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Ukončený projekt NAKI „Mozaika I“
věnovaný středověkým mozaikám
Irena Kučerová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemické technologie restaurování památek

V letech 2012–2015 řešili odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické Praha a Ústavu aplikované a teoretické mechaniky AVČR projekt NAKI s názvem Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla (č. DF12
P01 OVV 017), který byl financován Ministerstvem kultury.
Výsledky tohoto projektu je možné rozdělit na čtyři hlavní výstupy:
Certifikovaná metodika s názvem Metodika monitoringu
a technologie údržby skleněných exteriérových mozaik
Metodika se ve své úvodní části věnuje problematice poškození exteriérových skleněných mozaik s ohledem na korozi
a degradaci malty a mozaikového skla. Hlavní část metodiky je
zaměřena na monitoring, dokumentaci monitoringu a pravidelnou údržbu skleněných exteriérových mozaik. Dále podrobně řeší problematiku čištění mozaikového skla a upozorňuje
na možná negativa jednotlivých metod. V další části popisuje
přípravu lakových vrstev pro ochranu mozaikového skla a uvádí
přípravu laku, který může nahradit organokřemičitan, jež byl

Obr. 2 Detail skladby skleněných kostek mozaiky Posledního soudu,
1370–1371, Praha, katedrála sv. Víta. Foto: archiv projektu

původně použitý při restaurování mozaiky Posledního soudu
v letech 1998–2001. V závěru se metodika zabývá využitím pružných tmelů pro tmelení prasklin a shrnuje pozitiva a negativa
jejich aplikace při údržbě exteriérových skleněných mozaik.
Certifikovaná metodika je volně přístupná na http://invenio.
nusl.cz/record/204166?ln=cs .

Péče o mozaiku Posledního soudu
Přestože je stav ochranných vrstev mozaiky Posledního soudu
na katedrále sv. Víta stále velmi dobrý, je nutné počítat s tím,
že žádný ochranný lak nemá neomezenou životnost. A protože se organokřemičitan| 1 | použitý přípravu základní ochranné
vrstvy mozaikového skla nevyrábí, bylo třeba najít jeho rovnocennou náhradu. Celkem byly vyzkoušeny dvě desítky komerčních přípravků a modifikovaných směsí na bázi organokřemičitanů, u kterých se předpokládalo, že by mohly být náhradou
původně použitého základního laku. Výsledky jejich testování
však ukázaly, že většina zkoušených komerčních přípravků není
pro ochranu skla s nízkou chemickou odolností vhodná. Proto
byly souběžně s testovanými komerčními přípravky připravovány i nové hybridní laky, z nichž se nejlépe osvědčil lak připravený z tetraethylorthosilikátu, který byl funkcionalizován
3-(methakryloxy)propyltrimethoxysilanem s přídavkem modifikátoru reologických vlastností. Velkou výhodou tohoto laku
je fakt, že jeho složení je přesně definováno a že je připraven
ze základních komponent; tedy jeho aplikace nezávisí na výrobním programu určitého výrobce. Receptura nově navrženého
základního laku je uvedena v Metodice monitoringu a technologie údržby skleněných exteriérových mozaik, viz výše.

Obr. 1 Detail hlav z mozaiky Posledního soudu, 1370–1371, Praha,
katedrála sv. Víta. Foto: archiv projektu
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Tato metodika také podrobně popisuje nutnou přípravu mozaikového skla před nanášením ochranných vrstev. V souvislosti s tím konstatuje na základě naměřených výsledků, že při
abrazivním čištění zkorodovaného skla dochází nejen k odstranění korozních produktů, ale i k úbytku původního materiálu.
Povrch zkorodovaného skla má totiž bělavou barvu a obnovení
původní barevnosti zkorodovaného mozaikového skla je vždy
spojeno s jejím odstraněním. Vzhledem k tvrdosti skla s nízkou
chemickou odolností může abrazivní metoda způsobit také
vznik prasklin ve hmotě skla. Tento fakt by měl být významným faktorem při rozhodování o případné budoucí konzervaci
mozaiky Posledního soudu.
Monitorování ochranných lakových vrstev mozaiky Posledního
soudu,| 2 | bylo zahájeno a propracováno Památkovým odborem Kanceláře prezidenta republiky pod vedením PhDr. Ivany
Kyzourové. V současné době je založeno na optickém sledování a dokumentování stavu ochranných laků pomocí makrofotografie, na základě měření změny barevnosti a příležitostně
pomocí infračervené spektrometrie. Proto byly hledány další
in-situ metody, které by výsledky monitoringu pomohly zpřesnit a doplnit o další informace. Avšak vzhledem k nehomogenitě mozaikového skla se nepodařilo další vhodnou in-situ metodu najít. Nicméně testované metody na principu měření
odrazivosti vhodně doplňují spektrum metod využívaných pro
sledování degradace ochranných lakových vrstev nanesených
na modelových vzorcích.
V rámci plánování podmínek pro umělé stárnutí ochranných
laků v klimatickém tunelu byly nejdříve zjišťovány podmínky
expozice mozaiky Posledního soudu klimatickým jevům, jako
je vítr a hnaný déšť. Při těchto zkouškách, které proběhly na
modelu katedrály sv. Víta a třetího nádvoří Pražského hradu, se
zjistilo, že prakticky nezávisle na směru hlavního větru dochází na mozaice při proudění vzduchu k záporným tlakům, tedy
k sání, a to přibližně do výše 30 m od dlažby. Vítr má před mozaikou charakter velkého rotujícího víru s rotací proti směru
hodinových ručiček (s mozaikou po levé ruce). Toto je důležitý

Obr. 4 Mozaika Posledního soudu, 1370–1371, Praha, katedrála sv. Víta.
Foto: archiv projektu

poznatek především z hlediska působení větru a hnaného deště, kdy dochází k abrazi lakových vrstev unášenými částicemi
a k snadnějšímu uvolňování méně pevně vázaných částic pojiva a tmelů mozaiky.

