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Náhrobek Arnošta z Pardubic (†1364), prvního pražského arci- 
biskupa, předního rádce a diplomata Karla IV., se nachází ve far- 
ním kostele Panny Marie v Kłodzku. Arnošt z Pardubic prožil 
v tomto městě dětství a měl k němu po celý život vřelý vztah. 
Dávno před svou smrtí (patrně 1352) si také toto město 
a kostel zvolil za místo posledního odpočinku.

Náhrobek zhotovený z opuky osazený na mramorové tumbě 
představuje mimořádný doklad gotického sochařského umění 
14. století. Většina autorů dílo spojuje s pražskou parléřov- 
skou hutí, někteří autoři dokonce s raným mistrovským dílem 
samotného Petra Parléře a datují jej ještě před vytvořením 
náhrobků panovníků v pražské katedrále sv. Víta. Naproti  
tomu jiní autoři se domnívají, že dílo vzniklo dokonce až de-
setiletí po Arnoštově smrti. Všichni odborníci se nicméně 
shodují v hodnocení mimořádné kvality provedení skulptury.

Fakulta restaurování spolupracuje při restaurování 
náhrobku Arnošta z Pardubic v Kłodzku 
Jakub Ďoubal | Karol Bayer, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl

Obr. 2 Restaurátorský průzkum – měření ultrazvukové transmise. 
Foto: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování.

Obr. 1 Náhrobek Arnošta z Pardubic na začátku roku 2016. 
Foto: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování.

V roce 2015 byla Fakulta restaurování Univerzity Pardubice 
přizvána ke spolupráci na přípravě a realizaci restaurování této  
mimořádně významné památky. Stav náhrobku a tumby v době 
započetí projektu byl značně neuspokojivý. Poškození a neod- 
borné opravy jednak narušovaly vizuální vnímání této památ-
ky, jednak hrozilo další poškození a ztráty. V minulosti došlo  
k rozebrání a znovusestavení náhrobku a tumby, přičemž při  
novém sestavení došlo k určitým posunům, a současný stav  
i uložení náhrobku tak neodpovídají původnímu řešení. Figura 
byla posunutá, tumba zkrácená a mnoho částí modelace bylo 
ztraceno.

Náhrobek zhotovený z opuky byl na několika místech rozlomen  
a kromě velkých prasklin procházejících celým blokem bylo od- 
děleno i množství menších částí, u kterých hrozila ztráta. V mi- 
nulosti byly již některé fragmenty sejmuty a deponovány v pro- 
storách kostela. Na náhrobku bylo patrno několik neodborných  
oprav, kdy byly v minulosti tvrdou cementovou maltou vyplněny  
některé praskliny, případně přilepeny oddělené kusy. Většina 
částí nebyla přilepena na původní místo, nebo došlo k jejich po- 
sunu, čímž docházelo ke značné tvarové deformaci. Na povrchu  
opuky se nalézala načervenalá místa, jež však nejsou pozůstatky  
povrchových úprav, ale pravděpodobně změny v hornině vyvo- 
lané vysokými teplotami (možná při požáru kostela). Celý po- 
vrch byl značně znečištěn prachovými depozity. 

Tumba zhotovená z červeného mramoru výrazné kresby byla 
v minulosti také poškozena a jednotlivé časti nepřesně sesta-
veny. Krycí deska je o něco kratší a přilepené fragmenty jsou 
dislokované a nenavazují na sebe. Nejvíce rušivě působní vy- 
správka na přední straně, kdy je chybějící místo doplněno mal- 
tou a cihlami, které prosvítají. Na povrchu mramoru jsou oděrky  
a celá boční strana je výrazně povrchově narušena, pravdě-
podobně v souvislosti s pohybem návštěvníků.

Zaměstnanci Fakulty restaurování Ing. Karol Bayer a Mgr. art.  
Jakub Ďoubal, Ph.D. realizovali v létě 2016 komplexní restau-
rátorský průzkum zaměřený na zhodnocení stavu náhrobku  
a možnosti jeho restaurování. Průzkum zahrnoval vizuální po- 
souzení, fotografickou a grafickou dokumentaci, měření ultra- 
zvukové transmise, monitoring prostředí, analýzu povrchových  
úprav a sekundárních vysprávek. Ve spolupráci s Prof. Richar- 
dem Přikrylem probíhá petrologická srovnávací analýza horni- 
ny, která by mohla napomoci při identifikaci provenience ná- 
hrobku. Na základě tohoto průzkumu byl předložen variantní 
záměr na restaurování.
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Kromě komplexního restaurátorského průzkumu bylo v roce 
2016 provedeno rozebrání náhrobku a jeho transport do pro- 
stor fary, kde bylo provedeno základní očištění od prachových  
depozitů. Dále byly odstraněny nevhodné cementové vyspráv- 
ky, očištěny lomové plochy a jednotlivé části byly slepeny.  
V dalších měsících bude provedeno citlivé dočištění povrchu.  
Cílem čištění bude maximálně respektovat patinu stáří a pouze  
redukovat nejvýraznější nečistoty. Míra tmelení bude mini-
mální a omezí se na zaplnění prasklin. Na základě konzultace  
s příslušnými odbornými orgány je třeba konkretizovat přes- 
nou podobu těchto tmelů a to, nakolik budou praskliny při-
znány. V průběhu prací bude nutné řešit otázku, co s mramo- 
rovou tumbou. Zda respektovat neodborné opravy, které vedly  
k dislokaci fragmentů a změnám její velikosti, či přistoupit 
k rozebrání, výměně, respektive doplnění některých částí či 
jejímu přesunu.

