a  restaurátorů National  Gallery)  o 

obnově  původního  stavu  ve  prospěch  estetického  zhodnocení  plynutí  času.  Zachovat 

ty   je  p  prvé  řadě  estetickým: 

 55 

to  stopy ro Hamsíka požadavkem nejen historickým,  ale  v
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patina  propůjčuje  i  druhořadému  obrazu  výtvarné  kouzlo.  Jeho  pojetí  se  zde  přímo 

dotýká  Brandiho  chápání  patiny  jako  prostředku  potlačení  materiálnosti  uměleckého 

díla.  

 

 

4. 7. Teorie restaurování Bohuslava Slánského 

Dozrávání  teoretických  východisek  přístupu  Bohuslava  Slánského  k restaurování 

uměleckých  děl  můžeme  stopovat  v jeho  životním  díle  Technika  malby,  z jehož 

připravovaných  tří  dílů  vyšly  první  dva: Malířský a  konzervační materiál  roku  1953  a 

Průzkum  a  restaurování  obrazů  roku  1956.  Třetí  díl  se měl  týkat  historického  vývoje 

malířských technologií.    

V druhé části druhého dílu se vyskytuje často citovaná pasáž, která bývá pokládána 

za  jádro  Slánského    přístupu  ‐  potažmo  přístupu  české  restaurátorské  školy  ‐ 

k restaurování jako k umělecké disciplíně.   

 „Restaurátor musí být nejen  řemeslně zručným a vědecky poučeným pracovníkem, 

nýbrž i umělcem, který k opravám uměleckých děl přistupuje s výtvarným porozuměním a 

taktem,  jež  mu  napomáhají  určit  povahu  a  meze  restaurátorského  zásahu  v souladu 

s estetickostylovými  hodnotami  opravovaného  díla.  Nestačí,  aby  přistupoval  k danému 

úkolu  jen  jako  vědec  nebo  historik,  či  dokonce  pouze  jako  řemeslník,  nýbrž  musí 

s uměleckým  nadáním  spojit  v sobě  všechny  tyto  složky.  Toho  je  zapotřebí  zejména  při 

řešení otázek doplňků porušených děl a také při jiných dílčích restaurátorských výkonech, 

zejména  jsouli  problematické,  jako  je  na  příklad  snímání  laků  nebo  patiny.  Vzhledem 

k různorodosti  uměleckých  děl  neexistuje  žádný  teoretický  návod  všeobecné  platnosti. 

Restaurátor  musí  po  každé  vycházet  z jedinečnosti  díla,  z jeho  slohu  estetického  i 

technického  a  podle  toho  volit  opravné  prostředky  a  postupy.  Jsa  výtvarníkem,  který 

sleduje problémy současné výtvarné tvorby, může a má vycítit požadavky,  jež na ochranu 

uměleckých památek klade přítomná doba.“87  

Výtvarná citlivost restaurátora se stává distinktivním rysem české restaurátorské 

školy,  se  kterým  se  dodnes  ztotožňují  její  představitelé.88  Umožňuje  definovat 

restaurování  jako uměleckou disciplínu, což má svůj dosah v legislativní sféře, ale  také 

                                          
Bohuslav SLÁNSKÝ: Technika malby II. Průzkum a restauro myšl 2087  vání obrazů, Lito 03², 154 

88 „…výsledky práce našich restaurátorů jsou obecně ve světě vysoce hodnoceny právě pro svůj citlivý výtvarný 
přístup  k restaurování  a  k  interpretaci  poškozeného  díla.“  (Karel  Stretti:  Vývoj  a  specifiky  restaurování 
v českém prostředí, in: Technologia artis 3, 1993, 5)   
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zvyšuje bariéru mezi restaurováním uměleckých děl a restaurováním předmětů užitého 

umění, které může být (na rozdíl od prvně jmenovaného) chápáno jako technická otázka 

konzervace  materiálu.  Zdůraznění  uměleckého  aspektu  kromě  toho  ospravedlňuje    ‐ 

s odvoláním  na  jedinečnost  každého  zákroku  ‐  nechuť  k zobecňujícím,  teoretickým 

formulacím.  Pro  porozumění  pojmu  umělecké  citlivosti  restaurátora  v  původních 

Slánského intencích je však nutno pojednat obšírněji o estetickém pozadí jeho přístupu 

k uměleckým dílům.     