Mapa s odborným obsahem: Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR – odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození
Původním výsledkem tohoto projektu je soupis exteriérových
skleněných mozaik, které se vyskytují na území České republiky, a jejich dokumentace. Takový kompletní soupis včetně základního průzkumu jednotlivých mozaik doposud nebyl zpracován. Ke dni 11. 9. 2015 se podařilo dohledat a zdokumentovat celkem 339 exteriérových skleněných mozaik. V průběhu
roku 2016 se podařilo najít další exteriérové skleněné mozaiky, které budou postupně do vzniklého soupisu přidány. Mapa
je přístupná na adrese http://mozaika.vscht.cz.

Certifikovaná metodika s názvem „Metodika konzervování-restaurování objektů ze skla s nízkou chemickou odolností“
Metodika podává ucelený přehled o vhodných postupech pro
zpracování tohoto materiálu. Přináší přehled vhodných metod
pro hodnocení korozního poškození objektů ze skla, postupů
odběru vzorku a metod pro identifikaci chemického složení
skla. Dále popisuje možnosti čištění, konsolidování a lepení
skla s nízkou chemickou odolností, postupy doplňování chybějících fragmentů, diskutuje i volby barev pro retuše. Pozornost věnuje také restaurování skleněných předmětů poškozených tzv. crizzlingem a browning phenomena. Certifikovaná
metodika je volně dostupná na adrese: http://invenio.nusl.
cz/record/204173.
1 | F. Pique – D. Stulik (eds.), Conservation of the Last Judgement: Mosaic St. Vitus Cathedral, Prague, Los Angeles 2004.
2 | I. Kyzourová, Historie oprav a současná údržba mozaiky s Posledním soudem na Zlaté
bráně katedrály sv. Víta, Zprávy památkové péče LXX, 2010, s. 326–330.

Obr. 3 Detail hlavy anděla z mozaiky Posledního soudu, 1370–1371,
Praha, katedrála sv. Víta. Foto: archiv projektu
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Santa Maria Antiqua: „Sixtinská kaple středověku“
na Foru Romanu znovu otevřena
Petra Hečková, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl

Cílem výstavy Santa Maria Antiqua tra Roma e Bisanzio, která
byla v areálu Fora Romana zahájena 17. března 2016, je představit tento objekt i v dosud méně známých aspektech a souvislostech. Daří se to i díky rozsáhlému stejnojmennému katalogu, který výstavu doprovází.| 2 | Přestože je tato publikace
zacílená spíše na širší čtenářský okruh, představuje vhodné doplnění dvou odborných konferencí konaných v roce 2000 (ke
stému výročí objevu) a v roce 2013.| 3 |

Obr. 1 Pozůstatky kostela Santa Maria Antiqua, dobová fotografie
pořízená během vykopávek v letech 1900–1901. Repro: Wladimir de
Grüneisen, Sainte Marie Antique, Roma 1911.

„Na úpatí Palatinu Sta Maria Antiqua z polovice IV. století, jejíž fasáda hraničila s Via Nova u chrámu Augustova a v jejíchž
freskách jest klíč pro pochopení celého starého vývoje malířského.“

Takto charakterizoval František Xaver Šalda ve svém fejetonu
Po stopách starokřesťanských| 1 | pozůstatky raně středověkého chrámu, jehož objev v roce 1900 významnou měrou poznamenal dějiny raně středověkého umění, a nikoli přehnaně
si již tehdy vysloužil přízvisko „Sixtinská kaple středověku“.
Náročný patnáctiletý projekt restaurování, probíhající v letech 2001–2015, dovolil v loňském roce opět tuto památku
zpřístupnit veřejnosti. Stalo se tak po více než tři desítky let
trvající pauze, přerušované jen krátkodobými a mimořádnými
prohlídkami objektu.

Santa Maria Antiqua patří do skupiny starobylých staveb zasvěcených Panně Marii Bohorodičce, vznikajících v Římě v průběhu 5. a 6. století. Její počátky však sahají mnohem dále do
minulosti. Pro účely křesťanské svatyně byla na konci 5. století transformována část starší palácové struktury na severozápadním úpatí Palatinu, pocházející z konce 1. století. V průběhu přibližně 350 let, tedy od konce 5. století do roku 847,
kdy byl chrám poničen zemětřesením a opuštěn, pokrylo jeho
stěny několik cyklů malířské výzdoby datovaných mj. do období
pontifikátu papeže Martina I. (649–653), Jana VII. (705–707,
Zachariáše (741–752) a Pavla I. (757–767). Při vykopávkách
vedených archeologem Giacomem Bonim v letech 1900–1901
byly nalezeny také fragmenty mnohem starší vrstvy výzdoby
ze 4. století, provedené technikou skleněné mozaiky a opus
sectile.
Díky svému poměrně časnému zasypání sutinami se svatyně
jako komplexní struktura i přes značná poškození zachovala.
Respektive zachovala si podobu, jakou získala během raného
středověku, aniž by byla transformována pozdějšími středo-

Obr. 2 Santa Maria Antiqua, interiér kostela Santa Maria Antiqua
s ikonou Bohorodičky. Foto: Petra Hečková
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věkými či raně novověkými přestavbami. Soubor raně středověkých nástěnných maleb je tak unikátní nejen svým rozsahem
a kvalitou, ale také tím, že ilustruje vývoj malířského umění
v Římě ovlivněného byzantskou kulturou v dobách, kdy ze samotné Byzance vzhledem k probíhajícím ikonoklastickým bouřím mnoho dokladů umělecké produkce nemáme.
Santa Maria Antiqua představuje velmi speciální případ i z hlediska památkové ochrany a restaurování. Při jakémkoli zásahu
v minulosti i v současné době bylo nutné zohlednit především
výjimečný, stratigrafický charakter památky, tj. výskyt umělecky stejně hodnotných maleb, dochovaných na jednom místě
často i v několika vrstvách nad sebou. Ilustruje to slavná zeď
s palimpsestem nacházející se na severní stěně po boku apsidy, jíž dominuje scéna s trůnící Pannou Marií a proslulá hlava
„krásného anděla“, která se také stala symbolem kostela už
v době objevu v roce 1900.

