
rescence lakové vrstvy v UV-A záfiení o vlnové délce

365 nm. Podobnû jako u vzorku z Moravské galerie

i zde vidíme v˘razn˘ ãern˘ základ, na kterém jsou

jednotlivé vrstvy povrchové úpravy. První je vrstva

transparentní pryskyfiice, oddûlená souvrstvím ãer-

né pigmentované vrstvy a kovové fólie, na nûÏ je na-

nesena je‰tû dal‰í vrstva pryskyfiice dokonãená ko-

vovou fólií. I tento lakov˘ povrch opût odpovídá

vzorkÛm publikovan˘m Böckelmannovou a naznaãu-

je, Ïe by pfiedmût mohl patfiit do stejného technolo-

gického okruhu.

Závûr

Cílem tohoto ãlánku bylo na základû nûkolika má-

lo analyzovan˘ch pfiíkladÛ nábytku z ãesk˘ch a mo-

ravsk˘ch sbírek upfiít pozornost na zajímavé a dnes

badatelsky zcela opomíjené odvûtví lakov˘ch prací.

Dosti jasnû totiÏ ukazuje i na malém objemu vzorkÛ

v˘znamnou technologickou rozmanitost, s níÏ se bu-

dou nuceni badatelé, restaurátofii a památkáfii do

budoucna vyrovnat. Je jistû nezbytné, aby pfiedmûty,

které se dnes nacházejí ãasto v nevyhovujících pod-

mínkách, a navíc mnohdy ve znaãnû zdevastovaném

stavu, byly konzervovány a byla jim vûnována náleÏi-

tá péãe. Aby se jim takové péãe dostalo, je nutná

znalost technologií, jimiÏ byly tyto pfiedmûty zhoto-

veny. Text ukazuje, s jak velkou technologickou

pestrostí se mÛÏeme u pfiedmûtÛ setkat a jak ne-

zbytn˘ je peãliv˘ technologick˘ prÛzkum, kter˘ by

mûl b˘t následnû doplnûn i prÛzkumem materiálo-

v˘m, pokud to bude pfii stavu souãasné památkové

péãe ekonomicky moÏné. 

Probíhající v˘zkum v sobû nese pochopitelnû da-

leko vût‰í informaãní potenciál a je tfieba mít na pa-

mûti, Ïe zde prezentované informace jsou pouh˘m

zlomkem. Pfiesto jasnû ukazují komplikovanost té-

matu a úskalí, jimÏ musí a bude muset ãelit památ-

ková péãe a restaurátofii pfii restaurování a konzer-

vování takto technologicky komplikovan˘ch a navíc

velmi rÛznorod˘ch objektÛ. JiÏ nyní je jasné, Ïe lako-

vané objekty budou do budoucna vyÏadovat maxi-

málnû pouãen˘ a velmi individuální pfiístup. Je proto

nezbytné, aby v domácí restaurátorské obci zájem

o tuto problematiku postupnû narÛstal. 

Radek RY·ÁNEK

„Ob j e v “  e p i t a f u  r o d i n y  J a n a  

Hodû j o v s k ého  z Hodû j o v a  

v âe s kém  Rudo l c i

Kostel Narození sv. Jana Kfititele stojící v centru obce

âesk˘ Rudolec na samém okraji jihozápadní Moravy

pfiedstavuje v mnoha ohledech v˘znamnou památku.

