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Specifika restaurování defektního exempláﬁe
Bible kutnohorské
Kateﬁina ëOUBALOVÁ
Roku 1489 vydal tiskaﬁ Martin z Ti‰nova Kutnohorskou bibli, která obsahovala 116 dﬁevoﬁezÛ inspirovan˘ch Biblí
norimberskou z roku 1483. Pﬁíspûvek se zab˘vá v˘robou, tiskaﬁskou technologií, kniÏní dﬁevoﬁezbou a vazbou Bible kutnohorské. ZároveÀ také uvádí její po‰kození a následné restaurování.
A N O TA C E :

2

1

První ãeská a vÛbec slovanská ti‰tûná bible,

Autorkou v‰ech snímkÛ a nákresÛ je Kateﬁina ëoubalová.

■ Poznámky

zvaná Bible praÏská, vy‰la v Praze roku 1488.

Obr. 1. Kutnohorská bible, kolorovan˘ dﬁevoﬁez, âMS

1 Pro bibli zvanou Kutnohorská, vydanou 14. listopadu

O rok pozdûji následovala první ãeská ilustrovaná

Kutná Hora, fond bez bliÏ‰í specifikace, inv. ã. 56/99.

1489 v Kutné Hoﬁe, se uÏívá zkrácené oznaãení „Bh“ za-

bible vydaná tiskaﬁem Martinem z Ti‰nova v Kut-

Obr. 2. Faksimile zvané Uppsalské, dﬁevoﬁez doplnûn˘

vedené v Vladimír KYAS: Textproben der alttschechischen

1

pouze rubrikátorem, fond Národní knihovny âR, oddûle-

Bibelübersetzungen, in: Kuttenberger Bibel. Kutnohorská

ní rukopisÛ a star˘ch tiskÛ, sign. E 206/1.

Bible bei Mar tin von Ti‰nov, Padeborn-München-Wien-

né Hoﬁe, známá jako Bible kutnohorská (Bh).

Novinkou kutnohorského vydání bible je 116 dﬁe2

voﬁezÛ. Ilustrace byly ﬁezány zjednodu‰ením po-

-Zürich 1989, s. 35–43.

dle dﬁevoﬁezÛ bible hornonûmecké, zvané Bible

2 Vzhledem k znaãn˘m odli‰nostem u jednotliv˘ch vydání

norimberská, vydané roku 1483 Antonem Kobergerem v Norimberku

3

(srovnání dﬁevoﬁezÛ viz

obr. 1–3). PÛvodní náklad Bh je hrubû odhadován
4

Nástin geneze prvotisku s pﬁihlédnutím k po‰ko-

je udáván i poãet 118 dﬁevoﬁezÛ. Rozdíly vznikly v˘sky-

zení restaurované bible

tem, ãi absencí dﬁevoﬁezu jako signetu a dále odli‰n˘m

V˘chozí materií pro vznik kniÏního bloku byl pa-

sãítáním v pﬁípadû opakujících se motivÛ.

na 200 aÏ 500 exempláﬁÛ, z nichÏ se do dne‰-

pír, kter˘ coby psací, respektive tisková podloÏka

3 Bible zvaná Norimberská, vydaná roku 1483 Antonem Ko-

ních dnÛ zachovalo a je známo jen pﬁibliÏnû

nahradil pergamen. Kvalita, a tedy i Ïivotnost pa-

bergerem v Norimberku, exempláﬁ z fondÛ Národní knihovny

40 kusÛ. Z poãtu dochovan˘ch v˘tiskÛ je celkem

píru byla obecnû pomûrnû vysoká, technologie v˘-

âR, oddûlení rukopisÛ a star˘ch tiskÛ, sign. GW 4303.

pouze 16 povaÏováno za kompletní. âeské muzeum

roby nevykazovala zvlá‰tní odli‰nosti. Jisté rozdíly

4 Jaroslav VOBR: Kutnohorská bible – problém 1. a 2. vy-

stﬁíbra v Kutné Hoﬁe (dále jen âMS) spravuje je-

v kvalitû ruãního papíru mohly vznikat pﬁi procesu

dání, in: Miscellanea oddûlení rukopisÛ a star˘ch tiskÛ

den úpln˘ v˘tisk Bh (inv. ã. ST 1), jeden znaãnû

ruãního ãerpání na papírenské síto, kdy záleÏelo

NK âR, ã. 10/1993, díl I., Praha 1994, s. 211.