na vítězném oblouku byly po několik měsíců viditelné už na
počátku 18. století, jak lze soudit dle akvarelu od Francesca
Valesia z roku 1702. Náhodné odhalení během nelegálního
výkopu některého z hledačů antických mramorů sice mělo
být podnětem k celkovému odkrytí maleb, ale papež Klement
XI. rozhodl z utilitárních důvodů o opětovném zasypání kostela. I po roce 1900, kdy byla lokalita archeologicky prozkoumávána, výzdoba trpěla nedostatečným zastropením celého
areálu. Teprve roku 1911 byly části svatyně rekonstruovány
a ochráněny novou střešní konstrukcí.

Fragmentární a velmi mezerovitý stav dochované malířské
výzdoby byl zapříčiněn různými faktory. Vedle mechanických
poškození za zemětřesení v roce 847 to byla i přirozená degradace působením klimatu. Části kostela a maleb v apsidě a

První konzervační zásahy na nástěnných malbách kostela Santa Maria Antiqua probíhaly v podstatě ještě během archeologických vykopávek v roce 1901, kdy nechal Boni vrstvy omítek
hrozících úplným odloučením od podkladu zajistit kovovými
sponami a cementovými lemy a výplněmi, zatímco povrch maleb nechal ošetřit proti biologickému napadení roztokem formalínu. Speciální komise odborníků ustavená za účelem ochrany maleb nadto v témže roce schválila záměr opatřit malby
ochranným voskovým nátěrem.| 4 | Jako velmi závažný problém,
ohrožující samotnou podstatu maleb, se už na počátku 20.
století ukázala být zvýšená vlhkost zdiva, zvláště v oblasti

Obr. 3 Santa Maria Antiqua, detail maleb v konše apsidy. Foto: Petra
Hečková

Obr. 4 Fragmenty štukové výzdoby ze zdemolovaného kostela Santa
Maria Liberatrice. Foto: Petra Hečková
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Současně s tím probíhaly archeologické průzkumy a zajišťovací práce na zdivu samotné stavby i na přilehlých římských
antických strukturách.
V první fázi se průzkumy koncentrovaly na malby v oblasti apsidy a na okolních zdech, kde byla situace nejvíce komplikovaná nejen kvůli značně rozrůzněné stratigrafii malířské výzdoby, ale také kvůli vysokému stupni degradace omítkových
vrstev. Nejzávažnějším problémem se opět ukázala být migrace
a působení vodorozpustných solí v oblastech s vysokou vlhkostí
zdiva, které zapříčinilo i značnou nestabilitu omítek. U více než
60 % omítek byly zaznamenány vážné změny v jejich adhezi
i vnitřní soudržnosti. Na mnoha místech došlo k výraznému oddělení nebo dokonce nebezpečnému nadzvednutí omítkových
vrstev, fixovaných pouze cementovými rámy a kovovými sponami použitými při restaurování maleb před rokem 1904.

Obr. 5 Mozaika s detailem tváře Krista pocházející ze zaniklé Oratoře
Jana VII. u starého sv. Petra ve Vatikánu. Foto: Petra Hečková

apsidy. S ohledem na neutěšený stav maleb proběhly další
dílčí restaurátorské intervence v roce 1907 a dále ve druhé
polovině 40. let a v 50. letech 20. století.| 5 |
Žádná z těchto kampaní však neměla povahu komplexního
zásahu a rovněž neustávající boj proti vlhkosti byl neúspěšný.
Havarijní stav památky vedl v roce 1980 k jejímu úplnému
uzavření. O naléhavé potřebě záchrany vzácných nástěnných
maleb se začalo intenzívněji mluvit opět až v roce 2000, na
konferenci ke stému výročí objevu (viz pozn. 3). Restaurátorský projekt naplno odstartoval pouhý rok poté, s prvotní finanční podporou organizace World Monuments Fund, která
nakonec zastřešila celou akci až do skončení všech konzervátorských a restaurátorských prací v roce 2015. Hlavním supervizorem prací a vedoucím početného týmu restaurátorů
se stal Werner Matthias Schmid, od roku 2005 ve spolupráci
s Valerií Valentini. V průběhu patnácti let bylo ošetřeno celkem 332m2 nástěnných maleb (vesměs raně středověkých),
244m2 nemalovaných omítek, z velké části datovatelných do
předkřesťanské pozdně antické fáze, a dále 100m2 podlahové
výzdoby technikou opus sectile v prostoru presbytáře a bémy
a 57m2 fragmentů dalších antických podlahových struktur.| 6 |