Jak  je  z úryvku  patrno,  také  Slánský  zdůrazňoval  jedinečnost  každého 

restaurátorského  zásahu.  V rozhovoru  z roku  1970  uvádí,  že  ačkoli  jsou  přesně 

vypracované metodické postupy, dosud chybí soustavná teorie restaurování: jde totiž o 

„teorii výtvarného významu, estetické hodnoty restaurovaného díla“.89 Pokračuje: 

„Sám  jsem hledal vždy z theoretického hlediska cosi určitějšího. Za nejdůležitější při 

restaurování malby považuji pochopení a respektování obrazového prostoru. To znamená, 

prostorové  organizace,  vytváření  na  ploše  pomocí  malířských  prvků  kompozice,  linie, 

barvy,  světla.  Po  mém  soudu  jsou  z tohoto  hlediska  celé  dějiny  malířství  dějinami 

rozmanitých  koncepcí  obrazového  prostoru.  Jejich  studium  a  pochopení  má  pro  mne 

konkrétní důsledky v mé vlastní práci.“90 

Obrazový  prostor  v tomto  případě  musíme  chápat  nikoli  jako  převedení 

trojrozměrného  reálného  prostoru  do  plochy  obrazu,  ale  jako  výsledek  „optické 

výstavby“  obrazu:  tedy  kompozičních,  barevných  a  světelných  vztahů,  které  vytváří 

překrývání  jednotlivých obrazových vrstev. Metoda optické  výstavby má přímý dopad 

na  výtvarnou  složku  restaurátorské  práce:  napovídá  způsob  čištění,  retuše,  lakování, 

který  nejlépe  přispěje  k obnovení  celistvosti  původní  obrazové  plochy.  Obnovení 

souvislosti o h s r l  r ábrazové o pro toru je p o Slánského h avním cílem estaur torské práce.  

Jako  příklad  může  sloužit  restaurování  nástěnného  cyklu  Apokalypsy  na 

Karlštejně,  který  Bohuslav  Slánský  s Ludmilou  Slánskou  restaurovali  v letech  1963  – 

1970.91  Po  pracném  snětí  pozdějších  přemaleb  vyvstala  otázka  retuše  fragmentárně 

zachované původní malby. Restaurátoři vyšli z toho, že princip výstavby je v zásadě ještě 

plošný  a  malba  že  vystupuje  jako  reliéf  před  neprostupný  povrch  zdi.  Tento  fakt 

ospravedlnil  použití  neutrální  retuše,  zatónované  do  zbytků  původní  hnědožluté 

imprimitury,  která  dělila  barevnou  vrstvu  od  suché  omítky.  Tak  se  chybějící  místa 

                                          
 o r89 S B. Slánským estaurování, rozhovor, Výtvarná práce 8, 14. 4. 1970, 8    

90 ibidem 
91  Jaroslav PEŠINA  (ed.): Bohuslav  Slánský. Výstava  restaurátorských prací  1930 –  1970  (kat.  výst.),  Praha 
1971, nepag. 
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opticky  sečetla  s místy,  kde  byla  barva  jen  odřená,  a  retuš  zcelila  obrazovou  rovinu, 

která  probíhá  pod  malbou.  Od  rozvinutí  světelné  iluzivní  modelace  ve  vrcholné 

renesanci  však  již  není  možné  neutrální  retuš  uplatňovat:  svou  tupou  matností  by 

hluboký  obrazový  prostor  jen  narušila.  Renesanční  a  barokní  obrazy  proto  musí  být 

retušovány napodobivě, samozřejmě opticky stálými a snadno odstranitelnými barvami. 