defektní v˘tisk (inv. ã. 56/99), kter˘ byl pﬁedmû-

zejména na zruãnosti ãerpaãe. Pﬁi ‰patném ãer-

5 Bible zvaná Kutnohorská, pﬁírÛstkové ãíslo 551/79.

tem uvedeného restaurátorského zásahu, a dále

pání docházelo k nerovnomûrnému rozmístûní

6 Navíc 8. kvûtna 2010, u pﬁíleÏitosti slavnostního otev-

vláken, vznikaly shluky, nebo naopak prÛsvity,

ﬁení Galerie stﬁedoãeského kraje v Kutné Hoﬁe (GASK),

které byly po zalisování je‰tû markantnûj‰í. Tento

kutnohorské muzeum pﬁedstavilo veﬁejnosti zbrusu nové

druh po‰kození papíru byl ãast˘m jevem u restau-

faximile Bh, provedené podle kompletního v˘tisku,

rovaného v˘tisku Bh a jako takov˘ byl povaÏován

inv. ã. ST 1 ze sbírek âMS. 0

5

6

19 voln˘ch jednolistÛ (inv. ã. 1011/79).
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Obr. 3. Norimberská bible, dﬁevoﬁez, Anton Koberger,
1483, pﬁedloha pro ﬁezby Kutnohorské bible, exempláﬁ
z fondu Národní knihovny âR, oddûlení rukopisÛ a star˘ch tiskÛ, sign. GW 4303.
Obr. 4. Kutnohorská bible, jednoduchá ãervená iniciála
„P“ s ukázkou práce rubrikátora, fond âMS Kutná Hora
bez bliÏ‰í specifikace, inv. ã. 56/99.

za autentick˘ prvek a v moÏné míﬁe zachován
s ohledem na stav památky. Samozﬁejmû byly respektovány i typické ruãní okraje papíru, pokud v˘jimeãnû unikly oﬁezání v minulosti. V‰echny na‰e
prvotisky byly vyti‰tûny na ruãním papíﬁe a ve‰ker˘
jejich papír byl záleÏitostí importu, nejprve pﬁeváÏ7

nû italského a dále pak nûmeckého, zejména
3

norimberského. Na domácí pÛdû se s urãitostí
setkáváme s první papírnou aÏ na Zbraslavi roku
1499, kdy vlastnû éra inkunábulí konãí. Pro tisk
Bible kutnohorské nakoupil Martin z Ti‰nova papír
zﬁejmû v Ravensburku ve Württembersku, ãemuÏ
nasvûdãují vodotisky obsaÏené v bibli (obr. 5).

8

Nejãastûji uÏívan˘m motivem je B˘ãí hlava s Ïerdí
obtoãenou hadem, dále Tﬁi desky starozákonné,
typ Váhy a koneãnû filigrán pracovnû oznaãen˘ jako Meã, kter˘ literatura neuvádí, byl nalezen pouze v restaurovaném exempláﬁi bible.

9

Pﬁipraven˘ ruãní papír byl urãen k záznamu,
v tomto pﬁípadû knihtisku v kombinaci s dﬁevoﬁezem. Genialita Gutenbergova vynálezu spoãívá zejména v propojení dﬁíve znám˘ch dílãích postupÛ
v jeden koordinovan˘ v˘robní proces.

10

Vedle po-

hybliv˘ch liter, smûsi liteﬁiny, licího strojku a tis4

kaﬁského lisu je z pohledu restaurování podstatná
smûs tiskaﬁské barvy. Nejstar‰í a nejãastûji uÏíva-

s fermeÏí. Dvoubarevn˘ tisk mohl b˘t provádûn zá-

meno bylo následnû dopsáno. Písmena vût‰inou

nou tiskaﬁskou barvou je ãerná. Jedná se o velmi

roveÀ, anebo se tisk do lisu vkládal pro kaÏdou

neb˘vala prací vpravdû iluminátorskou, jednalo se

stabilní, více ménû ãist˘ uhlík ve smûsi s tiskaﬁ-

barvu zvlá‰È, jak zjistíme srovnáním jednotliv˘ch

spí‰e o jednodu‰‰í práci písmomalíﬁskou a po-

11

kter˘ se velmi dobﬁe sná‰í s papí-

v˘tiskÛ Bh, ov‰em v restaurovaném exempláﬁi ze

mocnou rubrikátorskou (obr. 4). Pro Bh i jiné pr-

rem. Oproti bûÏnû uÏívan˘m psacím látkám, zejmé-

skou fermeÏí,

sbírek âMS se ãervená barva vÛbec nedochovala.