Rozbor archeologické situace v okolí apsidy také prokázal, že
oblasti největšího poškození maleb, a tedy i zóny s největší
vlhkostí zdiva přímo souvisely s prosakem spodní vody z Palatinu. Po vzoru řešení, jakých se v těchto místech používalo
v antice, je tato nepříznivá situace, dosud komplikující úspěšnou ochranu maleb, aktuálně vyřešena systémem drenáží
a průběžným monitoringem jejich stavu. Ostatně z tohoto
zjištění povstala také jedna ze zajímavých hypotéz přednesených právě na konferenci v roce 2013: za poměrně častým
sledem různých vrstev maleb doloženým především v oblasti
apsidy mohla stát právě tato zvýšená vlhkost zdiva, způsobující časné degradace částí malířské výzdoby, a tím i nutnost
jejich přemalby. Řečeno velmi nadneseně, mohly by za bohatstvím malířské výzdoby slavného chrámu Santa Maria Antiqua
v Římě stát ucpané kanálky.
Estetická prezentace maleb následovala filozofii „minimálního zásahu“.| 7 | Cílem tak nebylo doplnění chybějících částí, ale
co největší zhodnocení pozůstalého konvolutu maleb, byť v jejich fragmentárním stavu. Pouze některá místa, jako např. původní Boniho výplně z portlandského cementu ponechané na
místě, byla retušována vrstvou malty odpovídající svou barevností i zrnitostí středověkým omítkám. Restaurování nástěnných maleb pokračovalo až do roku 2012, aby bylo v následujících třech letech završeno konzervováním a restaurováním
dlažeb a kamenných částí.
Současná výstava, uspořádaná bezprostředně po dokončení
restaurátorských prací, prezentuje památku a její uměleckou
výbavu v kontextu historického a architektonicko-topografického vývoje severovýchodního nároží Palatinu. Vedle samotných prostor někdejší svatyně a původního atria byl návštěvnický okruh rozšířen také o veřejnosti dosud nepřístupné prostory domiciánovské rampy, sousedící s areálem svatyně a spojující Forum Romanum s palácovým komplexem Domus Tiberiana na Palatinu.
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Tato část výstavy je věnována výběrové prezentaci různorodých artefaktů, nalezených během vykopávek na počátku 20.
století a dosud uchovávaných v archeologických depozitářích.
Jedná se například o fragmenty nástěnných maleb předkřesťanského i raně středověkého stáří, úlomky skleněných lamp
a kovové části svícnů původně osvětlujících interiér chrámu,
nebo také neúplný soubor skleněných mozaikových kostek
a zlomků opus sectile. Expozice i výstavní katalog věnují
okrajový zájem také někdejšímu raně baroknímu kostelu Santa
Maria Liberatrice, který musel v roce 1900 ustoupit archeologickým výzkumům, a jehož destrukce, přestože ve své době
kritizovaná částí veřejnosti, bezprostředně vedla k významnému objevu kostela Santa Maria Antiqua. V expozici jsou
vystaveny fragmenty štukové výzdoby klenby chrámu s rozetami a figurálními motivy.
Jádro výstavy se nachází v interiéru samotného chrámu, kde
vedle vystavených artefaktů bezesporu hraje hlavní roli dochovaná malířská výzdoba. Divácky velmi atraktivní, ovšem
z hlediska památkové ochrany spíše diskutabilní formou světelné projekce přímo na povrch nástěnných maleb jsou objasněny i méně poučeným návštěvníkům některé historické
a uměleckohistorické aspekty, týkající se složité stratigrafie
a chronologického vývoje malířské výzdoby v jejích klíčových
částech, jako je např. slavná zeď s palimpsestem, výzdoba
Theodotovy kaple a kaple sv. Mediků.
Na své místo byly po část výstavy navráceny také další artefakty, jejichž provenience je spojována s chrámem Santa Maria Antiqua. Jedná se o fragment fresky s hlavou sv. Agáty, nacházející se nyní v soukromé sbírce v Anglii, a především o starobylou ikonu Panny Marie. Toto Imago antiqua, o němž mluví
již středověký Liber Pontificalis, se stalo pomyslným i faktickým středobodem celé instalace. Příběh obrazu je rovněž příběhem palimpsestu. Téměř do poloviny 20. století nenapovídalo nic o jeho unikátnosti. Teprve restaurátor Picco Cellini
učinil během restaurování obrazu ve 40. letech 20. století
fenomenální objev, když pod vrstvou gotické přemalby v jeho
centrální části odhalil starší malbu Bohorodičky s dítětem,
provedenou technikou enkaustiky na plátně. Téměř okamžitě
byl obraz ztotožněn se starobylou ikonou vynesenou roku 847
z trosek chrámu Santa Maria Antiqua a umístěnou na oltář
nové mariánské svatyně (dnešní Santa Francesca Romana).
Autorům výstavy se podařilo vystavit vzácný originál v rámci
dočasné zápůjčky. Přestože jeho instalace na ústředním místě svatyně je spíše hypotetická a snaží se reflektovat současný stav i podmínky návštěvnického provozu, rezonuje jeho
přítomnost výjimečností tohoto sakrálního místa.

Restaurované fresky, vzácná ikona i soubor raně křesťanských
sarkofágů jsou na výstavě doplněny také o další památky,
jež dotváří obraz výtvarné kultury pozdně antického a raně
středověkého Říma v dobách, kdy povstala většina výzdoby
kostela Santa Maria Antiqua. Vedle série několika císařských
portrétů z 5.–6. století, ilustrujících módu soudobé císařské
reprezentace, se jedná o výzdobu z oratoře papeže Jana VII.
u někdejší vatikánské baziliky, zničené při dostavbě chrámu
svatého Petra roku 1609. V rámci výstavy je zpřístupněná
také další významná raně středověká památka v bezprostřední blízkosti kostela Santa Maria Antiqua: Oratiorium Čtyřiceti mučedníků vždy stálo spíše ve stínu své slavnější sestry,
přestože k jeho objevu došlo prakticky současně v roce 1900.
Menší zájem se stal této památce téměř osudným: její stěny
i malby byly po celé století vystaveny vlivům podnebí a adekvátního zastřešení se dočkala až v roce 1999.
Římská Soprintendenza zpřístupnila komplex raně středověké svatyně Santa Maria Antiqua zatím jen v rámci nynější
dočasné výstavy. Nezbývá, než doufat, že v souladu se záměry kurátorů se podaří vytvořit předpoklady pro další, trvalejší
zpřístupnění této unikátní památky veřejnosti. Snad se při
této příležitosti dočkáme také kritické monografie reflektující výsledky recentního archeologického, restaurátorského
a uměleckohistorického průzkumu, jež umožní revidovat mnohé závěry předchozího bádání. Restaurování kostela Santa
Maria Antiqua trvalo patnáct let. Snad opět nebudeme čekat
tak dlouho.