Obr. 3 Demontáž náhrobku. Foto: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování.

Partnery projektu jsou Universita Wrocłav, římskokatolická 
farnost Kłodzko a Kłodzký maršálkovský úřad. Nad celou akcí 
převzal čestnou záštitu PhDr. Jakub Karfík, velvyslanec České 
republiky v Polsku.

Obr. 6 Průběh lepení oddělených částí. Foto: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování.

Obr. 5 Lepení jednotlivých fragmentů. Foto: Univerzita Pardubice, 
Fakulta restaurování.

Obr. 4 Zkouška čištění laserem na lomových plochách. Foto: Univerzita 
Pardubice, Fakulta restaurování.
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Římský hřbitov Verano byl založen na počátku 19. století, 
po vydání napoleonského zákazu pohřbívání uvnitř hradeb. 
Veranovo pole (Campo Verano), ležící u raně křesťanské ba- 
ziliky San Lorenzo fuori le mura, posloužilo jako vhodné mís-
to vybudování rozsáhlého pohřebiště, které je dodnes vy-
užívané a slouží nejen ve svém původním smyslu, ale také  
jako místo turistického zájmu. Funerální turistika je ostat-
ně se svatým městem bytostně spjata. Hrob sv. Petra, raně 
křesťanská pohřebiště v katakombách i místa pohřbů vý-
znamných osobností politického a kulturního života patří 
do závazného itineráře současných návštěvníků, stejně jako 
poutníků minulých staletí. 

Samotná architektonická kulisa otevírá Verano jako tradičně 
uspořádaný hřbitov s vznosnou vstupní branou od architekta  
Virginia Vespignaniho (1872) a následujícím arkádovým ocho- 

Velká nádhera – prezentace kulturního dědictví 
římského hřbitova Verano 
Vladislava Říhová, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl

zem Quadriportico, ve kterém jsou soustředěny sochařsky zpra- 
cované náhrobky rodin stojících na nejvyšších příčkách spo-
lečenského žebříčku. Na vyvýšeninách položených přímo za 
bazilikou doprovází monumentálně komponovanou vstupní 
partii poetické území s mnoha hroby a hrobkami 19. století, 
tvořící nejstarší a nejméně přehlednou část pohřebiště – Pin-
cetto vecchio a Pincetto nuovo. 

Turistický ruch na hlavním římském hřbitově přispěl už  
v 19. a na počátku 20. století ke vzniku průvodců. Brožury 
opatřené i plánky se soustředily hlavně na pohřbené osob-
nosti, kdežto novější knižní produkce na toto téma sleduje 
spíše umělecké poklady hřbitova sloužícího jako pověstná 
galerie pod širým nebem. V současné době nahradil tištěné 
bedekry projekt VISITE CULTURALI AL VERANO, přístupný 
také on--line.

Obr. 1 Leták s informacemi k tematické procházce po hřbitově Verano. Repro: Centro di Documentazione dei Cimiteri Storici di Roma
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Identifikace a prezentace kulturního dědictví hřbitova Vera-
no i dalších římských pohřebišť se od roku 2003 ujalo Centro 
di Documentazione dei Cimiteri storici di Roma. Soubor jede-
nácti tematických procházek po Campo Verano byl vytyčen 
asi o deset let později. Každá představuje zhruba dvouhodi-
nové toulání, kterým návštěvníka orientují jednotně graficky 
upravené letáky opatřené základními informacemi o zvolené 
procházce, seznamem sledovaných objektů, plánem hřbitova 
i praktickými odkazy s otvírací dobou. Při větším počtu zá-
jemců je možné objednat si také průvodcovské služby, větši-
na turistů se však pohybuje po hřbitově jednotlivě a vybírá si 
trasy podle vlastního zájmu. Při orientaci není nutné využívat 
jen samotný plán, protože rozšířené informace strukturované  
stejným způsobem jako procházky je možné vyhledat i na we- 
bových stránkách projektu http://visite.cimitericapitolini.it/. 

Jako zkušební jsme vybrali itinerář č. III – Arti decorative e app- 
licate, sledující různé druhy výzdoby uplatněné v sepulkrální 
architektuře. Samotný leták je možné získat přímo ve vstupní 
bráně hřbitova v prostorách dokumentačního centra, kde je 
umístěna také malá výstava. Je však možné se i předem při- 
pravit a stáhnout si jej z webových stránek http://www.cimi- 
tericapitolini.it/public/visite-percorsi/-3_visite_guidate_
web.pdf a vytištěný nebo uložený v chytrém telefonu využít  
i v případě, že by dokumentační centrum mělo právě zavřeno.  
Pro ty, kteří se budou po hřbitově pohybovat provázení on-li-
ne připojením je pochopitelně možné sledovat objekty přímo 
v mapě na webu projektu. Vzhledem k tomu, že si turisté nosí  
vlastní data (ať v tištěné nebo elektronické podobě) s sebou, 
samotný prostor hřbitova neruší žádné informační cedule, jen 
čas od času se vyskytují orientační plány s označením hřbi- 
tovních sekcí.