votisky bylo typické kombinování nenároãn˘ch

na Ïelezogalov˘m inkoustÛm, znám˘m pﬁedev‰ím

Technika dﬁevoﬁezu je pﬁíbuzná s technikou

jako inkousty dubûnkové, které dokáÏí papír silnû

knihtisku, jedná se o tisky z v˘‰ky, které se vzá-

degradovat a zpÛsobovat aÏ jeho propad, je kvalit-

jemnû dobﬁe doplÀovaly a mohly b˘t ti‰tûny záro-

■ Poznámky

ní tisková barva pro papír doslova v˘hrou. Specific-

veÀ. Tiskaﬁská barva byla uÏívána stejná jako pro

7 Michal ëUROVIâ a kol.: Restaurování a konzer vování

ké a nepﬁíli‰ ãasté po‰kození tisku mohlo vznikat

písmo, tedy ãerná stabilní barva, která nezpÛso-

archiválií a knih, Praha – Litomy‰l, Paseka 2002, s. 34,

pﬁi v˘robû, respektive pﬁi tisku, v dÛsledku po‰ko-

buje po‰kození papíru a vût‰inou neãiní potíÏe pﬁi

ISBN 80-7185-383-6.

zení papíru, jak tomu bylo i na nûkolika místech

restaurování. Podstatnû obsáhlej‰í je problemati-

8 Jaroslav âERVEN¯: Kutnohorské prvotisky, in: Typogra-

restaurovaného prvotisku bible. List papíru byl

ka barevn˘ch pigmentÛ, které nacházely uplatnûní

fia, 31, 1924, ã. 7, s. 148.

neopatrnou manipulací ãásteãnû pﬁeloÏen a pﬁes

v dopisovan˘ch iniciálách a kolorovan˘ch dﬁevoﬁe-

9 Bible zvaná Kutnohorská, vydaná roku 1489 Martinem

vznikl˘ ohyb byl vyti‰tûn text. Po rozlisování ohybu

zech, pﬁípadnû i pro drobné iluminace, zejména

z Ti‰nova v Kutné Hoﬁe, exempláﬁ z fondÛ âMS Kutná Ho-

je tedy tisk nepﬁesn˘, vzniká prázdné místo, které

grotesky a marginální ornamenty. Bylo pravidlem

ra, bez bliÏ‰í specifikace fondu, inv. ã. 56/99.

b˘vá opticky ru‰ivé. DoplÀování textu se ale v Ïád-

pﬁipodobÀovat prvotiskovou knihu knize rukopis-

10 Více Mirjam BOHATCOVÁ a kol.: âeská kniha v promû-

ném pﬁípadû neprovádí, podle okolností je moÏné

né; proto, a také z dÛvodÛ poãáteãního nedostat-

nách staletí, 1. vydání, Panorama, Praha 1990, s. 120,

ponechat ohyb v pÛvodním stavu, nerozlisovan˘.

ku vhodného typografického materiálu, b˘valy ba-

ISBN 80-7038-131-0.

âerná tiskaﬁská barva byla uÏ od poãátkÛ knihtis-

revné iniciály dopisovány ruãnû. Pro iniciálu se

11 Více Miroslav ·IROK¯: Záznamové prostﬁedky,

ku po vzoru rukopisÛ rozbíjena a doplÀována ãer-

ponechávalo místo, kde se v chlebové sazbû vy-

in: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Praha –

ven˘m tiskem, jasnou rumûlkou v kombinaci

tiskla takzvaná reprezentanta a pﬁedti‰tûné pís-

Litomy‰l, Paseka 2002, s. 324, ISBN 80-7185-383-6.
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5