1 | F. X. Šalda, Několik dojmů a reflexí italských, in: idem, Kritické projevy 8, Praha
1956 (Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 17), s. 164
2 | Maria Andaloro – Giulia Bordi – Giuseppe Morganti (ed.), Santa Maria Antiqua
tra Roma e Bisanzio (kat. výst.), Milano 2016.
3 | Konference Santa Maria Antiqua al Foro Romano: Cento anni dopo proběhla 5.–6.
května 2000 a její sborník uspořádaný Johnem Osborne, J. R. Brandtem a Giuseppem
Morgantim vyšel v roce 2004. Konference Santa Maria Antiqua: The Sistine Chapel of
the Early Middle Ages se konala 4.–6. prosince 2013 v Britské škole v Římě a vydání
jejího sborníku uspořádaného Eileen Rubery je ohlášeno na polovinu roku 2017.
4 | Giuseppe Morganti, Giacomo Boni e i lavori di Santa Maria Antiqua: un secolo di
restauri, in: John Osborne – J. Rasmus Brandt – Giuseppe Morganti (ed.), Santa Maria
Antiqua al Foro Romano: Cento anni dopo, Roma 2004, s. 11-30.
5 | O stavu nástěnných maleb a průběhu restaurování prováděném Ústředním institutem restaurování (Istituto Centrale del Restauro) ve 40. letech 20 století viz: Michelangelo Cagiano de Azevedo, Il restauro di una delle pitture di S. Maria Antiqua,
Bollettino d´Arte XXXIV, 1949, s. 61-62
6 | Werner Matthias Schmid, Il lungo restauro di Santa Maria Antiqua e delle sue
pitture. 2000-2015, in: Santa Maria Antiqua tra Roma e Bisanzio (pozn. 2), s. 386-395,
zvl. s. 386.
7 | Ibidem, s. 395.
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Mozaiky v rychlém tempu
Vladislava Říhová
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, garant projektu NAKI
Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene

Nebývá pravidlem odborné literatury, že vyjde v krátkém časovém úseku hned několik publikací, které se tematicky překrývají či doplňují. U mozaiky se to v letech 2014–2016 podařilo.
Souběh tří českých a jedné zahraniční knihy, konferenčního
sborníku, výstavy Opus musivum a jejího katalogu vytváří možnost nahlížet historii muzívního umění na českém území hned
z několika úhlů pohledu najednou. Stává se tak po desetiletích,
kdy byla specifická umělecká technika jako badatelské téma
opomíjena,| 1 | nepochybně proto, že byla svázána s tendenčními
monumentálními zakázkami socialistického státu. Mozaikářské
řemeslo, výtvarné návrhy na mozaiky a jejich autoři a vůbec dějiny oboru dlouhodobě čekají na zhodnocení, k němuž provokuje i špatný stav mnohých dodnes zachovaných objektů. Právě
možnosti průzkumů a restaurování mozaikových děl byly v posledních letech hybateli odborného zájmu vedoucího k pokusům shrnutí informací o vývoji techniky v českém a moravském
prostředí. Ne náhodou je okruh hned čtyř výstupů spojen s aktivitou spolku Art & Craft Mozaika a jeho představitelky akademické sochařky Magdaleny Kracík Štorkánové. Muzívní techniku široce propaguje, sama ji vyučuje pomocí kurzů, teoreticky
sleduje ve svých textech a také restauruje poničená mozaiková díla.
V prvním větším publikačním počinu je Štorkánové oporou
Tomáš Hájek, který zkušenosti s mozaikou nasbíral především
při plošném průzkumu jihočeských děl. Péčí spoluautorů vyšla
přehledová práce Muzívní umění, mozaika ve výtvarném
umění, vydaná v roce 2014 díky podpoře Hlávkovy nadace.
Stejně jako u dalších publikací financovaných z tohoto zdroje
jde o nízkonákladový tisk. Z tohoto důvodu na jeho formální
stránku nebudeme, na rozdíl od obsahové, klást vyšší požadavky. Autoři avizují text zařazující dějiny české mozaiky do evropského kontextu. Pokouší se mozaikové tvoření v českých zemích
rámcově periodizovat, klasifikovat dle používaných materiálů,
doplnit seznam už dříve známých realizací dalšími díly i sledovat kvality používaného skleněného materiálu. Druhá polovina
publikace je věnována především restaurování mozaik a přípravě restaurování. Kapitoly sledují degradaci a poškození jednotlivých složek děl, na konkrétních případech nastiňují metodologii průzkumů mozaik, postupy jejich pasportizace a restaurátorských či rekonstrukčních zásahů. Zde se uplatňují i texty
Petra Hampla a Františka Tesaře, kteří zveřejňují zkrácené zprávy z restaurování dvou mozaikových děl oceněných na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu.

Obr. 1 Domovní znamení, Železný Brod. Foto autorka.

