Zpráva o knize Renesanční štuková díla zámku v Telči
v kontextu dějin umění, technologie a restaurování
redakce

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v roce 2020 vydala monografii
o renesančních štukaturách na zámku
v Telči. Mezioborová monografie
Pavla Waissera, Jany Waisserové,
Renaty Tišlové a Petry Hečkové se
primárně zabývá dekoracemi telčského
zámku, včetně uměnovědných, restaurátorských a technologických analýz.
Pozornost je věnována klenbě kaple
sv. Jiří, Starému stavení, tzv. Zachariá-

šovu pokoji a kapli Všech svatých
v Jižním paláci, nice s Adamem a Evou
v arkádě nádvoří, císařskému erbu
Maxmiliána II. v loubí Horní zahrady
a Plutonově spřežení na zahradní
fasádě Starého stavení. Publikace
nicméně zahrnuje také rozsáhlé
syntetizující kapitoly o štukaturách
v římské antice a v evropském umění
16. století i kapitoly o teoreticko-terminologických východiscích ve vazbě

na architektonické traktáty a charakteristiku použitých materiálů. V závěru
knihy je podrobněji analyzován recentní
restaurátorský zásah na štukovém reliéfu Plutonova spřežení v Horní zahradě
telčského zámku, včetně rozboru užití
materiálových kopií v technice bílého
římského štuku all’antica, k němuž
v českém prostředí neexistovalo mnoho relevantních zdrojů.

Metoda knihy tedy spočívá v nazírání
na zkoumané objekty v širokém kulturně-historickém kontextu, v kombinaci
s výsledky výzkumu hmatatelných
struktur díla a jeho transformací v čase.
Přináší tak řadu podnětných, dosud
nepublikovaných informací, které doplnily některé „chybějící střípky“ ve složité
skládance stavebního vývoje zámku.
Kniha je zároveň velkým přínosem pro
obecné poznání vývoje techniky renesančního štuku, a to nejen v kontextu
našeho území; štuky telčského zámku
totiž představují unikátní soubor provedený v rozmanité škále štukových
technik i materiálů. Informuje o podrobných materiálových analýzách a navazujících praktických zkouškách, jejichž

Na základě rozboru vzorku z ulomené části okraje hřbetu draka reliéfu sv. Jiří bylo
možné zjistit bližší informace ke složení renesanční štukové malty. Ta je tvořena vápenným pojivem s vytříděným kopaným pískem složeným z úlomků metamorfovaných
minerálů s převahou zrn křemene s menším zastoupením slíd a živců a přítomností
klastů metamorfovaných hornin (ruly). Písek je vytříděný na velikost zrn do 1,5 mm,
částice plniva jsou středně zaoblená až ostrohranná. Pojivem štukové malty je vzdušné
vápno s obsahem uhličitanu vápenatého, v maltě jsou často přítomné částice závalků
nahloučeného pojiva o stejném složení. Podobnou skladbou se vyznačuje štuková
malta použitá pro vytlačované prvky, pro které ale byla mírně upravena receptura.| 236 |
a

49ab. Telč, státní zámek, kaple sv. Jiří – štukový reliéf
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odebrané z ústředního reliéfu sv. Jiří. Štuková malta je

sv. Jiří: a) makrosnímek řezu se vzorkem štukové malty
bílá s obsahem vzdušného vápna a vytříděného kopaného písku s majoritním zastoupením křemene; b) výbrus
vzorkem, stereomikroskop, procházející světlo, II nikoly.
Foto: Renata Tišlová

výsledky byly konfrontovány s popisy
raně novověkých (resp. antických)
receptur. Realizace zkoušek i jejich
finální vyhodnocení, a nakonec i užití
v reálném restaurátorském procesu
záchrany štukového reliéfu Plutonova
spřežení, je dalším cenným přínosem
provedeného výzkumu reflektovaného
v knize.

a kulturní identity Ministerstva kultury
České republiky (NAKI). Partnery
projektu jsou Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice, Univerzita Palackého v Olomouci a Národní památkový
ústav.

