
1 

 

Je tohle o restaurování? 

Pracuji v oboru restaurování historických předmětů, převážně historických zbraní, ale i jiných 
artefaktů, již padesát let. Od klukovských let mne nesmírně okouzluje krása starých předmětů, jejich 
historie, představa, tušení jejich vzniku a velmi brzy se mne zmocnila hluboká úcta a nekonečný obdiv 
k jejich tvůrcům – našim, mým – dědům – k jejich práci, umu, píli, dovednostem a k jejich často až 
neuvěřitelné vynalézavosti. Celý svůj život se jim snažím vyrovnat, dosáhnout alespoň v některých 
oborech výsledků, srovnatelných se špičkovými díly mistrů daného období, zejména manýrismu, který 
osobně považuji za vrchol uměleckého řemesla. Všechny ty krásné, ale i prosté předměty jsou 
výsledkem práce a vynalézavosti starých řemeslníků, z dnešního pohledu často umělců, produktem 
dobové technologie a dobových technik, tu jednoduchých, jindy velice sofistikovaných. A jsou 
zároveň fyzickým – a stále více ohrožovaným – dokladem naší historie, života a práce našich předků.   

Stále pracuji a studuji historické technologie a techniky a to zejména na předmětech samých, na 
otiscích, stopách nástrojů, na způsobech jejich zhotovení, materiálech. Odborné literatury a to i 
dobové, je velice málo a je často silně zavádějící, ne li přímo smyšlená, snad i zakódovaná. Vyzkoušel 
jsem za ta léta tisíce postupů a receptů, ale fungovalo jen mizivé procento z nich. Některé historické 
technologie (např. inkrustace kostí), jsem musel znovu objevovat. Pochopitelně, čerpám i ze současné 
literatury, ale poznatky z oboru restaurování jsou velice, velice skrovné. Opatřil jsem si rovněž 
publikaci „Konzervování a restaurování kovů“, vydanou Technickým museem v Brně v roce 2011, 
která mě byla prezentována jako manuál restaurátora a konzervátora. Musím říci, že úvodní kapitoly 
mne nezklamaly. Když jsem se ale propracoval ke čtvrté kapitole, začaly se mne zmocňovat stále sílící 
rozpaky, naprosté nepochopení, k čemu je tento stručný obsah novodobé učebnice prvního ročníku 
oboru kovo, určený zřejmě pro opraváře zemědělských strojů, dobrý pro konzervátora a restaurátora 
HISTORICKÝCH předmětů! Bez výslovného upozornění, že tyto techniky při restaurování použít 
nelze!! Nakonec jsem propadl hrůze a zděšení při představě, že někteří  konzervátoři a restaurátoři 
budou toto dílo brát vážně a, bůh uchovej, budou tyto technologie používat !! Ale ono se to, bohu 
budiž žalováno, (nikoho jiného to totiž nezajímá), bohužel, masově děje !! Odrezuje se, otryskává se, 
brousí se, leští na rotačních leštičkách, až památkový předmět ztratí nejen původní povrch, ale i 
rozměry a tvar! A to podstatně, jak jsme se mohli přesvědčit na jedné, jinak velmi pěkné výstavě loni 
ve Valdštejnské jízdárně v Praze. A opět bez upozornění, že tento exponát byl, bohužel, zničen 
neodborným „ restaurováním“.  Laický návštěvník pak získá dojem, že „takhle to má vypadat“ a 
pokud má doma jiný historický předmět, nechá si jej rovněž takto „zrestaurovat“. A kolotoč ničení se 
rozbíhá dále a stále rychleji! Nikde jsem, a nejen v této kapitole nenalezl základní pravidlo 
restaurování historických předmětů, a sice že historický předmět je nezbytné restaurovat historickými 
technologiemi a každá novodobá technologie se musí zvažovat na lékárnických vážkách!! Autor je 
možná dobrý strojař, ale o historických technikách a technologiích a tím i o restaurování neví zjevně 
vůbec nic. Protože znalosti o frézování, moderním soustružení, vyvrtávání, třískovém protahování, 
broušení, superfinišování, honování, lapování, leštění a další a další zde uvedené, mají pro restaurátora 
hodnotu výsledků fotbalové ligy v Austrálii a jsou nejen irelevantní, ale i hrubě zavádějící a pro 
památky smrtelně nebezpečné!  