Těžce soudržný text první části studie vznikal zřejmě kompilací
starších autorských článků a je postižen řadou faktografických
pochybení počínajících záměnami jmen (Antonín vs. Alois Klouda), děl (keramická vs. skleněná mozaika Josefa Lieslera ve
Zlíně) a jejich situování a prezentací zavádějících informací.
V tomto směru je třeba dementovat, že se v historickém jádru
Prahy nesměly mozaikové kompozice zdobící prostory metra
dělat z jiného než kamenného materiálu z památkových důvodů…
Sestavené seznamy mozaik jednotlivých epoch jsou celkově
nedotažené. U části z nich schází byť jen orientační datace,
u většiny pak autorství návrhu nebo provedení. Citace literatury je řazena někdy do textu, někdy ji nevidíme vůbec, což je
zarážející zvláště v pasážích přehledů nejstaršího vývoje mozaiky v zahraničí. Přesvědčivosti práce neprospívá ani využívání cizojazyčných termínů tam, kde existují jejich zažité české ekvivalenty (tessery – kostky; direktní – přímá technika)
a někdy až úsměvné jsou otrocké překlady, např. při popisu restaurování mozaiky Posledního soudu v Praze, kde se měly uplatnit „Moderní zásahy vyvinuté v kolaboraci s Getty Institutem.“
Sami autoři píší, že publikace je souborem jejich starších „reflexí
na toto téma a zde je překládají v rozšířené podobě.“ Bohužel
nároky na v úvodu proklamovanou ucelenou monografii českého muzivního umění tato kniha splnit nemůže.
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Magdaléna Kracík Štorkánová připravila o rok později studii
o pětačtyřiceti stranách textu a obrazové přílohy pro Atlas
funeral. Hřbitov Malvazinky, postihující problematiku umělecky zpracovaných náhrobků vybraného pražského pohřebiště. Publikace vyznívá mnohem systematičtěji než předchozí
počin, mimo jiné i zařazením mozaikové tvorby na hřbitovech
do celkového kontextu sepulkrální kultury, zhodnocené perem
spoluautorů Anny Sejkové (Typologie a původ náhrobků), Jany
Sklenářové Teichmanové (Nástin sochařského náhrobku) a Jakuba Štěpánka (Vztah grafické úpravy a architektury náhrobku). V kapitole Muzívní umění – mozaiky lze ocenit zvláště
průzkum písemných pramenů a obrazové dokumentace z archivu firmy Tiroler Mosaikanstalt, která dodávala v závěru 19.
a na počátku 20. století řadu typových mozaik zabudovaných
i do architektury hrobek a náhrobků sledovaného hřbitova.
Kromě obecnějších dat úvodu je zde především prezentován
autorčin restaurátorský zásah na mozaice Krista z hrobky rodiny Peluňkovy, který se v méně rozsáhlé podobě uplatnil i v předchozí publikaci a znovu byl jako příklad transferu a zpětného
osazení díla publikován v katalogu Opus musivum.

Obr. 2 Mozaika Krista, hrob rodiny Peluňkovy, hřbitov Malvazinky, Praha.
Foto autorka.

Kromě knih se Magdalena Kracík Štorkánová podílela i na organizaci odborné konference konané v únoru roku 2016 pod záštitou Italského velvyslanectví. Vzácné soustředění přednášejících z Itálie, Německa, Polska i Čech bylo završeno vydáním
sborníku MosaiCONtempo – dai mosaici di Ravenna ai nostri
giorni se zkrácenými příspěvky přednášejících. Různý rozsah
a úroveň textů, z nichž některé jsou jen kompilátem známých
zpráv a jiné informacemi o probíhajících akcích (mozaikový festival v Ravenně, schéma studia restaurování mozaiky na italských akademiích) nebo soudobých dílnách (tyrolská firma Storch
a saská Dyroff), často ani neopatřené použitou literaturou, kvalitativně převyšuje např. stať o barokní mozaice. Prezentace se
dočkaly některé restaurátorské postupy a zásahy (středověká
socha Madony obložená mozaikou z Malborku, křížová cesta
z keramické mozaiky na Hostýně).

Obr. 3 Detail keramické mozaiky dle návrhu Jano Köhlera, křížová cesta,
Hostýn. Foto autorka.

Poslední dva konferenční příspěvky jsou věnovány neuralgickému bodu péče o mozaiková díla – mozaikám ze socialistického období. Sochař Pavel Karous zde, jako již vícekrát ve svých
textech, sledoval pozadí vzniku normalizačních uměleckých děl
a akcentoval aktuální nedostatek jejich ochrany. Magdalena
Kracík Štorkánová představila několik svých restaurátorských
zásahů na mozaikách 70.–80. let 20. století. Ať už šlo o restaurování díla in situ (Ladislav Lapáček, plavecká hala Ústí nad Labem – Klíše), transfer před demolicí (Eliška Rožátová, Slunce
z hotelu Praha), přenesení části díla do nových prostor a vazeb
(Eliška Rožátová, Abstraktní kompozice transferovaná z pražského Žižkova a částečně znovu osazená v prostorách Muzea
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou) nebo jen sondážní průzkum mozaiky druhotně skryté za novou příčkou (Sauro Ballardini, Člověk dobývající nové horizonty vesmíru, Praha).
Konference MosaiCONtempo byla vlastně doplňujícím programem výstavního projektu Opus musivum, mozaika ve výtvarném umění, probíhajícího od 20. 11. 2015 do 1. 5. 2016 v prostorách Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Jeho autorkou byla opět Magdalena Kracík Štorkánová, kurátorkou Jana
Fořtová Torňošová. Pečlivě připravená a nainstalovaná expozice předvedla divákům mozaiky menších rozměrů, návrhy na
mozaiky a další související předměty zapůjčené ze sbírek muzeí, odborných pracovišť, škol a ve velké míře i soukromých
majitelů. Až na výjimky návrhů Jana Preislera a Karla Špillara, či
mozaikové desky se Smuteční postavou od Jana Zrzavého, díla
dosud nebyla vystavena ani publikována v odborné literatuře.
Úvodní část expozice byla věnována samotné technice, materiálům a restaurátorským zásahům, takže kromě soustředění
se na umělecká díla měl divák možnost nahlédnout mozaikáři
doslova pod ruce. V tomto směru byly atraktivní vystavené vzorníky mozaikových skel zapůjčené od technoložky Kateřiny Posoldové.| 2 | Z historických exponátů je nutné ocenit schopnost
kurátorek získat zajímavé artefakty ze zahraničních sbírek, např.
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kruhový mozaikový portrét Alberta Neuhaussera, zakladatele
tyrolské mozaikářské dílny, která ve druhé polovině 19. století realizovala i řadu děl na českém území. Veskrze pozitivní
hodnocení si zaslouží též střízlivá grafická úprava textů, která
se promítla v expozici i v katalogu výstavy.