Pozitivní zprávou je, že v závěru roku
2022 vznikne metodicky příbuzné
kompendium Renesanční a manýristické
štukatérství v Čechách a na Moravě
jako součást stejnojmenného projektu| 1 |, řešeného v letech 2018–2022
v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní
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sv. Jiří: makrosnímek výbrusu malty odebrané z kuličky
perlového dekoru. Snímek výbrusu ze stereomikroskopu,
procházející světlo, II nikoly. U malty byla zvolena od-

1|

Kód projektu DG18P02OVV005.

Protože vzorky malt byly odebrány i s povrchovými úpravami, je možné otevřít některé další otázky, které se týkají úpravy povrchu. Ze vzorku odebraného z okraje hřbetu draka je zásadním poznatkem přítomnost druhotné vrstvy štuku, u odebraného
vzorku provedené v tloušťce přibližně 0,5 cm, která překrývá starší štukovou modelaci. Její rozsah a přítomnost na dalších částech výzdoby je nutné určit v budoucnu
podrobnějším průzkumem. Jde o mladší úpravu povrchu, pod níž se vyskytují starší
vrstvy povrchových úprav (stratigraficky na primární vrstvě renesančního zlacení),
které bezprostředně navazují na vrstvu původního štuku.| 237 | První překryvná vrstva
na zlacení je bílá s obsahem křídy,| 238 | na ní jsou provedeny tmavé nátěry.| 239 | U těchto
vrstev je otázkou, zda se nemůže jednat o první záměrné zalíčení povrchu v tmavé
barevnosti, které bylo následně imitováno v mladších úpravách. Barevná polychromie štuku zmiňovaná výše tedy s určitostí není původní a spadá do mladších úprav
povrchu. Potvrzení této interpretace vyplývá jednoznačně ze složení modrých vrstev,
které obsahují umělý ultramarín, jehož přítomnost datuje provedení polychromie
nejspíše až do druhé poloviny 19. století.| 240 |
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51ab. Telč, státní zámek, kaple sv. Jiří – štukový reliéf sv. Jiří, vzorek z hřbetu draka: a) snímek nábrusu vzorku z PLM (vlevo),
odražené světlo; b) snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu (SEM), režim zpětně odražených elektronů (BSE). Na
snímcích jsou patrné druhotné úpravy původní vrstvy štuku (+0) včetně sekundárního přeštukování (+3). Na povrchu primárního štuku jsou viditelné zbytky polychromie v modré (+1) a nahnědlé barevnosti (+2). Foto: Renata Tišlová

lišná receptura s vyšším obsahem pojiva. Foto: Renata
Tišlová
237 Zlacení je provedeno na podkladu s obsahem minia a s příměsí červené hlinky. Organické pojivo je patrně olejové (po
excitaci UV světlem vykazuje nažloutlou fluorescenci typickou pro vysychavé oleje).
238 Na povrchu křídové vrstvy je patrná tmavá, poměrně hrubá vrstva nečistot a rozhraní vytvořené trhlinkou na pomezí
křídové vrstvy a následujících nátěrů.
239 Hlavní složku tmavých nátěrů tvoří shodně organické pojivo, uhličitan vápenatý a hlinky. Ve vrstvách jsou dále ve formě
příměsi přítomny olovnaté pigmenty, možná je přítomnost olovnaté běloby i minia (ostře červené částice). Analýzy provedla v roce 2015 Renata Tišlová (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice).
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236 V maltě vytlačovaných prvků je více zastoupena pojivová složka.