V odborné literatufie je reflektován v souvislosti s ar-

chitekturou pozdnû gotick˘ch dvoulodních kostelÛ

a také v kontextu stfiedovûké nástûnné malby.
1

V in-

teriéru kostela se také nachází fiada stfiedovûk˘ch

a renesanãních náhrobníkÛ patfiících místním ‰le-

chticÛm, o kter˘ch v‰ak nalézáme zmínky jen ve

vlastivûdné literatufie.
2

Mezi sepulkrálními památ-

kami kostela vyniká sv˘mi rozmûry i uÏit˘m materiá-

lem epitaf rodiny nekatolického ‰lechtice Jana Ho-

dûjovského z Hodûjova z roku 1582, situovan˘ pfii

severní stûnû kostelního dvoulodí. PfiibliÏnû ‰esti-

metrov˘ památník má podobu edikuly, v jejíÏ spodní

ãásti je osazena nápisová deska a v centrální ãásti

se nachází figurální v˘jev zpodobující rodinu Jana

Hodûjovského z Hodûjova v modlitbû k ukfiiÏované-

mu JeÏí‰i Kristu. Zleva doprava jsou vyobrazeni Jan

Hodûjovsk˘ z Hodûjova, synové Oldfiich a Tomá‰

Dûtfiich, dále dvû dcery a manÏelka Rosina z Var-

temberka.
3

Jan Hodûjovsk˘ je odûn v brnûní, syno-

vé, dcery i manÏelka mají dobov˘ odûv s dlouh˘mi

plá‰ti. UkfiiÏovan˘ Kristus je vyobrazen v malém mû-

fiítku s rozevlátou bederní rou‰kou. V˘jev je rámován

edikulou tvofienou toskánsk˘mi polosloupy a troj-

úheln˘m frontonem s profilovanou fiímsou, v nûmÏ je

vyobrazena polopostava Boha Otce. Po stranách tym-

panonu se nacházejí dva andûlé. Cel˘ epitaf je zavr-

‰en postavou Vítûzného Krista umístûnou na vrcholu

tympanonu. Spodní ãást epitafu vyplÀuje kamenná

deska s identifikaãním nápisem, jehoÏ pole jsou orá-

mována dekorativním rolverkem v nízkém reliéfu. Po

stranách desky se nacházejí rodové erby. 

Epitaf Hodûjovsk˘ch byl po dlouhou dobu zcela

pfiehlíÏen zjevnû z toho dÛvodu, Ïe byl v minulosti

zalíãen desítkami vrstev vápenn˘ch nátûrÛ, které

zcela setfiely pÛvodní vzhled díla a ukryly je pod ne-

vzhlednou slupku. JiÏ pfied bezmála sto lety v sou-

vislosti s epitafem poznamenal Jan Tiray, Ïe „v‰e

spl˘vá v neladn˘ celek“.
4

Nedávn˘ restaurátorsk˘

prÛzkum
5

ale doslova znovu objevil pozapomenuté

dílo a pohled na nû zcela promûnil. Ukázalo se, Ïe

zatímco architektura edikuly je Ïulová, figurální reli-

éfy byly vytvofieny technikou renesanãního ‰tuku, za-

loÏenou na pouÏití vápna a drceného bílého plniva.