    

Z výše  řečeného  je  patrné,  jak  důležitou  roli  pro  restaurování  hraje  poznání 

malířské  technologie.  Je  to  právě  malířská  technika,  která  určuje  princip  optické 

výstavby obrazu. Slánský to formuluje pregnantně již v prvním dílu Techniky malby:  

Technické provedení obrazu, jež je nerozlučnou součástí tvůrčího procesu, promlouvá 

o sam tě sié podsta  tvůrčích  l, z nichž dílo vzešlo.“92 

Slánský  nepopírá  sílu  umělcovy  představy,  jen  jí  nepřiznává  naprostou 

svrchovanost – která je východiskem Brandiho teorie vzniku uměleckého díla. Malířský 

materiál a postupy, jak s ním zacházet – malířská technologie – jsou ve Slánského pojetí 

aktivními  spolutvůrci  uměleckého  díla.  Slánský  tuto  interakci  materiálu  a  umělecké 

představivosti popsal ve stati později nazvané O restaurování malířských a sochařských 

děl, která představuje jeho nejhlubší teoretickou úvahu o povaze restaurování. Slánský ji 

napsal  na  úvod  k výstavě  skupiny  R  64  Umění  restaurátorské  roku  1969.93  Skupinu, 

jejímž byl  sám členem,  tvořili  z velké většiny absolventi  jeho  restaurátorské  speciálky. 

Slánský  v úvodu  předznamenává,  že  cítí  potřebu  vyjádřit  se  k postavení  restaurátora 

v době,  která  je  svědkem nebývalého nárůstu  role  přírodních  věd  v restaurování.  Jeho 

motivací  je  upevnit  restaurování  jako  specifickou  uměleckou  disciplínu,  která 

přírodovědné metody využívá, ale v žádném případě ji nemůžou nahradit. Vzhledem ke 

klíčovému  postavení  této  krátké  úvahy  v  teoretickém  myšlení  Bohuslava  Slánského 

budeme muset citovat rozsáhleji. Slánský vychází z popisu tvůrčího aktu:  

„Výtvarné  hodnoty  malířského  díla  se  postupně  utvářejí  při  jeho  realizaci 

kombinováním  obrazových  elementů  hmotných  a  formálních  a  v závislosti  na  dobovém 

nazírání příslušné kategorie obrazové prostorovosti. V procesu malování reaguje vše to, co 

se na obrazové ploše rozvíjí a každém okamžiku utváří, s umělcovou představivostí, působí 

na ni zpětně, konkretizuje ji směrem k malířskovýtvarnému projevu. Mezi jeho obrazovostí 

                                          
92 Bohuslav SLÁNSKÝ: Technika malby I. Malířský a konzervační materiál, Praha / Litomyšl 2003², 36  
93  Umění  restaurátorské.  Výstava  restaurátorské  skupiny  R  64,  Kroměříž  1969,  nepag.;  text  byl  pod 
zmíněným  názvem  publikován  také  o  dva  roky  později  v katalogu  k retrospektivní  výstavě  Slánského 
restaurátorského  díla  (Jaroslav  PEŠINA  (ed.):  Bohuslav  Slánský.  Výstava  restaurátorských  prací  1930  – 
1970, Praha 1971, nepag.) 
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a technickým rozvíjením vznikají kontinuálně neustále nové vztahy, jimiž se formuje nejen 

prováděné,  ale  také  ustaluje  jeho  fantazie  k objektivaci  emocí  v hmotných  vrstvách 

barevných  skvrn,  linií,  ploch,  v objemech  a  proporčních  poměrech,  celkové  řečeno 

v malířských  prostředcích.  Nepřetržitými  proudy  reakcí  oscilujících  mezi  obrazovou 

plochou a subjektem umělce je vyvolávána tvůrčí aktivita, napětí, jež  je podstatou tvorby. 

Rozvíjením  výstavby  obrazu  vzniká  složité  pletivo  výtvarných  vztahů  uvnitř  obrazových 

forem.  Tyto  vztahy  jsou  začleněny,  v pravém  smyslu  zabudovány  do  obrazového 

organismu,  do  jeho  hmotných  vrstev  podkladových  a  barevných.  Barevné  hmoty  se 

postupným  zpracováním  mění  v strukturu,  která  není  již  jenom  hmotným  zjevem 

fyzikálním,  ale  stává  se  pojmem  uměleckým  a  výtvarným.  V tvůrčím  procesu  obrazové 

výstavby  vzniká  tak  ze  skutečnosti  smysly  vnímané  (viděné, hmatané a  tělovými pohyby 