Naše procházka vedla mezi osmadvaceti objekty v nejstarší 
partii hřbitova. Kromě dekorativní i figurální sochařské tvorby 
 nás upozornila na řadu mozaik, vitráží v oknech hrobek i na vý- 
jimečnější techniku maleb na plechové nebo mramorové pod- 

ložce. Za všechna pozoruhodná díla jmenujeme alespoň jediné,  
kapli rodiny Giustiniani Bandini – http://visite.cimitericapitoli- 
ni.it/arti-deco/personaggio-89.html. Vysoká architektura dvou- 
poschoďové hrobky je umístěna na hraně svahu v sekci hřbito-
va s příznačným názvem Rampa Caracciolo. V přízemí je zpří- 
stupněna jednoduchým portálem vedoucím do pohřební kaple  
a nahoře, kam je nutné vystoupat veřejným schodištěm, ji dopl- 
ňuje vrcholový kamenný sarkofág, působící jako samostatný 
náhrobek. Hrobku postavil pro janovskou patricijskou rodinu  
v roce 1898 Alessandro Morani. Stvořil skvělou ukázku náhrob-
ního monumentu fin de siécle, přičemž samotná vrcholová vý-
zdoba byla svým základním tvarem, členěním i dekorem oko-
pírována z raně křesťanských sarkofágů. Na pohledové straně  
obrácené ke schodišti jsou vpadlá pole dekorována třemi mo- 
zaikami, které se secesním ztvárněním vymykají z konzerva- 
tivní hřbitovní produkce. Na této výzdobě, zajímavé i z hle-
diska zvolených materiálů (ve skladbě obrazu najdeme kom-
binaci skleněných kostek s drobnými říčními oblázky), praco-
val zřejmě malíř Adolfo de Carolis. 

Druh procházky, sledující drobnější uměleckou produkci hřbi-
tova, byl dán naším zájmem. Kdybychom byli naladěni jinak, 
mohli jsme putovat za hroby osobností svázaných s historií 
města v 19. století, případně za zemřelými v době 1. světové  
války nebo se seznámit s místy posledního odpočinku ital-
ských divadelníků, literátů, architektů a výtvarníků. Do okru-
hu životopisných procházek patří, i pro zahraničního turistu 
atraktivní, putování za hvězdami italského filmového průmy-
slu. Snad nejznámější jména těch, kteří na Veranu odpočíva-
jí, patří herci Marcellu Mastroiannimu nebo představitelům 
italského neorealismu Vittoriu De Sicovi a Robertu Rosselli-
nimu. Tuto specifickou procházku provází i filmové ukázky 
tvorby, které se pojí k biografiím zemřelých ve webové pre-
zentaci http://visite.cimitericapitolini.it/cinema/.

Obr. 2 Pohled mezi hrobky Campo Verano. Foto: autorka

Obr. 3 Detail mozaiky z výzdoby hrobky rodiny Polidori. Foto: autorka
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V závěru nelze pominout fakt, že zákoutí pohřebiště tvoří  
kulisu, kterou si znalci velkého plátna nemohou nechat ujít 
i z jiného důvodu. Poetická báseň La grande bellezza (Velká 
nádhera) oslavující Řím filmovými prostředky zavedla reži-
séra Paolo Sorentina do různých částí města a ve scéně po-
hřbu dávné lásky hlavního hrdiny nevynechala ani schodiště 
v nejstarší části Campo Verano. Tvoří adekvátní kulisu loučení  
a inspiraci k návštěvě místa příjemných procházek a meditací 
nad vidinou zániku všeho pozemského. 

Projekt VISITE CULTURALI AL VERANO určitě může turis-
tům výrazně pomoci, má však také háčky, na které je nutné 
upozornit. Všechny propagační materiály byly i v roce 2016 
dostupné pouze v italské jazykové mutaci, což sice inspiruje 
k našprtání alespoň některých slovíček, ale rozhodně to není 
praktické pro zahraniční turisty. Navíc se tu a tam z oze-
leněné hradby může vynořit pracovník ochranky hřbitova, 
který dokumentátora místních krás upozorní, že fotografo-
vání je zakázáno. Na daný fakt ale žádné oficiální materiály 
nepoukazují. Tyto drobnosti spolu s velkou konkurencí dal-
ších, mnohem známějších, římských památek znamenají, že 
turistů probádávajících Campo Verano je jen pomálu. Hřbitov 
je tak nejen místem svébytné kumulace kulturních a umělec-
kých statků, ale pro návštěvníka unaveného stohlavými davy 
také místem, kde je možné strávit několik nerušených hodin 
pouze ve společnosti hrobek, cypřišů a toulavých koček. Obr. 4 Hrobka rodiny Guistiniani Bandini. Foto: autorka
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