Obr. 5. Kutnohorská bible, filigrány obsaÏené v restauro-

dejnost samozﬁejmû kaÏdou dal‰í prací rostla. Pﬁi-

jen 415 listÛ originálu, ov‰em rozsah po‰kození

vaném exempláﬁi. Filigrán B˘ãí hlava v nûkolika obdob-

hlédneme-li navíc k finanãní tísni tiskaﬁe Martina

pﬁibliÏnû ãtvrtiny z nich byl natolik znaãn˘, Ïe jejich

n˘ch variantách; filigrán Desky starozákonné ve dvou va-

z Ti‰nova, kter˘ byl podle zápisu v mûstsk˘ch kni-

kompletace bez srovnání s jin˘m dochovan˘m v˘-

riantách; filigrán Váhy ve dvou variantách a filigrán Meã

hách zadluÏen: „Impressator dluÏen obci. Marti-

tiskem nebyla moÏná. Konkrétnû nejvíce, jak mÛ-

nalezen˘ pouze v restaurovaném exempláﬁi fond âMS

novi, kter ˘ impressí kniehy dûlá, k jeho prosbû

Ïeme pﬁedpokládat, utrpûly dﬁevoﬁezy. Originální

Kutná Hora bez bliÏ‰í specifikace, inv. ã. 56/99.

páni pójãili X ss. g. (10 kop gro‰Û) k jeho potﬁe-

tisk obsahoval 116 dﬁevoﬁezÛ, jeden celostránkov˘

bám. Ty slíbil pánóm zase o S. Havle pﬁí‰tím opla-

sloÏen˘ ze 6 medailonÛ, 12 ãtvercov˘ch, 97 obdél-

13

není pak neobvyklé, Ïe se kniha dostala

níkov˘ch a poslední autorsk˘ dﬁevoﬁez s reprezen-

ãerven˘ch a modr˘ch iniciál s lazurním kolorová-

novému majiteli bez vazby. Tuto variantu je tﬁeba

tativním znakem mûsta Kutné Hory. DﬁevoﬁezÛ se

ním dﬁevoﬁezÛ, aãkoliv kvalita a zpÛsob provede-

mít na zﬁeteli pﬁi dataci vazeb a identifikaci pﬁí-

dochovalo pouze 14 obdélníkov˘ch, z nichÏ jen 6 je

ní se u jednotliv˘ch exempláﬁÛ znaãnû li‰í.

padn˘ch historick˘ch pﬁevazeb.

moÏné povaÏovat za úplné. Rozsáhlé ztráty dopro-

titi,“

Vyti‰tûné a domalované bloky knih byly pﬁipra-

vází i ne‰etrné oﬁezání spojené s pﬁevazbou. Origi-

veny ke svázání, kterému slouÏil knihaﬁsk˘ stá-

Identifikace po‰kození bible z fondÛ âMS v Kutné

nální rozmûry strany sazby byly zhruba 30 x 21 cm,

vek s pﬁipraven˘mi vypnut˘mi vazy. Tomuto pﬁe-

Hoﬁe

oﬁezání si vyÏádalo úbytek papíru v prÛmûru asi

váÏnû stﬁedovûkému zpÛsobu ‰ití ﬁíkáme ‰ití na
pravé vazy.

12

Pravdûpodobnû Ïádná prvotisková kniha nemû-

o 1 cm pﬁi v‰ech okrajích. Oﬁízka ãasto zasahuje

Jako materiál vazÛ vût‰inou slouÏily

la to ‰tûstí, aby byla po více neÏ pÛl tisíciletí své

i do textu záhlaví, místy záhlaví zcela chybí.

konopné nebo bavlnûné motouzy, také usÀové ãili

existence uloÏena v optimálních podmínkách, uÏ

Z restaurátorské zprávy z roku 1989,

koÏené ﬁemínky nebo pergamenové prouÏky. ·ilo

jen proto, Ïe tyto podmínky nebyly donedávna defi-

se vûnuje o‰etﬁení druhého z v˘tiskÛ Bh ze sbírek

se pevnou reÏnou nití na jednoduché nebo dvojité

novány. ·patné zacházení s knihou a nevhodné

âMS, nepﬁesnû vysvítá, Ïe ani tento nebyl pﬁed

vazy postupn˘m pro‰íváním jednotliv˘ch sloÏek.

uloÏení b˘vá rozhodující pro celkov˘ stav památky.

restaurací kompletní. Podle zprávy bylo nalezeno

Vazy u hlavy a paty knihy jsou oznaãovány jako va-

Zejména prostﬁedí s vysokou vlhkostí a vysokou

21 kusÛ duplicitních listÛ a „se souhlasem inves-

zy kapitálkové, zejména z dÛvodu zv˘‰eného me-

teplotou, pﬁípadnû znaãn˘mi v˘kyvy vlhkosti a tep-

tora byly nûkteré z listÛ vevázány do knihy na mís-

chanického namáhání b˘valy ob‰ívány dÛkladnûji

loty je pro papírové a pﬁíbuzné materiály v podsta-

to ztracen˘ch“.