poznávané)  skutečnost  druhá,  nová,  vytvořená malířskými  prostředky,  skutečnost  tvůrčí 

aktivity  projevující  se  ve  výtvarné   struktuře.  Tato  výtvarnost  je  předpokladem 

umělecké  působivosti  a  hodnoty  obrazu,  jeho  dlouhé  životnosti,  která  je nepomíjející na 

velkých  dílech minulých  epoch  i  tehdy,  když  vyprchaly  nebo  zanikly  ideje,  jež  původně 

působily při jejich zrodu.“94 

Volba slov prozrazuje vliv Vincence Kramáře, jehož pojem tvárné struktury Slánský 

přebírá a rozvádí: formuluje to, co bylo u Kramáře jen implicitně naznačeno. Stejně jako 

Kramář  konstatuje  základní  rozdíl  mezi  fyzickým  materiálem  uměleckého  díla  a 

„výtvarnou  strukturou“,  která  se  skrze materiál  propůjčuje  divákovu  soudu  a  která  je 

nositelem  nadčasových  estetických  hodnot.  Slánský  za  pomoci  strukturalistické 

terminologie  (nebo  přinejmenším  obraznosti)  popisuje,  jak  se  rodí  umělecké  dílo: 

v neustálém napětí a  interakci mezi hmotnými a  formálními  složkami obrazu na  jedné 

straně a subjektivní uměleckou představou na druhé. Všechny tyto vzájemné vztahy se 

vplétají do výstavby obrazu a mění malířský materiál ve výtvarnou strukturu, materiální 

artefakt  v umělecké  dílo.  Dovolíme‐li  si  v příběhu  pokračovat:  Po  skončení  tvůrčího 

procesu stojí dílo samo,  jako autonomní objekt, s nehmotnými vztahy a obsahy ‐ které 

z něj činí umělecké dílo ‐ zakódovanými ve své obrazové výstavbě. Nahlédne‐li do jejího 

uspořádání umělecky citlivý restaurátor, je schopen tento obsah zpětně dešifrovat a na 

základě  svého  vhledu  znovu  otevřít  tvůrčí  proces,  kterým  opětně  zhodnotí  výtvarnou 

strukturu  uměleckého  díla.  Klíčem  k restaurování  uměleckého  je  tedy  pochopení 

                                          
94 Bohuslav SLÁNSKÝ: O restaurování malířských a sochařských děl,  in: Bohuslav Slánský. Výstava restaurá‐
torských prací 1930 – 1970, Jan PEŠINA (ed.), Praha 1971, nepag. 



 

obrazové výstavby, která definuje jeho výtvarnou strukturu. Brandiho teze, že umělecké 

každé dílo v sobě skrývá tajemství svého restaurování, je zde pojímána doslovně.    
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5. Závěrem 

Teorie Brandiho  i Slánského mají společný základní rys, který může znít banálně, 

ale  má  dalekosáhlé  důsledky  ‐  a  sice  oddělení  uměleckého  díla  od  jeho  materiální 

podstaty. Pro Brandiho stojí mezi fyzickým předmětem a vnímajícím vědomím (které je 

předpokladem  vzniku  uměleckého  díla)  obraz,  čirá  skutečnost.  Podle  Slánského  leží 

mezi  syrovým  materiálem  a  uměleckým  dílem  výtvarná  struktura,  tedy  materiál 

přetavený  uměleckou  představivostí.  Brandi  se  soustředí  na  okamžik,  kdy  je  obraz 

vnímán  vědomím;  tam  vzniká  uznání  uměleckého  díla,  tam  se  rozhoduje  o  dalších 

činech, například o restaurování. Vztah materiálu a obrazu není nijak zajímavý: matérie 

slouží  ke  „zjevení“  obrazu,  je  pasivním nositelem  tvůrčí  představy. Nezabýváme  se  na 

tomto místě esteticko‐filosofickými souvislostmi Brandiho myšlení, nicméně  je  zřejmé, 

z kterého věčného pramene tento idealistický přístup vyvěrá.   

