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RESTAUROVÁNÍ A REKONSTRUKCE POHYBLIVÉHO 
OZVUČENÉHO BETLÉMU Z DĚTENIC 
– PŘÍBĚH TAKŘKA DETEKTIVNÍ

Luboš Machačko1 • Dominika Medová1 • Jan Volák2

1 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování Litomyšl
2 Dětenický Betlém, z. s.

?gr. art. Luboš Machačko - restaurátor malby, vedoucí Ateliéru 
restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru Fakulty restau-
rování Univerzity Pardubice. Zakládající člen a předseda profesního 
spolku Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, z.s. Od roku 2006 
hlavní organizátor cyklu konferencí Restaurování a ochrana umě-
leckých děl. Profesním zaměřením autora je zejména restaurování 
malířských děl na plátně. (lubos.machacko@upce.cz)

Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru Fakulty restaurování Uni-
verzity Pardubice spolupracuje již šestým rokem se spolkem Dětenický 
Betlém, z. s., na profesionální obnově v troskách nalezeného mecha-
nického betléma z přelomu 19. a 20. stol. Autorem betléma je Vincenc 
Novotný, fotograf z obce Dětenice v okrese Jičín (viz Obr. 1), a právě jeho 
potomci tvoří členskou základnu spolku. Záměrem vlastníků je nejen 
záchrana pro rodinu významné památky, ale představení betléma veřej-
nosti v nově vybudované vzdělávací expozici. Ve stálé expozici betléma 
budou návštěvníkům představena řemesla, která ke vzniku betléma 
vedla, stejně tak vzdělání a odborné znalosti nezbytné k jeho obnově. 
Vincenc Novotný žil mezi lety 1845 až 1928. Vyučil se truhlářem, malí-
řem pokojů, knihvazačem a fotografem a k tomu byl rovněž zručným 
řezbářem. V rodné obci Dětenice založil na přelomu 19. a 20. století 
fotografickou živnost a vybudoval fotoateliér, který se stal i místem 
zrodu námi restaurovaného betlému. Z jeho vlastních záznamů vyplývá, 
že mezi roky 1895 až 1910 původní (pravděpodobně stolní) papírový 
betlém doplnil o mnoho dalších kulis, městských prvků či postav, a to 
rovněž trojrozměrných z papírmašé. Vše osadil na trojúrovňovou, vzad 

Pohyblivý ozvučený betlém z obce Dětenice vznikal postupně 
od druhé poloviny 19. až do počátku 20. století. Jeho autorem je Vincenc 
Novotný, vyučený malíř pokojů a fotograf. Betlém o rozměrech 330 × 
80 × 50 cm se skládá z dřevěné kostry, pohyblivého mechanismu zahr-
nujícího dřevěné, kovové, usňové a textilní části, hracího mechanismu 
s píšťalami, xylofonem a ozvučným válcem, a jeho součástí je více než 
sedmdesát figur umístěných v iluzivní krajině s architekturou z papíru 
a papírmaše. Těžce poškozený betlém prošel náročnou obnovou v letech 
2012–2018. Na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli byly 
postupně restaurovány dochované dvojrozměrné figury a architektura 
z papíru a trojrozměrné figury a terény z papírmaše. Části, dochované ve 
fragmentech, s rozsáhlými ztrátami originálu, byly zrestaurovány a citlivě 
doplněny. Samostatnou kapitolu tvořily figury, u kterých stupeň poškození 
barevné vrstvy neumožňoval opětné použití v betlému. Ty byly zpevněny 
a očištěny a podle nich byly, s využitím infračervené fotografie, zhotoveny 
rekonstrukce. Doplňování chybějících částí probíhalo metodou analogické 
rekonstrukce podle jediné dochované fotografie betléma, pocházející 
z doby kolem roku 1941, a s využitím dochovaných grafických předloh 
ze soukromých sbírek či z dobových pramenů a literatury. Právě dohle-
dávání předloh, porovnávání jednotlivých typů a výběr vzorů vhodných 
pro rekonstrukci byla práce takřka detektivní. Restaurování dětenického 
betlému představuje příklad široké mezioborové spolupráce, do níž byla 
kromě profesionálů zapojena i odborná a laická veřejnost. 
Klíčová slova: konzervování-restaurování, rekonstrukce, betlém, papír, 
papírmaš