a druhotnû se staly také pﬁedmûtem zdobení. Po

tû likvidaãní. K dal‰ím typick˘m degradaãním fak-

liv˘ch listÛ bible je znaãnû nejasná a vyÏadovala

u‰ití následovalo upravení hﬁbetu, zkulacení, zali-

torÛm patﬁí svûtlo, biologiãtí a mikrobiologiãtí

by bliÏ‰í specifikaci.

sování, poté zaklíÏení a vylepení hﬁbetu. Právû sil-

‰kÛdci nebo fyzikálnû-mechanické po‰kození rÛz-

podloÏky byla jak chemického, tak fyzikálnû-me-

né klíÏení mÛÏe b˘t z pohledu restaurování velmi

ného pÛvodu.

chanického pÛvodu. Kombinací jednotliv˘ch de-

15

14

která

Situace ohlednû pﬁesunu jednot16

Povaha po‰kození psací

problematické; klíh je kysel˘, ãasto denaturuje,

Stav defektního exempláﬁe bible ze sbírek âMS

gradaãních faktorÛ do‰lo k rozsáhl˘m po‰koze-

ztrácí adhezivní schopnost, krakeluje, po‰kozuje

byl pﬁed restaurátorsk˘m zásahem naprosto ne-

ním i nevratn˘m ztrátám. Ztráty, potrhání, odﬁení,

papír ve hﬁbetu nebo b˘vá i zatekl˘ do bloku a zne-

stabilní (obr. 6 a 7). Objekt vykazoval ﬁadu závaÏ-

snadÀuje jeho otvírání, v neposlední ﬁadû je také

n˘ch po‰kození, umocÀovan˘ch dále nevhodn˘m

Ïivnou pÛdou pro biologické napadení.

uloÏením. KniÏní vazba se nedochovala ani v nej-

■ Poznámky

U‰it˘ a zaklíÏen˘ kniÏní blok byl pﬁipraven k na-

men‰ím fragmentu. Vazba byla pouze provizornû

12 Dnes se s tímto zpÛsobem ‰ití mÛÏeme je‰tû setkat

sazení kniÏní vazby. Vazba se skládala z desek,

nahrazena jednoduch˘mi lepenkov˘mi pﬁíﬁezy men-

u bibliofilsk˘ch a umûleck˘ch kniÏních vazeb.

v této dobû v˘hradnû dﬁevûn˘ch, a pokryvu, vût‰i-

‰ích rozmûrÛ, které navíc mechanicky po‰kozovaly

13 SOkA Kutná Hora, fond Memorabilia 1480–1489, Re-

nou usÀového, nepﬁesnû oznaãovaného jako ko-

papír bloku. ·ití, pÛvodnû provedené na ãtyﬁi dvoji-

gistrum flaveum minus, 4. II. 1489, sign. 12 B, fol. 169v.

Ïen˘. Pokr yv, nebo chcete-li potah desek, b˘val

té pravé vazy z konopn˘ch motouzÛ, se zachovalo

14 Kutnohorská bible, Martin z Ti‰nova 1489, Kutná Ho-

zdoben, nejãastûji technikou slepotisku, a dopl-

u ménû neÏ poloviny zbylého bloku, nit byla na

ra, restaurátorská zpráva z 29. ãervna 1989, archiv âMS

Àován kováním. Je tﬁeba pﬁipomenout, Ïe jistá

mnoha místech uvolnûná nebo pﬁetrÏená a opût

KH, bez sign., hospodáﬁská smlouva ã. 7/89, provádûjící

ãást v˘tiskÛ Bh byla expedována bez kniÏní vazby,

umocÀovala po‰kození bloku. Kapitálkové vazy se

pracovník M. Kodym, místo provádûní Státní restaurátor-

coÏ nebylo niãím v˘jimeãn˘m. Prvotisková kniha

nedochovaly. NejzávaÏnûj‰í ztráty byly zji‰tûny

ské ateliéry, Pohoﬁelec 22, Praha 1-Hradãany.

zÛstává pomûrnû nákladnou záleÏitostí a její pro-

v bloku. Z pÛvodních 612 listÛ bible se dochovalo

15 TamtéÏ, s. 6.
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Obr. 6. Kutnohorská bible, celkov˘ pohled na rozevﬁen˘
kniÏní blok pﬁed restaurováním, fond âMS Kutná Hora,
inv. ã. 56/99.