Provedené sondy dále odhalily mimofiádné v˘tvarné

kvality díla jak ve zpÛsobu sochafiské modelace, tak

i v polychromii, jeÏ se pod vrstvami nátûrÛ souvisle

dochovala. To z epitafu Hodûjovsk˘ch ãiní vzácnou

ukázku uÏití renesanãního ‰tuku mimo oblast deko-

rací architektury. Neménû v˘znamn˘m aspektem je

skuteãnost, Ïe podle aktuálních zji‰tûní byl epitaf

poprvé zabílen zfiejmû nedlouho po svém vzniku, pa-

trnû jiÏ v první tfietinû 17. století, v souvislosti s re-

katolizací a od té doby jiÏ jen pfiib˘valy dal‰í vrstvy

nátûrÛ. Jedná se tedy o dílo, jeÏ s velkou pravdûpo-

dobností nepro‰lo Ïádn˘mi opravami v prÛbûhu ba-

roka i 19. století, a ani Ïádn˘mi modernûj‰ími zása-

hy, coÏ je u figurálního ‰tukového díla z doby

renesance zcela ojedinûlé. Epitaf proto bude v nej-

bliÏ‰í dobû pfiedmûtem podrobného umûleckohisto-

rického zkoumání a pfiedev‰ím kompletního odkrytí

a následného restaurování, které se má uskuteãnit

v prÛbûhu rokÛ 2019 a 2020. UÏ nyní se nabízí celá

fiada podnûtÛ pro interdisciplinární v˘zkum: od osudÛ

ãlenÛ moravské vûtve rodiny Hodûjovsk˘ch a jejich

vazeb k v˘znamn˘m ‰lechtick˘m rodÛm pfies rekatoli-

zaãní niãení protestantsk˘ch památek aÏ po formál-

ní, technologické a materiálové srovnání s dal‰ími

‰tukov˘mi díly z daného období (napfiíklad se ‰tuky

v pohfiební kapli V‰ech svat˘ch na zámku v Telãi). Po-

drobn˘ prÛzkum a odkryv epitafu bude pfiedstavovat

jeden z hlavních v˘stupÛ projektu NAKI II – Rene-

sanãní a man˘ristické ‰tukatérství v âechách a na

Moravû, jehoÏ hlavním fie‰itelem je Fakulta restauro-

vání Univerzity Pardubice. 

ZdeÀka MÍCHALOVÁ
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� Poznámky

1 K architektufie viz Vladimír Nekuda (ed.), Vlastivûda mo-

ravská. Daãicko, Telãsko, Slavonicko, Brno 2005, 

s. 555–557. K nástûnn˘m malbám viz Marie Vy‰ohlídová,

Nástûnná malba v âechách ve 14. století. âesk˘ Rudolec

a JindfiichÛv Hradec (diplomní práce), Ústav dûjin kfiesÈan-

ského umûní KTF UK, Praha 2011.

2 Zatím nejúplnûj‰í pojednání o sepulkrálních památkách

v âeském Rudolci obsahuje pfiíslu‰n˘ svazek moravské

Vlastivûdy, viz Jan Tiray, Vlastivûda moravská. Slavonick˘

okres, Brno 1926, s. 207–212.

3 Jméno Jan se v prÛbûhu 16. století objevuje v rozvûtve-

né rodinû Hodûjovsk˘ch nûkolikrát. Rudoleck˘ epitaf dal

vytvofiit Jan (VII.) Hodûjovsk˘ z Hodûjova, kter˘ sídlil na

Markvarci a byl synem komorníka men‰ího soudu Mark-

rabství moravského Arkleba Hodûjovského z Hodûjova.

Nemûl by b˘t zamûÀován se sv˘m známûj‰ím souãasní-

kem, humanistou Janem (IV.) Hodûjovsk˘m z Hodûjova,

kter˘ sídlil na ¤epici. Pro základní informace o moravské

vûtvi Hodûjovsk˘ch viz Bartolomûj Paprock˘ z Hlahol, Zr-

cadlo Markhrabstwj Morawského, Olomouc 1593, list

CCLXXXI–CCCLXXXII. – Josef Jireãek, Jan Hodûjovsk˘ z Ho-

dûjova, jeho rod i pÛsobení a latin‰tí básníci tovary‰stva

jeho, Praha 1884, s. 10–11, 17, 21. – Josef Vichr, Dûjiny

rodu Hodûjovsk˘ch z Hodûjova (rukopis), Kraselov 2002,

s. 39–42.

4 Tiray (pozn. 2), s. 210.

5 PrÛzkum byl proveden na podzim roku 2018 MgA. ZdeÀ-

kem Kováfiíkem, MgA. Lucií Bar tÛÀkovou, Ing. Renatou

Ti‰lovou, Ph.D., a Vojtûchem Krajíãkem, DiS., v rámci pro-

jektu MK âR NAKI II – Renesanãní a man˘ristické ‰tuka-

térství v âechách a na Moravû, id. ã. DG18P02OVV005.
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A l o i s  Mus i l ,  a n t i k a  