Vysvětlím to alespoň na dvou příkladech z mnoha dalších (o nich by se dala napsat celá další 
publikace):  V odstavci o závitech uvádí autor - opět bez upozornění, že na historických předmětech se 
použít nesmí - že nejběžnější je závit metrický, a závit Whitworthův, který prý můžeme najít na 
spoušťových mechanizmech křesadlových zbraní!  Další uvádí ještě závit lichoběžníkový a závit 
oblý, prý určený pro práci v těžkých podmínkách při znečištění závitu pískem!! Tedy vesměs 
závity řezané. Není to pravda u historických předmětů, nepočítáme-li historii od druhé světové 
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války!!! Velmi rád sdělím autorovi své znalosti a zkušenosti s historickými závity. Tedy závitových 
soustav je mnohem více, než metrické a Whithworthova. Zpočátku měl každý mistr kovář, zámečník, 
puškař, hodinář i jiní závitovou soustavu svou, kterou si sám obvykle zhotovil, později, v druhé pol. 
16. a v 17. stol., kdy vznikaly větší dílny a první manufaktury, zhotovovaly si již své, místně omezené 
„soustavy“, založené na palcových mírách, které měly v každém regionu, v každém městě jiný rozměr, 
které se z dnešního hlediska ani soustavami nazvat nedají. Závity totiž nebyly vyměnitelné ani v rámci 
jedné dílny, což je základní předpoklad jakékoli normalizované soustavy. Ještě dlouho, až do druhé 
pol. 19. století, teprve se vznikem jednotných měřických systémů, palcového v Británii a metrického 
ve Francii mohly postupně vznikat také jednotné, postupně normalizované závitové soustavy. Ale 
cesta byla ještě velmi dlouhá. Např. Rakousko přistoupilo na metrický systém, tuším teprve v roce 
1872. Ale výrobci, malí i velcí, používali své závitové soustavy ještě dlouhá desetiletí dále a používají 
je dodnes! A to jak v palcové, tak i metrické míře. Pokud se týče Whithworthova závitu na 
křesadlových zbraních, ujišťuji autora, a prošlo mi rukama tisíce zbraní, že jej tam rozhodně nenajde! 
V 17., 18. a první třetině stol. 19. tato soustava ještě dávno neexistovala! A oblý závit, to už je teprve 
síla!! Nebyl totiž určen pro „použití v těžkých podmínkách při znečištění pískem“, ale je to zcela 
běžný závit, používaný od 16. století dodnes! Nebo snad hodiny, hodinky, fyzikální a měřické 
přístroje, zbraně a další byly určeny pro práci v písku? O tom já nevím. Tento závit, starými fachmany 
také nazývaný provázkový, byl totiž převážně závitem tlačeným, nikoli řezaným, byl a je mnohem 
kvalitnější, trvanlivější, odolnější, protože je silně zhutněný a vyhlazený. Z těchto důvodů se tlačné 
závitníky a očka se vyrábějí dodnes. Tyto legrační báchorky autora by mohly být úsměvné, kdyby 
ovšem nedocházelo zhusta k tomu, a sám jsem se o tom mnohokrát přesvědčil, že někteří tzv. 
„restaurátoři“ přeřezávají původní, historické závity na tzv. „běžné“, tedy metrické, nebo 
Whithworthovy. Tím ovšem památkový předmět nevratně poškodí. Problematika závitů je u 
historických předmětů velice obsáhlá a náročná. Žádný skutečný restaurátor původní závit nepřeřízne 
na tzv. „běžný“, ani jiný. On totiž musí umět původní poškozený, potlučený, opotřebovaný, 
„vytahaný“ závit obnovit „vyžehlit“ a to jak v díře, tak i na dříku. V případě šroubů ztracených, 
přetržených v díře, ukroucených, musí umět zhotovit nový, původní technologií, stejného profilu, 
průměru, stoupání. K tomu si ovšem musí umět zhotovit potřebné nástroje, protože ty v Baumaxu či 
jinde nekoupí. Ze všeho nejdřív si ale musí umět závit ve všech parametrech změřit. O tom zde také 
není ani zmínka. Pokud tohle všechno neumí a nedělá, nemá a nesmí na historický předmět ani 
sáhnout!!  