pomaãkání a zoh˘bání byly patrné pﬁednû v okrajov˘ch sloÏkách bloku, které jsou pﬁi manipulaci
vystaveny vût‰ímu namáhání a na nichÏ byly zaznamenány i stopy po plísÀovém napadení. Dále
se vyskytly obvyklé i ménû obvyklé neãistoty, lokální smr‰tûní, zatekliny a rozpité pigmenty, ohnuté a osahané rohy, stopy po vosku, zbytky klihu
u hﬁbetu, ztráty zpÛsobené hmyzem i hlodavci, pﬁípadnû také nevhodné nepÛvodní vysprávky. KniÏní
blok se jevil zcela nekompaktní, hﬁbet byl kom-

6

pletnû zborcen˘ a nefunkãní, stejnû jako ‰ití bloku. Uspoﬁádání uvolnûn˘ch sloÏek nebylo správ-

ty pH 7,9. V mokrém procesu následnû probûhlo

nû mûlo za to, Ïe vysoká intenzita zalisování ne-

né, celé pasáÏe byly zpﬁeházeny a nûkolik listÛ

také doklíÏení, neboÈ, jak bylo naznaãeno, pÛvodní

mÛÏe b˘t na závadu, a vznikaly nevratné ‰kody.

bylo pozdûj‰ími zásahy chybnû spojeno v dvoulisty

kyselá klíÏidla byla odplavena. Souãasná restaurá-

Pﬁemírou lisování ruãní papír ztrácí pﬁirozenou

nebo lepeno oﬁízkou k hﬁbetu.

torská praxe se pﬁiklání k uÏití vodn˘ch roztokÛ et-

haptickou strukturu a vypadá nepﬁirozenû novû.

herÛ celulózy o koncentracích 0,5–5 %, které jsou

Jednotlivé listy Bh byly okamÏitû po vodném zá-

chemicky pﬁíbuzné s papírem, ideálním zpÛsobem

sahu ‰etrnû lisovány v knihaﬁském lisu mezi dﬁe-

zpevní vlákna papíru a uzavﬁou jeho povrch.

vûn˘mi deskami, lepenkami a bíl˘m filcem, ná-

Pﬁehled restaurátorského zásahu
Obvykle prvním krokem v procesu konzervace
a restaurování b˘vá bohuÏel i nadále dezinfekce.

Jedním z mála vizuálnû patrn˘ch zásahÛ v pro-

slednû vyjmuty a pﬁed úpln˘m vyschnutím znovu

Jako optimální je doporuãována expozice v buta-

cesu restaurování papíru je dolévání (srovnání sta-

zalisovány pro vyrovnání mírného zvlnûní vzniklé-

nolov˘ch parách po dobu 48 hodin pﬁi 25 °C, kte-

vu viz obr. 8 a 9). Metoda dolévání spoãívá v dopl-

ho schnutím. Takto o‰etﬁené, dolité a vyrovnané

rá byla uÏita rovnûÏ pﬁi dezinfekci Bh. Následovalo

nûní chybûjících míst takzvanou papírovinou.

listy se opût stávají pomûrnû stabilním materiá-

ãi‰tûní, nejprve mechanické ãi‰tûní suchou ces-

Vodná suspenze papírov˘ch vláken spoleãnû

lem. Zb˘vá lepením zajistit lokální trhliny, pro kte-

tou pomocí plastick˘ch gum, mûkk˘ch pryÏí a ‰tût-

s vhodn˘m adhezivem se naná‰í na chybûjící mís-

ré není optimální pouÏít techniku dolévání. Lepení

cÛ se zﬁetelem ke stavu restaurovaného materiá-

ta a ta se následnû odvodÀují na dolévacím pﬁí-

je vlastnû nejstar‰í znám˘ zpÛsob opravy papíru,

lu. Exempláﬁ bible byl na mnoha místech natolik

stroji. Bible byla dolévána do poÏadované gramáÏe

pﬁi kterém pouÏíváme stejné prostﬁedky jako

chatrn˘, Ïe snesl pouze ‰etrné odstranûní prachu

rozvláknûnou papírovinou s obsahem 80 % bavlny

v procesu klíÏení, neboÈ uplatÀujeme stejné náro-

pomocí jemn˘ch ‰tûtcÛ a dal‰í ãi‰tûní jiÏ muselo

a 20 % lnu, tónovanou ve hmotû r ybacelov˘mi

ky, konkrétnû pﬁíbuznost s restaurovan˘m mate-

b˘t provedeno na bázi vodn˘ch systémÛ.

a saturnov˘mi barvivy.