Slánského  pozornost  je  naopak  upřena  k momentu,  kdy  se  materiál  mění  ve 

výtvarnou strukturu. Nepopisuje tento proces jako aktivní umělcovo formování pasivní 

matérie:  naopak  malířské  prostředky,  ať  už  hmotné  (pasty,  lazury,  textura…)  či 

nehmotné (světla,  tvary, barevné vztahy…)  ‐  je koneckonců  těžké mezi nimi narýsovat 

dělící čáru ‐  se tvůrčího procesu aktivně účastní: mezi nimi a uměleckou představou či 

vůlí vládne neustálé napětí, kdo bude mít nakonec navrch. Můžeme si snadno představit, 

proč se aktivní umělec Slánský soustředí na okamžik vzniku uměleckého díla na plátně 

(či  jinde)  a  proč  se  naopak  historik  umění  a  pronikavý  kritik  Brandi  zaměřuje  na 

okamžik  vzniku  uměleckého  díla  v lidském  vědomí:  oba  s těmito  chvílemi  mají  velmi 

osobní zkušenost. Co však tento rozdíl znamená pro restaurování?  

Brandi chápe restaurování jak praktický důsledek hodnotového soudu, ke kterému 

dochází  při  vnímání  uměleckého  díla  –  ne‐li  jako  tento  soud  samotný.  Správně 

restaurovat  znamená  uvědomit  si,  co  v daném případě  vyžaduje  historický  ohled  a  co 

naopak  ohled  estetický  a  zachovat  svou  distancovanou  pozici  vnějšího  pozorovatele  – 

tedy veškeré zásahy do díla předkládat jen jako návrhy, pokud možno odstranitelné (což 

většinou není beze zbytku možné) a v každém případě  rozpoznatelné. Restaurování  je 

tedy z větší  části dílem historika umění,  který konzultuje  s restaurátorem –  technikem 

možnosti praktické realizace.      

V pojetí Bohuslava Slánského se naopak klíč k restaurování skrývá v procesu vniku 

uměleckého díla. Použitá malířská technika, způsob vrstvení malířských prostředků,  to 

vše  určuje  optickou  výstavbu  obrazového  prostoru.  Úkolem  restaurování  je  navrátit 
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tomuto  prostoru  celistvost,  opět  jej  učinit  „obyvatelným“.  Odtud  pramení  požadavek 

výtvarné kompetentnosti restaurátora: nestačí mu pouze povšechná umělecká citlivost, 

aby  porozuměl  skutečnému problému  restaurování, musí mít  přímou  zkušenost  s tím, 

jak se obrazový prostor staví.   

 

Teorie Bohuslava Slánského může na první pohled  nebezpečně inklinovat k příliš 

svobodnému  „uměleckému“  restaurování,  které  v důsledku  falšuje  umělecké  dílo.  Ve 

skutečnosti tomu tak nebylo, protože druhý pól jeho přístupu byl dán vírou v objektivní 

metody vědeckého  restaurování a vědomím morální  zodpovědnosti. Velikou předností 

Slánského teoretického nastavení byla úcta k materialitě uměleckého díla a mimořádné 

pochopení  pro  funkci  jejích  složek  v celkovém  estetickém  dojmu.  V této  „materiální 

empatii“,  která  neznamená  redukci  restaurování  uměleckého  díla  na  problém 

konzervace jeho materiálu, ale naopak klade nový problém estetického zhodnocení jeho 

materiální podstaty, můžeme spatřovat velkou devízu české restaurátorské školy.  

Je pozoruhodné, nakolik si byly praktické realizace českého a italského přístupu k 

restaurování  blízké,  uvážíme‐li,  z jak  odlišných  –  přímo  opačných  ‐  pozic  vycházejí. 