CONSERVATION-RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF 
THE AUDIO-MECHANICAL NATIVITY SCENE FROM DĚTENICE – 
ALMOST A DETECTIVE STORY The audio-mechanical 
Nativity scene from Dětenice was created between the second half 
of the 19th to the beginning of the 20th century by Vincenc Novotný, 
a room painter and a photographer. The Nativity scene consists of wooden 
framework, mechanical part comprising wooden, metal, leather and 
textile parts, an audio system with pipes, xylophone and a pin cylinder, 
and more than 70 figures placed in illusive landscape with architecture 
made of paper and papier-mâché. Badly damaged work of art was 
reconstructed between 2012 – 2018. Preserved flat/two dimensional 
figures and architecture made of paper and three-dimensional figures 
and terrains out of papier-mâché underwent conservation-restoration 
treatment at the University of Pardubice, Faculty of Restoration in Litomyšl. 
The parts preserved in fragments with the vast loss of the original matter 
were restored and partly reconstructed. The paper figures, which were 
so badly damaged, that it was impossible to use them again in the 
Nativity scene, were consolidated, cleaned and the overall, a brand new 
reconstructions were made according to them. Drawing and painting of 
the reconstructions of missing parts were performed according to the only 
preserved historic photograph of the Nativity scene from around 1941. 

Graphic patterns and photographs from private collections were used as 
well. This searching for models, matching the types and selection of the 
optimal patterns for the reconstructions made almost a detective story 
from this kind of work. Conservation-restoration of the Nativity scene from 
Dětenice presents an example of a broad interdisciplinary cooperation 
with an important participation of the public. 
Key words: conservation-restoration, reconstruction, the nativity 
scene, paper, papier-mâché

Obr. 1 Vincenc „Čeněk“ Novotný, autor Dětenického betlému / Vincenc 
 „Čeněk“ Novotný, the author of Nativity scene from Dětenice
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ustupující kaskádovitou, dřevěnou konstrukci o šíři 3,6 m a výšce téměř 
1 m, která vytváří věrohodnou a rozsáhlou scenerii krajiny a města. 
Kromě výjevu zrození umístěného ve středu tak můžeme v pravé části 
vidět město s městskými hradbami, strážní věž s hlásným, kovárnu 
s kováři, selku u studny nebo hudebníky. V levé části výjev z krajiny 
a hospodářského lesa s figurami dělníků, chlapců na houpačce, zvířat 
a třeba i větrného mlýna. Betlém má rovněž tři otočné galerie osazené 
siluetami postav evokující jejich průchod městem. 
Plochých papírových figur je více než padesát a figur z papírmašé více 
než dvacet. Figury z papírmašé a otočné galerie jsou pohyblivé díky 
elektrickému zdroji, dřevěnému soukolí a drátěným táhlům. Původně se 
části betlému uváděly do pohybu otáčením kliky. Modernizaci na elekt-
rický pohon provedl až syn Vincence Novotného Josef. Betlém je rovněž 
ozvučen.  Hudební jednotku tvoří xylofon a netradičně varhany o deseti 
píšťalách. Oba nástroje jsou uváděny v chod pomocí otočného válce 
s trny a hrají dvě skladby: Narodil se Kristus pán a Nesem vám noviny.
Po smrti Vincence Novotného byl betlém jeho druhorozeným synem 
Josefem, pokračovatelem fotografické živnosti, přenesen do nedalekého 
města Libáň, kde v té době žil a měl vlastní fotoateliér. Z této doby a právě 
z ateliéru v Libáni pochází i jediná v rodině dochovaná fotografie, která je 
vedle nalezených trosek jediným vodítkem pro prováděné restaurátorské 
práce (viz Obr. 2). Po druhé světové válce, kdy došlo k útlumu a následně 
k ukončení fotografické živnosti, je betlém z libáňského fotoateliéru 
přemístěn do modlitebny Církve československé husitské. Není přesně 
známo, kdy se betlém ztrácí z očí rodiny. Znovu se objevuje až v roce 1998, 
kdy je náhodně nalezen v troskách ve sklepě na uhlí (viz Obr. 3). Systema-
tická profesionální obnova betlému začala roku 2012, kdy se restaurování 
a rekonstrukce jeho dřevěných, papírových částí a částí z papírmašé ujal 
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru Fakulty restaurování Uni-
verzity Pardubice v Litomyšli a obnovy dřevěné konstrukce a pohyblivého 
a hracího mechanismu restaurátor varhan Vojtěch Jonáš.