govala v Innsbrucku. Vyvinula se ze sklomalířského podniku založeného v roce 1861 (ne 1871, jak je prezentováno). Na tomto
místě není možné potýkat se s dalšími omyly, snad by ale bylo
dobré podotknout, že dostatečně odborná recenze celého textu
by zřejmě odbourala některé další závady tohoto typu i překlepy ve jménech světoznámých malířů (Domenico Ghirlandio)
či jménech jinak neznámých tvůrců mozaik (Jaroslav Melich)
a korigovala by rozvolněné používání uměleckohistorické terminologie.
Nakonec je největším přínosem knihy fotodokumentace děl ze
sbírek domácích muzeí i zahraničních institucí a soukromých
sběratelů. Můžeme jen litovat, že publikace není pojata jako klasický katalog, kde by byly představeny všechny vystavené objekty. Popisy vyobrazení jsou detailní, někdy však zmatečné.
Naznačené závady by zřejmě byla schopna odstranit jazyková
korektura, ta však pokulhává i v zásadnějších bodech – do textu
pronikly na několika místech hrubky nebo nenavazující věty,
rozpojené odstavce a jiné neduhy vzniklé pozdějšími zásahy
do struktury textů.| 4 | Psáno bez nadsázky, zásadním problémem katalogu je vědecký poznámkový aparát. V závěrečném
seznamu Literatura a zdroje zcela schází některé odkazy, které
v poznámkách nacházíme citované jen ve zkrácené podobě.
Magdalena Kracík Štorkánová často cituje své (mnohdy nepublikované) práce, a to i v případech, že existuje na dané téma
seriózní odborná literatura.| 5 |

Obr. 4 Grafická úprava katalogu Opus musivum

Právě doprovodná publikace je slabším článkem celého projektu. V zásadě je rozdělena na dvě, pro editorku Magdalenu
Kracík Štorkánovou již obligátní, části – za Historickým vývojem muzívního umění následuje Restaurování mozaik. Nejstarší kapitolky z dějin mozaiky od antiky po středověk napsala
Pavla Bauerová. Počínaje novověkem se setkáváme převážně
s texty autorky výstavy, která při sledování české mozaiky první
poloviny 20. století spolupracovala s Veronikou Vicherkovou,
u moderní mozaiky s Tomášem Hájkem a o restaurování se podělila s Janou Fořtovou Torňošovou.
Co je problémem souhrnných textů i rozšířených popisek některých děl? Opět faktografické chyby, které snižují úroveň jednotlivých pasáží, a ačkoliv je v některých formulacích zřejmé, že
je katalog určen širokému plénu zájemců, nikoliv jen odborné
veřejnosti, zavádějící nebo mylné údaje to neomlouvá. Logice
dějin šíření obnovené mozaikové techniky v 19. století nesvědčí, když je setkání tyrolského podnikatele Alberta Neuhaussera
s benátským majitelem mozaikářské firmy Antoniem Salviatim
datováno o třicet let později, než se opravdu událo (stalo se tak
v roce 1857 nikoliv 1887).| 3 | Salviati by tak nemohl Neuhaussera
inspirovat k založení vlastní dílny, která již od roku 1877 fun-

Na tomto místě se s teoretickými pracemi Magdaleny Kracík
Štorkánové a jejích spolupracovníků rozloučíme. Nemůžeme
jim upřít velký přínos v popularizaci tématu, bohužel vyjmenované neduhy by bylo v dalších textech vhodné léčit kritičtějším a pečlivějším přístupem k bohaté základně již publikovaných informací, pro kterou by mohl být inspirací např. následující počin.
Monografie Nemám již snad žádného, s kým bych o věcech
nebeských mluvil… byla vydána v roce 2015, ke stému výročí úmrtí malíře Viktora Foerstera, který je považován za zakladatelskou osobnost české mozaiky. Byla zde editována jeho
korespondence, vedená především s přítelem sochařem Františkem Bílkem a bratrem Josefem Bohuslavem Foersterem.
Práce Martina Hemelíka ml. navázala na krátkou studii Miroslava Kudrny, která foersterovskému bádání udala před pěti
lety prvotní impulz i přes to, že nad verifikovanými informacemi převažovaly domněnky.| 6 | Miroslav Kudrna i Martin Hemelík své texty vydali vlastním nákladem, hnáni potřebou seznámit čtenáře s pozapomenutým dílem Viktora Foerstera a načrtnout alespoň v obrysech jeho komplikovanou osobnost.
Hemelíkova publikace je v oblasti heuristické práce s korespondencí i literaturou (např. dobovými novinovými články), dobře
zvládnutá. Přináší množství drobných informací k některým
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Dobovou konkurencí mozaikáře Viktora Foerstera, který svou
pražskou dílnu otevřel v roce 1903, byli především mozaikáři
z rakouského prostředí. Snad nejslavnější z nich, majitel dílny
Wiener Mosaikwerkstätte, jež realizovala např. Klimtův vlys
v paláci Stoclet v Bruselu, byl letos představen monografií
Leopold Forstner 1878–1936, Ein Materialkünstler im Umkreis der Wiener Secession. Knihu připravila Martina Bauer,
která využila archivních materiálů z pozůstalosti umělce a také
se pokusila dohledat jeho díla in situ. Největší počet Forstnerových realizací najdeme pochopitelně v Rakousku, pět děl se
nachází ve sbírkách institucí v USA, po jednom vzniklo na Ukrajině, v Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku a polské části Slezska.
Česká republika se šesti doloženými (z toho pěti existujícími)
realizacemi je druhou největší oblastí, kde je Forstnerovo dílo
možné sledovat.