Abychom  však  tuto  tezi  obhájili,  museli  bychom  se  odhodlat  do  rozlehlého  a 

nepřehledného oceánu restaurátorské praxe – a to by již byla zcela jiná práce.        
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Slovník pojmů 

 
Následující  malý  slovník  se  snaží  objasnit  chápání  hlavních  pojmů  a  odborných 

termínů, které se vyskytují v této práci. Cílem není podat  jejich normativní definici, ale 
vysvětlit  významy,  které  se  s daným  termínem  pojily  v různých  kontextech,  případně 
upřes
v italš

nit  smysl,  v jakém  je  termín  používán  v  této  práci.  Kurzivou  je  uveden  termín 
tině. 
Zkratky v závorce za heslem uvádí zdroj. Tam, kde není zdroj uveden, je vysvětlení 

sledkem vlastní syntézy na základě odborné literatury.  pojmu vý
 
Zkratky: 

TM     SLÁNSKÝ Bohuslav: Technika malby, Praha / Litomyšl 2003  

RU   VINTER Vlastimil: Slovník odborných pojmů, in: Restaurátorské umění 1948 – 1988 
(kat. výst. SČVU Mánes), Praha 1988, 152‐154 

VS    KUBIČKA Roman / ZELINGER  Jiří: Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátor‐
ství, Praha 2004 

CH   Benátská charta (http://www.restauro.cz/archiv/Bencharta.htm), vyhledáno 31. 8. 
2010 

 
 
 
imprimitura (imprimitura) 
 barevné zatónování plochy podkladu lazurní nebo krycí barvou (VS) 
 
konzervace (conservazione)  
 snaha  vrátit  porušenému  obrazu  stálost;  převážně  preventivní  opatření 

technického rázu, které nesouvisí s estetickými problémy (TM) 
   á ic dodborné ošetření hmotné podstaty památek, jež m  učinit stálým jej h  ochovaný 

autentický stav, avšak nic nemění na jejich vzhledu (RU) 
 obecně  odborná  aktivita  k záchraně  památky  se  zastavením  či  stabilizací 

ým  památkapřirozených  či  jiných  destrukčních  procesů  a  jejich  důsledků,  kter  
podléhá (VS) 

Pozn.:  V anglosaském  ‐  a  dnes  tedy  mezinárodním  ‐  kontextu  se  termín  conservation 
upřednostňuje  před  termínem  restoration,  který  má  od  konce  19.  století  negativní 
nádech  arbitrární  stylové  obnovy.  V našem  prostředí  se  pojem  restaurování  a 
konzervace  tradičně  odděluje  podle  míry  výtvarného  zásahu,  což  je  pro  naše  účely 
žitečné  rozlišení.  Pojem  konzervace  a  restaurování  je  tedy  v této  práci  rozuměn  ve 
ýznamu uvedeném v Restaurátorském umění (RU). 
u
v
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lak (v eernic )  
 krycí  povrchová  vrstva  malby  tvořená  roztokem  pevných,  průhledných, 

organických  látek  (pryskyřic)  v organických  rozpouštědlech  nebo  tuhnoucích 
olejích (TM); Kramář a Slánský ve 20. – 30. letech v tomto smyslu používají termín 
fermež  a  fermežování,  aby  se  zamezilo  záměně  s lakovými pigmenty,  termín  se 
však neujal  

 
lazura (velatura)   
(pozn kého  výrazu  pro  minerál  lazurit;  italský 
termí

.:  český  termín  pochází  ze  starého pers

 

n by se dal přeložit jako „zahalení závojem“) 
povrchový průzračný nános barvy (TM) 

 transparentní  až  semitransparentní vrstva barvy, nanesená na  již  zaschlý povrch 
malby (VS) 

 
patina (patina)  
 souhrn změn, které se během desetiletí odehrávají na povrchu obrazu; zašpinění, 

zežloutnutí, zakalování a tmavění laku (TM)  
 změna  barvy  závěsných  obrazů,  vyvolaná  především  degradací  olejového  filmu, 

stárnutím obrazových laků a přírodních pryskyřic (VS) 
 
retuš chybějícího místa (integrazione della lacuna) 
(pozn.: italština používá termín, který můžeme přeložit jako „zcelení“, zatímco v českém 
konte étoucher,  „znovu  se  dotknout“, 
který

xtu  se  vžil  termín  pocházející  z francouzského  r
 implikuje spíše význam „zamaskovat“ )  

 dodatečná úprava či oprava vzhledu povrchu (VS) 
neutrální (a tinta neutra) 
metoda, která se snaží jednoznačně odlišit a vyzdvihnout části původní, zpravidla 
fragmentárně  dochované  malby;  chybějící  místa  jsou  tónována  jedním  tónem, 
který  na  sebe  má  co  nejméně  upozorňovat,  např.  tónem  staré  omítky  nebo 
přípravy  pro  malbu;  za  neutrální  retuš  svého  druhu  můžeme  považovat  i 
ponechání odhaleného podkladu 