Další perlou je v kapitole 5. odstavec 5.4.4., nazvaný „Oxydické černění, neboli  brunýrování“, 
který má být „velmi častým způsobem černění historických předmětů“!!! Není to pravda!!  
Popsaný způsob, tj.ponor ocelových předmětů do horkého roztoku NaOH a NaNO3 v žádném případě 
není historickým způsobem černění historických předmětů, ale laciným, novodobým způsobem 
chemického barvení oceli, používaným teprve od druhé světové války a nemá téměř žádné ochranné 
hodnoty! Kdyby tomu tak bylo, nemuseli by světoví výrobci loveckých zbraní vynakládat ohromné 
prostředky na výzkum měkkých cínových pájek, které tyto silné alkálie za horka rozpouštějí a na 
skutečné, a historické oxidativní černění, hnědění (z franc. Brunir, Brunissement), které je drahé, 
náročné na čas a kvalifikaci pracovníků, ale je dosud nepřekonané a má vysokou odolnost a 
nepřekonatelné ochranné vlastnosti. Tyto hlavňové svazky se musí pájet měkkými pájkami, aby se 
nenarušila struktura hlavňových ocelí, konstruovaných pro vysoké tlaky a pájky nesmí být alkálií 
narušeny!  

Pro porovnání popíši skutečný, historický  způsob oxidativního brynýrování, jehož barva může 
být podle použitého roztoku a složení materiálu hlavně (předmětu) černá, modročerná, červenohnědá, 
či hnědá. Složení jednoho z roztoků: 13g chloridu rtuťnatého se rozpustí ve 200ccm horké vody a 
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prudce se ochladí. V tomto roztoku se postupně rozpouštějí chemikálie v tomto pořadí: 8,5g síranu 
měďnatého, 30g chloridu železitého, 8,5g éteru, 17g etylalkoholu (ne denaturovaného!), 17g 
kys.dusičné. Roztok se doplní na 1000 ccm. Postup: předmět (hlaveň) se po konečné povrchové 
úpravě (např. smirkem 240 až 280, leštění se nedoporučuje!) odmastí, vyvaří v sodě a po vychladnutí 
se natře hustou kaší z vídeňského vápna a plavené křídy, nechá se uschnout a poté se jemným, 
měkkým železným kartáčkem vykartáčuje. Od odmaštění se po celou dobu procesu se pracovník 
nesmí povrchu předmětu dotknout, proto se předmětem manipuluje na dřevěných kolících a železných 
háčcích. Předmět se poté natře jedním tahem tak, aby byl vlhký, ne mokrý. Nikde se nesmí nátěr 
překrýt, nesmí se vytvořit kapka. V tom místě by se brynýr nevytvořil. Pokud by se tak stalo, musí se 
od smirkování začít znovu. Natřený předmět dostane zpočátku pěknou šedozelenou barvu, ale ta je jen 
přechodná. Předmět se pak umístí do vlhkého, teplého prostředí a nechá se 24 hodin rezivět. Staří 
puškaři je zavěšovali do starých skříní, na jejichž dně byla umístněna nádoba s mokrými hadry, 
v moderních provozech se zavěšují do komor s řízenou teplotou a vlhkostí. Po 24 hodinách je na 
povrchu silná vrstva krásné, červené rzi. Předmět pak vhodíme do čisté, vařící se vody a necháme 20 
minut vyvařit. Předmět okamžitě zčerná. Po vyvaření a vychladnutí jej vykartáčujeme opět měkkým 
železným kartáčkem. Povrch je již šedý. Opět jej natřeme stejným způsobem, opět velmi pečlivě a 
necháme ve stejném prostředí rezivět 12 hodin. Opět vyvaříme, vykartáčujeme, natřeme a necháme 
rezivět 6 hodin. Opět vyvaříme, vykartáčujeme, natřeme a znovu necháme rezivět 6 hodin. Tyto 
šestihodinové cykly opakujeme 2-4-6 krát, až dosáhneme požadovanou vrstvu brynýru (kys. 
železnatoželezitého). Proces ukončíme, předmět zahřejeme, natřeme čistým lněným olejem, Opět 
zahřejeme a necháme olej zpolymerovat. Pak jej můžeme konzervovat vhodným konzervačním 
prostředkem. Pozor! Tato vrstva je velmi silná, proto se na smykových plochách pohyblivých součástí 
nedoporučuje po druhé vrstvě v nátěru pokračovat, jinak bychom museli plochu osmirkovat. 
Brynýrovaný povlak je velice odolný otěru a korozi a při minimálním ošetřování vydrží desítky i 
stovky let i ve vlhkém, dokonce i mokrém prostředí. Pracovní proces je ovšem velice zdlouhavý, 
náročný a drahý. Jak jsem již poznamenal, vrstva může mít i různé barvy podle složení materiálu a 
toho se využívalo např. u damaškových hlavní, kde materiály různého složení vytvářely nádhernou 
kresbu, pro tento materiál charakteristickou. Tento postup je ovšem velice náročný na přesnost, 
důslednost a poctivost práce, proto přenechávali staří puškaři tuto práci svým ženám, neboť muži, na 
rozdíl od nich, vždy měli a mají tendenci si práci ulehčit, zrychlit, něco ošulit. A to se, nejen v tomto 
případě, nevyplácelo.  