Obr. 5 Obálka monografie Viktora Foerstera

dosud jen rámcově časově či autorsky identifikovaným dílům
(např. k mozaice na průčelí klášterního kostela ve Lnářích)
a pokouší se ve zkratce načrtnout přehled Foersterova mozaikářského díla tak, jak se dosud v žádné odborné publikaci
neobjevil. V tomto směru je rozhodně přínosná i pro dějiny
mozaikové tvorby v Čechách a nepochybně inspiruje další bádání, kterému dodává informace v podobě zveřejněných (i když
třeba dále neinterpretovaných) zmínek z archivních pramenů.

Z hlediska českého dějepisu umění je zásadním přínosem
upřesnění datace mozaiky na hrobce rodiny Chiari v Šumperku
do roku 1913 a doklad o tom, že objednavatelkou výzdoby
byla vdova zesnulého zemského poslance Carla von Chiari. Jiná
hesla českých a moravských realizací jsou bohužel zcela kusá,
a to i ve směru určení ikonografie výjevů, kterou lze poměrně
lehce odečíst z děl samotných a pro uměleckohistorické bádání ji můžeme považovat za základní údaj. Tak Martina Bauer
neidentifikuje výzdobu zmíněné hrobky ani kompozici Fénixe
povstávající z popela na mozaice interiéru krematoria v Liberci. Některé mozaiky zařazené v soupisech excerpovaných z písemných pramenů dosud na českém území existují, ale autorka
je nedohledala (dekorace na průčelí Masarykova domu v lázních Velichovky), další zanikly, ale existuje pro ně publikovaná
soudobá dokumentace (lékárna u Bílého anděla v Opavě), která
však v knize není nijak zhodnocena.
Ačkoliv některé pasáže znamenaly pro Martinu Bauer pečlivou heuristickou práci, v případě českých objektů necituje výsledky posledních výzkumů. Tak se u hesla mozaiky sv. Kryštofa na fasádě kostela sv. Ducha ve Slavonicích neobjevují žádné
zdroje, přestože jsou údaje o ní nepochybně načerpány v české
databázi mozaik zpracované VŠCHT Praha, která svá zjištění
získala ze specifické archivní dokumentace meziválečného památkového úřadu.| 7 |

Obr. 6 Obálka monografie Leopolda Forstnera

Obr. 7 Detail skleněné mozaiky Leopolda Forstnera, hrob rodiny Chiari,
Šumperk. Foto autorka.
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I přes naznačené nedostatky, sledované ze zdánlivě nízké perspektivy zájemce o regionální dějiny mozaikové techniky, je
monografie cenným příspěvkem k biografii Leopolda Forstnera. Hodnotí jeho celoživotní tvorbu založenou na odvážné práci
s různorodými materiály a jejich kombinacemi v dobovém kontextu vídeňského secesního okruhu a dívá se na ni také prostřednictvím výstav, kterých se zúčastnil. Nesoustředí se jen
na nejkvalitnější umělecké výtvory, ale sleduje i pozadí široké
produkce limitované často řadou omezení. Dobrým příkladem
Forstnerova praktického přístupu k řešení problémů je založení
vlastní pece na tavení skla ve Stockerau, jež vznikla v roce 1912
po té, co dodávky skleněného materiálu od jiných firem vázly.
Závěrem lze říci, že ačkoliv se mozaiky jako výzkumné téma v posledních letech dočkaly poměrně širokého zájmu odborníků
(vzniklo několik pozoruhodných závěrečných prací | 8 | a minimálně sedm publikací včetně zmíněného výstavního projektu)
je výzkum historie této techniky v Čechách teprve na začátku.
Dobrá startovní pozice dalších badatelů a zájemců o mozaiku
se zdá být zkomplikována různými neduhy, z nichž jsou faktografická nepřesnost a závadné odkazy na použité informační
zdroje asi největším prohřeškem proti badatelskému bontónu.
Na druhou stranu knihy jistě poslouží popularizaci tématu, širšímu publiku nabídnou základní orientaci v problematice a mo-

hou v budoucnu pomoci při ochraně, péči nebo přímo při pokusech o záchranu jednotlivých mozaikových realizací. V tomto
směru tedy patří poděkování všem jmenovaným, kteří muzivnímu umění v minulých letech věnovali soustředěnější pozornost.
1 | S výjimkou intenzivnějšího zájmu Antonína Langhamera. Viz např. Antonín Langhamer, Minulost a přítomnost skleněné mozaiky v Čechách, Sklář a keramik, 2003, č. 4–5,
s. 76.
2 | Ing. Kateřina Posoldová pracovala v 80. letech 20. století v experimentální huti u mozaikářské dílny Ústředí uměleckých řemesel.
3 | Datace setkání do roku 1887 se objevuje i v publikaci Atlas funeral. Hřbitov Malvazinky (s. 93).
4 | Tak v kapitole o novověkých mozaikách (s. 12), autorka zřejmě chtěla citovat Giorgia Vasariho a jeho zmínky o mozaikové technice, ale jméno renesančního životopisce
zde zcela vypadlo a věty na sebe nenavazují.
5 | Nápadně působí odkaz na autorčinu nepublikovou zprávu zvláště u zmínky o vazbách zaalpských středověkých mozaik Posledního soudu v Praze a sv. Jana Evangelisty
v polském Kwidzyně, zvláště vzhledem k tomu, že k tématu existuje rozsáhlý soubor
vědeckých článků počínaje pozitivistickými studiemi druhé poloviny 19. století.
6 | Miroslav Kudrna, Umění cestou k nejvyššímu poslání aneb Výtvarné dílo Viktora
Foerstera (1867–1915), Jihlava 2012.
7 | http://mozaika.vscht.cz/data/pdf/jhcjh001.pdf
8 | Aneta Břehová, Vývoj a užití mozaiky v 50. letech 20. století v českém prostředí,
bakalářská diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2009.
Veronika Vicherková, Novodobá česká mozaika jako specifický druh umění v architektuře druhé poloviny 20. století, diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
Praha 2014.
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