Obr. 2 Jediná dochovaná fotografie z doby kolem roku 1941 / The only surviving picture from the time around 1941

Obr. 3 Pravá část betlému po nalezení ve sklepě / The right part of
 the Nativity scene after the discovery in the cellar

POPIS OBJEKTU

Dětenický betlém je, jak již bylo výše naznačeno, 3 600 mm dlouhý, 760 mm 
vysoký a 500 mm široký a je tvořen ze dvou hlavních konstrukčních dílů 
k sobě připojených pod tupým úhlem cca 270°. Betlém má složitý pohyb-
livý mechanismus na třístupňové kaskádovitě řešené dřevěné konstrukci, 
součástí je také hrací stroj skládající se z hracího mechanismu s píšťalami, 
xylofonem a ozvučným válcem, hrající dvě tradiční vánoční skladby.
Betlém obsahuje plošné papírové figury (siluety) lidí, zvířat, vegetace, 
architektury hradeb a fragmenty architektury města a trojrozměrné 
kulisy skal a kopců, které jsou pomocí různých dřevěných armatur, 
kolíčků a hřebíků upevněny na dřevěnou konstrukci betlému. 
V betlému nalezneme dva základní principy pohybu figur. Plošné figury 
se pohybují ve třech tzv. otočných galeriích. V každé galerii jsou siluety 
pomocí jednoduchých dřevěných armatur připevněny do dřevěných 
špalíčků přichycených ke kovovému řetězu (v jednom případě látkovému 
pásu) vykonávajícímu díky jednoduchému, avšak důmyslnému převodo-
vému mechanismu souvislý pohyb evokující průvod. Postavy jsou v pásu 
řazeny v rozestupech za sebou po směru pohybu tak, že celý pás s figurami 
opisuje elipsu kolem vybrané části městské scenérie betlému. 
Pohyb plastických figur je oproti tomu tvořen tak, že figury se jako 
celek nepohybují, nýbrž stojí na místě a pohybují svými částmi (ruce, 
hlava, trup), které jsou uváděny v život systémem drátěných táhel.
Figury jsou provedeny různými technikami v různých materiálech. Jak bylo 
naznačeno výše, v zásadě rozlišujeme figury plošné (tzv. siluety) a plastické.
V betlému najdeme čtyři druhy plošných figur, jejichž společným 
jmenovatelem je papírová podložka. Jedna skupina siluet je tvořena 
litografiemi na papírové podložce po obvodu vystřiženými nůžkami. 
Druhou skupinu tvoří soubor tzv. Vejprtského betlému, tištěného prav-
děpodobně také litografií nebo ofsetem s reliéfními ražbami od líce. 
Kontury vejprtských figur byly s největší pravděpodobností strojově 
vyseknuté. Třetí, taktéž nemalá skupina plošných figur, byla vytištěna 
na papírovou podložku rovněž litografickou technikou, nicméně tisky 
byly dodatečně kolorované akvarelovými barvami. Poslední skupina je 
tvořena siluetami malovanými na papírovou podložku vodorozpust-
nými barvami (pravděpodobně akvarelem). Jedna z takto malovaných 
figur údajně představuje samotného autora, Vincence Novotného.
Trojrozměrné figury jsou tvořeny dřevěným vyřezávaným jádrem 
s papírovými aplikacemi a papírmašé s polychromovaným povrchem. 
Draperie vyřezávaných figur jsou často zhotoveny z tvarovaného vrst-
veného papíru. Některé z postav se skládají z pohyblivých částí napo-
jených na mechanickou soustavu pomocí kovových táhel.
Architektura je provedena malbou vodorozpustnými barvami na papíru 
nebo kartónu, v mnoha případech podlepeném papírem, a je upevněna 
do konstrukce pomocí dřevěných armatur. Taktéž stromy, malované vodo-
rozpustnými barvami na kartónu nebo poměrně slabé lepence, jsou při-
pevněny k betlému dřevěnými armaturami. Pozadí betlému tvoří malba 
vodorozpustnými barvami na strukturovaném papíře napnutém na dřevě-
ném napínacím rámu. V malbě architektury, vegetace i pozadí se uplatňují 
tři základní techniky vodorozpustné malby – akvarel, kvaš a tempera.
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POPIS STAVU DOCHOVÁNÍ