 

 lokální (a tinta locale) 
retuš,  která  vyplňuje  chybějící  místa  tónem  okolní  dochované malby,  popřípadě 
lehce  ztlumeným,  bez  ostrých  přechodů  v místech,  kde  se  stýkají  dvě  barvy; 
metoda  uplatňována  zejména  v meziválečné  době  ve  střední  Evropě,  v Itálii 
výjiměčně  
rekonstrukční (ipotetica) 
(pozn.: v italštině se termín příliš nepoužívá, italský překlad je navržen jako nejvíce 

 

odpovídající českému významu) 
retuš, která doplňuje figurální obsah chybějícího místa 

 napodobivá, imitativní (mimetica) 
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typ  rekonstrukční  retuše,  který  se  snaží  ve  svém  vzhledu  co  nejvíce  přiblížit 
původní malbě  
šrafovaná (a tratteggio, a rigatino) 
typ rekonstrukční retuše, která spojuje světelné, barevné i tvarové hodnoty malby 
kolem chybějícího místa pomocí množství  rovnoběžných  svislých  linií;  účelem  je, 
aby bylo chybějící místo zblízka jasně odlišitelné a zdálky splývalo s okolní malbou  

 

 
restaurování (restauro) 
 česky  oprava,  zahrnuje  všechny  práce,  kterých  je  třeba  k odstranění  poruch  – 

slučuje  konservaci  i  rekonstrukci  a  zasahuje  jak  do  technické,  tak  do  výtvarné 
podstaty díla (TM) 

 neboli  obnova,  souhrnný  pojem  pro  rozmanité  způsoby  odborného  ošetření 
narušených  či  poškozených  kulturních  památek,  při  kterém  se  na  rozdíl  od 

ikonzervace mění i jej ch dochovaný vzhled (RU) 
 obnovení  či  oprava  malířského  nebo  jiného  uměleckého  díla,  památky  atp.  za 

účelem  záchrany  tohoto  díla;  zpravidla  odstraňuje  důsledky  amortizace, 
k spojeno materiálové  degradace  a  jak oli  vzniklých  poškození;  většinou  je  i  se 

záměrem obnovit původní stav nebo vzhled díla (VS) 
 operace,  která  má  podržet  výjimečný  charakter;  jejím  cílem  je  odhalovat  a 

zachovat estetické a historické hodnoty památky; zakládá se na respektování staré 
podstaty a autentických dokumentů; zastavuje se tam, kde začíná hypotéza (CH) 
archeologické (archeologico) 
restaurování  omezující  se  na  odkrytí  a  konzervaci  dochovaného  stavu  bez 
jakéhokoli  výtvarného  zásahu  ze  strany  restaurátora;  používá  se  především 
v kontextu  restaurování  nástěnných  maleb  v Itálii;  prvotní  význam  termínu  je 

n  

 

restaurová í archeologických nálezů 
filologi ké (filologico) 
přístup  k  restaurování  zdůrazňující  respekt  k autentickému  materiálu  v jeho 
dochované  podobě  se  všemi  stopami  času,  který  je  však  možné  zhodnotit 
odstraněním  pozdějších  doplňků  či  přemaleb  bez  umělecké  hodnoty;  požaduje 
rozpoznatelnost restaurátorského zásahu; pojem se používá v italském kontextu 

 c

 kritické (critico) 
pojem  italského,  zejména  architektonického  restaurování;  vychází  z poznání,  že 
každý  zákrok    je  vždy  determinován  hodnotovým  soudem  a  zdůrazňuje  nutnost 

 individuálního přístupu
vědecké (scientifico) 
obecný  pojem označující  přístup,  který  přikládá  rozhodující  váhu  průzkumu díla 
přírodovědeckými  metodami  a  zpravidla  staví  dokumentární  hodnotu  díla  nad 
stetickou   

 

e
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