240 Umělý ultramarín se vyrábí od roku 1828 – viz EASTAUGH – WALSH – CHAPLIN– SIDDALL 2007, s. 375.
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Jakub Menší, Petr, Pavel, Jan, Ondřej). Nad emporou se nachází štukový obraz Ezechiášovy nemoci a zaslíbení zdraví prorokem Izaiášem (2 Kr 20,1–11),| 287 | na protilehlé
straně přiléhá k vítěznému oblouku postava Lásky (Caritas) (?) se třemi dětmi. Přízemí lodi kaple doplňuje malířská výzdoba, postavy hudebnic (Múzy?) a hermovky propletené s ornamentálními rámci (většinou rolverk) a scéna Zvěstování Panně Marii ve
cviklech pod kruchtou.| 288 |
Polygonálně zakončený presbytář odděluje od lodi vítězný oblouk zdobený
z vnitřní strany rozličnými štukovými trofejemi a akcentovaný po stranách erby Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, ve vrcholu dvěma figurami andělů slávy.
Přízemí dominuje sloupový figurálně zdobený tabernákl završený krucifixem na čelní
straně a doplněný dalšími třemi podobiznami Krista na zbývajících stranách (Kristus u sloupu, Kristus s křížem a Zmrtvýchvstalý Kristus), což akcentuje vykupitelskou
roli. Průčelí s ukřižovaným Kristem ještě po stranách doplňují dvě ve štuku provedené postavy klečících andělů zvedajících ruce ke Kristu.| 289 | Další postavičky dekorují cvikly obloukových archivolt a drobné figurální oválné medailonky jsou rovněž
včleněny do štukové výzdoby povrchu vnitřních oblouků. Vlastní klenba baldachýnu
je zdobená ornamentem s vloženými maskarony. Jsou zde prezentována nahá těla
(mužská i ženská) lehce zahalená drapérií (bílá roucha vyvolených?). Sedící postavy
ve cviklech mají v rukou rohy hojnosti, lilie či šňůru s perlami (?). Rohy hojnosti snad
akcentují hojnost a blaženost Království nebeského, lilie čistotu potřebnou pro jeho
dosažení.| 290 |
V ústředním poli klenby presbytáře je zpodobena Svatá trojice, postranní trojúhelná obrazová pole zdobí polopostavy putti troubící na polnice, vrchol lunetové
výseče v závěru nad oknem v ose dekorují ctnosti: Víra (Fides) s křížem a Trpělivost
(Patientia) s beránkem. V klenbě nad nimi je doplňují další dvě alegorické figury atribuované pochodní (ve vazbě na sv. Augustina vztah k víře) a rohem hojnosti. Hojnost
(Abundanza) dokresluje reprezentaci ctností šlechtice. Vše doplňuje bohatý dekor
propojující celou výzdobu kaple: štukové vegetabilní závěsy zdobící klenební žebra
a ostění oken kaple (ovoce, svázané vavřínové listy, fazolové stonky) a další plošné
rostlinné elementy (vinná réva, rozety, akantové rozviliny, žaludy) a rolverky. Jednotlivé figurální scény jsou adjustovány ve vejcovcovém rámci.
K apokalyptickému vyznění poselství výzdoby kaple vede nejen štuková dekorace
klenby s centrálním výjevem Údolí suchých kostí či motivy andělů apokalypsy, ale především centrální oltářní obraz se scénou Posledního soudu. Obraz je dnes druhotně
287 Interpretace Veroniky Korčákové.
288 Postavy s nástroji mohou být vnímány jako Múzy, ale snad i jako andělská kapela.
289 Analogické k dílu Giovanniho Montorsoliho, florentského sochaře působícího také v Bologni a v Janově.
84. Telč, státní zámek, kaple Všech svatých – pohled na klenbu lodi s centrálním štukovým obrazem Vzkříšení mrtvých v údolí
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290 Platón ve Faidónovi reflektuje obdobnou vizi: „spravedliví jsou oděni v bílá roucha, kolem nich je množství pestrých, vonných
a nevadnoucích květů […] někdy se ozývá krásná hudba“ (DOSTÁLOVÁ 2004, s. 96).

suchých kostí. Foto: Ester Havlová
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