Uvedl jsem pouze dva příklady zcela zavádějících a nepravdivých postupů, uvedených v této 
publikaci, dva z řady dalších, které znehodnocují i to dobré, pro práci konzervátora a restaurátora 
potřebné, co zde nepochybně je. Bohužel, ale právě tyto nevhodné, v památkové péči nepřijatelné 
postupy jsou v rukách nezkušených, či dokonce nezodpovědných lidí hroznou, nebezpečnou, pro 
památky devastující zbraní. A to se bohužel, děje. Mnohokrát jsem se s výsledky „práce“ takovýchto 
lidí v exposicích a depozitářích soukromých a zejména veřejných sbírek setkal. A tyto kapitoly 
k takovýmto devastačním zásahům přímo navádějí!! Připadá mi to, jakoby kdosi pohodil ostrý 
obranný granát v mateřské školce! Je to, mírně řečeno, veliká škoda. Tato publikace skutečně mohla 
být rukovětí konzervátora a restaurátora. Je velice potřebná. Ale kapitoly o zpracování kovů, zejména 
železa, povrchových úpravách, ale i výzdobných technikách, které tvoří podstatnou část našich sbírek, 
měly být pojednány a zpracovány zcela jiným způsobem. Způsobem, popisujícím a vysvětlujícím 
historické techniky a technologie a současně jim odpovídající, restaurátorsky šetrné postupy a 
technologie, respektující podstatu historického předmětu a jeho dochovaný stav, včetně původní 
patiny. Tedy zpracovávat by je měl v podstatě velice zkušený restaurátor, či spíše restaurátoři. 
Bohužel, sebevíce erudovaný novodobý strojař nebo chemik bez hlubokých restaurátorských 
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zkušeností a zejména bez citu pro památky a historii zde napáchá mnohem více škody, než užitku. 
Spíše bych řekl, že jenom škody. S tím už jsou také dlouhodobé a velice neblahé zkušenosti.  

Jiří Matoušek, restaurátor, Praha 