a âe s ké  z emû

„Tvofiila mû pou‰È a Ïivotní bída. V pou‰ti mi nepo-

mohly ani tituly, ani fiády. Byl jsem odkázán sám na

sebe a na Boha. Vûdomí, Ïe konám svou povinnost,

je nejlep‰ím uznáním a jedinou plnou odmûnou.“

Dne 2. listopadu 2018 se v sídle generálního fie-

ditelství Národního památkového ústavu na Starém

Mûstû, v domû U Vofiíkovsk˘ch, konal semináfi Alois

Musil, antika a âeské zemû. Tato komorní konferen-

ce byla skvûlou ukázkou odborné spolupráce Národ-

ního památkového ústavu s Ústavem pro klasickou

archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

a âeského národního komitétu ICOMOS.

Alois Musil, orientalista, knûz a cestovatel, muÏ

mnoha profesí a zájmÛ, se narodil 6. ãervence

1868 v Rychtáfiovû, v roce 2018 by se tedy doÏil

150 let. Semináfi si kladl za cíl pfiipomenout jeho

mnohovrstevnou osobnost a posluchaãi se tak

mohli seznámit s tématy, která souvisela nejen s ar-

cheologií a zájmem tohoto badatele o památky, ale

i s jeho pÛsobením na Blízkém v˘chodû, v Rakousku

a âesk˘ch zemích.

Úvodní slovo za NPÚ a ICOMOS pronesl docent

Josef ·tulc a za Filozofickou fakultu docent Peter

Pavúk, fieditel Ústavu pro klasickou archeologii FF

UK. 

Zahraniãním hostem byl profesor Michael Weigl

z vídeÀské univerzity, kter˘ proslovil pfiedná‰ku 

In the Footsteps of Alois Musil: The Study of the Wadi

ath-Thamad Region in Arabia Petraea and in the

Survey of the Wadi ath-Thamad Project.
1

Pfiíspûvek

se vûnoval Musilov˘m v˘zkumÛm v Jordánsku v po-

sledních dnech rakousko-uherské monarchie. Pfied-

stavil mnohotvárnou osobnost Aloise Musila a jeho

akademickou kariéru ve Vídni. Poté se vûnoval loka-

litû Ma’dabÇ v Jordánsku v dobû, kdy zde badatel

pob˘val. Z této oblasti pfiedstavil Musilem pofiízené

fotografie a mapy. Na konci svého pfiíspûvku pfied-

stavil profesor Weigl projekt Wadi ath-Thamad, na

nûmÏ se podílí nûkolik akademick˘ch institucí – ka-

nadská a rakouská univerzita (Wilfrid Laurier Univer-

sity, University of Vienna), dále Social Sciences and

Humanities Research Council of Canada, The De-

partment of Antiquities of Jordan a nakonec organi-

zace The American Schools of Oriental Research. 

O odrazu ãinnosti Aloise Musila v ãeské geografii

pfiedná‰el doktor Jifií Martínek z Historického ústa-

vu AV âR. Pfiedná‰ku zapoãal exkurzí do historie

ãeské geografie od profesora Jana Palackého, syna

„otce národa“, pfies novou generaci geografÛ aÏ po

samotného Aloise Musila, jehoÏ v˘zkumy byly geo-

grafii velice blízké a byl (mimo totalitní období) mezi

geografy také fiazen. J. Martínek hovofiil o zmûnách

po roce 1920, kdy Musil pfiichází do Prahy a pfied-

ná‰í zde mj. i o geografick˘ch tématech. Vedle toho

Musil také ve 20. letech psal pro American Geo-

graphical Society, pro ãasopis ·ir˘m svûtem ad.

