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Řemeslo – věda – technologie – etika  

Kniha je trojrozměrný objekt (umělecko-řemeslný), který se 

skládá z různých materiálů (papír, pergamen, textil, useň, dřevo, 

kov…) 

• když knihař restauruje 

• když restaurátor knihaří 

- neustálá proměna v pohledu na restaurovaný objekt z hlediska 

technologických možností, stupně poznání, zkušenosti… 

- uplatnění jedné metody v masovém měřítku není vhodné 

(hromadné převazby, bělení celých knih v 70´…) 

- moderní X historické materiály (jejich znalost a práce s nimi)  

• méně je více 

 

 

Restaurování a konzervace knižních vazeb 
 



Tři roviny – podoby restaurování 

Škola – teorie spojená s praxí – posun ke specializovanému odvětví – 
hledá „ideální“ formát pojetí problematiky 

 

• Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická 

• Litomyšl  - Fakulta restaurování UPCE 

• VŠCHT Ústav chemické technologie restaurování památek 

• AVU 

 

Instituce – hrají pravděpodobně stále zásadní roli v uchování 
kulturního dědictví 

• muzea, archivy, knihovny, objekty ve správě památkových ústavů … 

 

Soukromé restaurování – na mnoha úrovních spojuje odbornost s 
řemeslem, někdy prostor k seberealizaci 

• sběratelé, obchodníci, nadšenci … 

 



Za jakým účelem knihy restaurujeme či konzervujeme?  

Účel restaurování určuje jeho rozsah a podobu 

 

Například pro instituci: 

•časté výpůjčky 

•digitalizace 

•krátkodobé vystavení 

•dlouhodobé uložení 

 

Ne vždy musí nutně kniha plnit svou základní funkci, tj. umožnit  listování a četbu obsahu 

– kritický fyzický stav způsobený například nízkou hodnotou pH či korozí inkoustu. 

(vzácné rukopisy dnes postupně nahrazují digitální kopií, která má zamezit manipulaci s 

originálem.) 

 

•Rozdílné prvotní přístupy kurátorů a restaurátorů – nezbytná spolupráce s kurátory 

•Vyrábět hezké či obrněné knihy nebo hledat, uchovávat a „hýčkat“ autentické prvky? 

•Co restaurovat a co ponechat jiné formě zpracování? (příruční knihovna, novodobé 

fondy) – otázka kapacit 

•PREVENCE – jedna z nejúčinnějších konzervátorských a restaurátorských 

metod. (správné uložení, šetrná manipulace, vhodné podmínky pro vystavení…)  



Dílny KNM 

Historická budova – 50. léta 

•Knihařská dílna (katalogy, příručky… - typ obchodní vazby) 

•Suterén  - 3 knihaři (p. Bezdíček, p. Fousek,…) 

Rumunská ulice (bývalý nadační dům NM, nyní trafostanice) ca. od r. 1970 

•Jedna menší místnost – 3 knihaři 

•Postupná proměna z knihařské dílny na konzervační dílnu 

Masarykovo nábřeží (naproti budově Mánes) 1978 – 1997 

•Dříve dílna restaurátorů Náprstkova muzea (ca. 120 m2) 

•2 restaurátoři 

Krásova ulice  1997 – 2016 

•Restaurátorská dílna  - dvě místnosti (ca. 60 m2) 

•2 restaurátoři 

•Od r. 2015 3 restaurátoři  

NB NM 2016 – nyní 

•Restaurátorská dílna – jedna místnost  (ca. 70 m2) + sklad 

•3 restaurátoři  

 

 

 



Masarykovo nábřeží 



Krásova ulice 



NB NM 



Uložení knih a zlomků 

 



VIII D 20 – Kosmas s pokračovateli, ok. 1410 

- použití syntetické sítoviny v kombinaci s doplněním papíru doléváním (ca. 1970) 



VI F 43 - Pangratz Enngelhart von Haselbach. Egrische Cronica, 16. stol. 

- historizující převazba, skeletizace propadávajícího inkoustu 



VI A 12 - Heinrich Hiesserle von Chodaw. Raiss-Buch und Leben, 17. stol. 



III F 56 - Agenda českolatinská. České a lat. Písně. 19. stol. 

 - funkční převazba s restaurovanou původní papírovou obálkou 

III F 55 - Písničky a zápisky,  ok. 1825 

 - nefunkční převazba s použitím plátna a nevhodné technologie 



IV H 80 - Modlitby,  18. stol., 2sv 

 - nefunkční převazba s použitím škrobového papíru (uplatnění vlastních estetických měřítek) 

III F 54 - Komedie o narození P. Ježíše Krysta,  poč. 19.stol. 

 - převazba bez oprav v knižním bloku 



V G 111 - 

 - funkční převazba s dutým hřbetem, listy knižního bloku zpevněny metodou štěpení, 

dochovaný snímek stavu před restaurováním (snad p. Bezdíček, 70. léta) 



XV F 26 - Žaltář,  12.stol. 

 - „ochranná“ převazba s použitím silné hovězí usně, překlížený pergamenový blok  



XII C 18 - Latinský starý zákon s komentářem,  1428 

 - komplexní restaurování, maturitní práce SPŠG, 1990, se zprávou na zadním 

přídeští a přiloženým fragmentem kapitálku 



V C 12 - Jan Táborský z Klokotské Hory. Správa o orloji pražském,  1592 

 - převazba provedená na způsob moderní francouzské vazby knihařským mistrem a vedoucím 

konzervátorem Státní knihovny ČSR Josefem Vyskočilem v roce 1960, štítek na zadním přídeští 

doporučuje kontrolu psací látky po 40 letech 



35 B 7 - Postylla cžeska, Prostějov : Jan Günther, 1551 (neúplný exemplář) 

 - komplexní restaurování, 2016 



F113 (Nostic) – Liber chronicarum: Norimberk, Hartmann Schedel, 1493 

 - částečné „ambulantní“ restaurování před výstavou, 2016 



Závěr 

 

• prevence 

 

• méně je více 

 

• mezioborová spolupráce 