18

V suspenzi tvoﬁí obsah

riálem, reverzibilnost, ne‰kodnost pro ãlovûka,

S ohledem na rozsah a míru po‰kození restau-

vláken 1–5 % s 0,5 % klíÏidla, jako klíÏidlo byl uÏit

papír i doprovodné materiály, a samozﬁejmû dob-

rovaného tisku bylo pﬁi dne‰ní úrovni poznání ne-

roztok 0,5 % Thylose MH 300. Metoda dolévání

rou adhezní schopnost. Pro dokonãení oprav me-

zbytné pﬁistoupit ke kompletnímu mokrému zása-

papíru vede k velmi dobr˘m v˘sledkÛm, v dne‰ní

chanického po‰kození bible, tedy vyspravení trh-

hu, kter˘ ze stejn˘ch dÛvodÛ probûhl na dolévacím

dobû je jednou ze základních technologií restau-

lin a zaji‰tûní dolit˘ch míst, byl uÏit tónovan˘

stole pﬁi ji‰tûní netkanou textilií. Zásahu pﬁedchá-

rování papíru a pro nûkteré dokumenty pﬁedsta-

nízkogramáÏov˘ japonsk˘ papír a 4 % roztok Thy-

zelo úplné rozebrání kniÏního bloku na jednotlivé

vuje v podstatû poslední moÏnost záchrany, jako

lose MH 1000 v destilované vodû.

sloÏky a zkou‰ky rozpustnosti pigmentÛ. Vodní lá-

v pﬁípadû prvotisku Bh. ZároveÀ bylo tﬁeba zvaÏo-

Závûreãné práce spoãívaly v úpravû dolévan˘ch

zeÀ, jejíÏ teplota se pohybovala kolem 35 °C, zpÛ-

vat i jisté slabiny metody dolévání, které se t˘ka-

sloÏek knihaﬁskou kostkou a zarovnání na poÏa-

sobila odbourání vnitﬁních neãistot z papíru, rege-

ly konkrétních partií dolévaného tisku. Na nejvíce

neraci vodíkov˘ch mÛstkÛ v celulóze a odstranûní

namáhan˘ch místech, zejména pﬁi okrajích listÛ,

kysel˘ch klíÏidel ze hmoty papíru. RovnûÏ do‰lo

bylo dolití kombinováno s následn˘m podlepením

k uvolnûní nevhodn˘ch vysprávek a klihov˘ch rezi-

japonsk˘m papírem. Mnohdy bylo také nutné cit-

16 Pod inv. ã. 1011/79 bylo v âMS pﬁed rokem 1989 evi-

duí zateãen˘ch ze hﬁbetu, která byla lokálnû mûk-

livû ﬁe‰it míru pﬁekr ytí originálu. Rozsáhlé me-

dováno 5 kusÛ nezaﬁazen˘ch jednolistÛ Bh, restaurátorská

ãena 4 % roztokem Thylose MH 300. Neutraliza-

chanické po‰kození Bh ohroÏovalo dal‰í existen-

zpráva z roku 1989 hovoﬁí o 21 jednolistech, ale není zﬁej-

ce, odkyselení ãi také takzvané pufrování

ci cel˘ch stran, proto musela b˘t lokálnû pﬁekryta

mé, kolik z nich, pokud nûjaké, bylo vevázáno do restauro-

smûﬁovaly k odstranûní kyselosti papíru, která je

i místa s textem. Pﬁelití originálu se dûlo v mini-

vaného exempláﬁe Bh, inv. ã. ST 1; v souãasné dobû âMS

mální moÏné míﬁe.

spravuje 19 voln˘ch jednolistÛ pod inv. ã. 1011/79.

17

dominantním faktorem v procesu jeho stárnutí.