Kontext doby, v níÏ badatel Ïil, pfiiblíÏil profesor

Petr Charvát z Pedagogické fakulty UK. Na úvod na-

stínil situaci v orientalistice na konci 19. a poãát-

kem 20. století v Rakousku-Uhersku a pfiedstavil je-

jí osobnosti (Hermann Junker, Philipp Back, Ernst

Sellin, Carl Watzinger, Otto Benndorf, Felix von Lus-

chan), stejnû tak hovofiil o jimi zkouman˘ch lokali-

tách. Zmínil ãinnost Rakouského archeologického

ústavu ve Vídni, práci badatelÛ s ním spojen˘ch (na-

pfi. David Heinrich Müller) a Jemenskou expedici

z let 1898–1899.

Archeologick˘mi aspekty Musilova díla na pfiíkla-

du lokality ar-Rus‚áfa, zbytkÛ starobylého mûsta

v severní S˘rii, se zab˘val Josef Souãek z Národního

muzea v Praze (pfiíspûvek Musil, Mendl, Resafa).

Uvedl ‰ir‰í geografick˘ kontext místa a pfiehled hlav-

ních v˘zkumÛ, které na nûm probûhly. Poté se zab˘-

val pfiínosem Aloise Musila k poznání této památky.

Architekt Antonín Mendl (1890–1944) mûl poté

pfiístup k té ãásti celkové dokumentace, o kterou

Musila nepfiipravilo pfiepadení v pou‰ti – k fotografi-

ím, plánÛm, ale i k práci pánÛ Friedricha Sarreho

a Ernsta Herzfelda. Tento materiál mu umoÏnil vy-

tvofiit rekonstrukce, které byly v principu správné

a jejichÏ upfiesnûní a opravy pfiinesly aÏ moderní v˘-

zkumy ve druhé polovinû 20. století.

Docent Jifií Musil (¤ímské tradice v ummájovské

architektufie) podrobnû probral dispozice stavby Ku-

sejr Amra a detailnûji se vûnoval zejména v˘zdobû

tohoto zámeãku z 8. století, kter˘ odborné vefiej-

nosti poprvé pfiedstavil právû Alois Musil. Zab˘val

se pfiedev‰ím paralelami vycházejícími z pompejské-

ho a pozdnû fiímského nástûnného malífiství. 

Martina Veselá ve své pfiedná‰ce Alois Musil ja-

ko archeolog a dokumentátor zhodnotila komplexnû

roli Aloise Musila jako archeologa, vyzdvihla jeho v˘-

znam a pfiínos pro tento obor a ochranu archeolo-

gick˘ch památek na Blízkém v˘chodû. Prezentovala

také nûkolik konkrétních ukázek se zvlá‰tním zamû-

fiením na památky po‰kozené ãi zniãené bûhem po-

sledního váleãného konfliktu v S˘rii. Bádání Aloise

Musila uvedla do kontextu ostatních archeologic-

k˘ch v˘zkumÛ na Blízkém v˘chodû a shrnula proble-

matiku Musilovy dokumentace a interpretace ve

svûtle moderních poznatkÛ. V poslední ãásti svého

pfiíspûvku prezentovala projekt archeologické data-

báze lokalit zkouman˘ch Aloisem Musilem, zapoãa-

t˘ v rámci jejího studia na Sorbonnû, vãetnû problé-

mÛ souvisejících s jeho realizací a dokonãením. 
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Obr. 1. Epitaf rodiny Jana Hodûjovského z Hodûjova,

1582, kostel narození sv. Jana Kfititele, âesk˘ Rudolec.

Foto: Vojtûch Krajíãek, 2018.

Obr. 2. Detail tváfie dcery Jana Hodûjovského po odstranû-

ní druhotn˘ch vrstev vápenn˘ch nátûrÛ, epitaf rodiny Jana

Hodûjovského z Hodûjova, 1582, kostel narození sv. Jana

Kfititele, âesk˘ Rudolec Foto: Vojtûch Krajíãek, 2018.

� Poznámky

1 V názvech pfiíspûvkÛ a projektÛ byla zachována pÛ-

vodní transkripce pouÏitá pfiedná‰ejícími, ostatní

názvy lokalit byly sjednoceny podle souãasn˘ch pra-

videl pfiepisu.

1

2
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