■ Poznámky

Kvalitní prvotiskové papír y vesmûs nevykazují

Po dokonãení mokrého zásahu probûhlo su‰e-

alarmující hodnoty pH. PrÛmûrná hodnota pH

ní a zalisování. Lisování papíru v knihaﬁském lisu

18 Saturnová ‰eì LRN, saturnová modﬁ LB3, rybacelová

restaurované bible pﬁed zásahem ãinila 5,8. Po

by se na první pohled mohlo jevit jako jednoduch˘

ÏluÈ D3R, saturnová hnûì L2G. Barviva mají dobrou vaz-

odkyselení námokem v hydrogenuhliãitanu vápe-

proces vyrovnání deformací a odstranûní zbytkÛ

bu na celulózu a nehrozí vznik neÏádoucích zabarvení ãi

natém byly namûﬁeny optimální prÛmûrné hodno-

vody, ale i zde je na místû rozvaha. Dﬁíve se obec-

skvrn.

17 Michal ëUROVIâ a kol., cit. v pozn. 7, s. 213.
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Obr. 7. Kutnohorská bible, celkov˘ pohled na po‰kozen˘
kniÏní blok pﬁed restaurováním, fond âMS Kutná Hora
bez bliÏ‰í specifikace, inv. ã. 56/99.
Obr. 8. Kutnohorská bible, detail po‰kozeného místa pﬁed
restaurátorsk˘m zásahem, fond âMS Kutná Hora, inv.
ã. 56/99.
Obr. 9. Kutnohorská bible, detail dolití po‰kozeného místa papírovinou, fond âMS Kutná Hora, inv. ã. 56/99.
Obr. 10. Kutnohorská bible, celkov˘ pohled na defektní
exempláﬁ po restaurátorském zásahu, fond âMS Kutná
Hora bez bliÏ‰í specifikace, inv. ã. 56/99.
dovanou velikost. Drobné retu‰e se t˘kaly v˘hradnû míst ru‰iv˘ch trhlin na kolorovan˘ch dﬁevoﬁezech, pouÏity byly akvarelové barvy znaãky Winsor
& Newton. Po kontrole v‰ech oprav bylo pﬁistoupeno k poskládání jednotliv˘ch listÛ do dvoulistÛ a do

7

pÛvodních sloÏek v maximální moÏné míﬁe. Ze zaznamenan˘ch ztrát vypl˘vá, Ïe nebylo moÏné zkompletovat cel˘ blok a ﬁada listÛ byla zaﬁazena jako
jednolisty v pﬁíslu‰né sloÏce. KniÏní blok byl po dohodû se zadavatelem ponechán volnû sloÏen˘, bez
aplikace ‰ití a vazby (obr. 10). KniÏní vazba nebyla
obnovována, aãkoliv se nabízí moÏnost aplikace
nûkteré z takzvan˘ch konzervaãních vazeb, napﬁíklad dle J. A. Szirmaie.

19

V úvahu byla brána jed-

nak znaãná defektnost restaurované knihy, jednak
velmi omezené finanãní moÏnosti muzea. Restaurovan˘ objekt bible byl uloÏen do vhodného ochranného obalu v podobû rozkládací krabice z alkalické
lepenky, jejíÏ rozloÏení umoÏÀuje snadnou manipulaci s blokem i pﬁípadné vloÏení dohledan˘ch chybûjících listÛ. Vnitﬁní strana krabice byla opatﬁena
pﬁehledem proveden˘ch restaurátorsk˘ch zásahÛ
vãetnû specifikace uÏit˘ch materiálÛ a chemikálií.
ReÏim zacházení s památkou vy‰el z ustanovení
a doporuãení mezinárodnû platn˘ch norem.

8

9

Pﬁi souãasné úrovni znalostí je tûÏi‰tûm ochrany papírov˘ch a pﬁíbuzn˘ch materiálÛ právû prevence a vhodné uloÏení. Restaurátor se snaÏí
optimalizovat stávající stav památky, zamezit pﬁípadn˘m dal‰ím újmám, pﬁiãemÏ respektuje autenticitu, stáﬁí a historii objektu. Restaurování samo
o sobû památky nespasí, následné osudy restaurovaného objektu vût‰inou závisí na majiteli ãi
správci sbírek. Pﬁi správném reÏimu zacházení je
Ïivotnost o‰etﬁeného papíru pﬁekvapivû vysoká,
i kdyÏ uplynulo více neÏ 520 let od jeho v˘roby.

■ Poznámky
19 Janos A. SZIRMAI: Konser vierungseinbände, Teil 1:
Der Holzdeckeleinband, in: Restauro 1/1999, s. 44–51;
t˘Ï: Konser vierungseinbände, Teil 2: Der Viertelfalzein-

10

band, in: Restauro 2/1999, s. 98–103.
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