Fyzický stav betlému odpovídal okolnostem a místu jeho nalezení 
v  roce 1998, tzn. náhodnému nálezu ve sklepě na uhlí. Jeho stav 
nejenže bylo možné označit za havarijní, ale vzhledem k jeho veli-
kosti, různorodosti jeho částí a druhu použitých materiálů bylo možné 
betlém považovat za prakticky nevratně zničený. 
Poškození betlému se vyznačovalo převážně extrémními ztrátami 
původního materiálu, a to jak v „útrobách“ betlému, tj. v konstrukci, 
mechanickém systému a hracím stroji, tak i jeho „pohledových“ částí – 
figur, siluet, terénů, pozadí a architektonických a vegetativních prvků. 
Mnohé z dochovaných dřevěných částí vykazovaly rozsáhlé napadení 
dřevokazným hmyzem.
Dochované části byly poznamenány uložením v nevhodných podmín-
kách. Pokrýval je všudypřítomný prachový depozit, dále velké množství 
mastných nečistot a ptačích exkrementů. U všech dochovaných papí-
rových částí došlo k částečné či úplné deformaci, zvlnění, pomačkání 
a potrhání. Společným rysem pro tyto křehké části byl navíc rozsáhlý 
úbytek materiálu zejména papírové a barevné hmoty. Podlepy papí-
rových podložek byly částečně či zcela odlepené a silně deformované 
nepravidelnými nánosy vodou rozpustných lepidel. Na pohledové 
straně zadního malovaného plánu se nacházely četné zatekliny, které 
způsobily částečné odplavení barevné vrstvy. Značné bylo mechanické 
poškození v podobě oděrek, vrypů, přehybů a trhlin. Obdobného 
charakteru bylo i poškození plastických figur a terénů. Ztráty materiálu 
byly patrné zejména v plastických částech z papírmašé. Polychromie 
plastických figur se oddělovala v šupinkách od podkladu, pokrývaly 
ji krakely a její barevnost v důsledku přítomnosti nesouvislé ztmavlé 
lakové vrstvy neodpovídala barevnosti původní. Silná vrstva zoxido-
vaného laku se nenacházela pouze na trojrozměrných figurách, ale 
též na mnoha dalších částech betlému. Ztmavlý lak pokrýval rozsáhlé 
partie terénů v levé části scény a mnoho papírových siluet lidí, zvířat 
a stromů. U některých z nich byla silná vrstva laku natolik ztmavlá, 
že téměř nedovolovala bližší identifikaci motivu.
Vybrané části betlému prošly v minulosti nekvalifikovaným restaurátor-
ským zásahem, jehož výsledkem byl částečně odstraněný lak (mnohdy 
za cenu lokálních ztrát barevné vrstvy) a nevyhovující křídové tmely 
na plastických figurách.

METODIKA PRŮZKUMU

Vzhledem k rozsáhlosti restaurovaného objektu a množství použitých 
materiálů byla průzkumu věnována mimořádná péče i nadstandardní 
časová dotace. Vezmeme-li v úvahu, že části betlému byly restaurovány 
v rámci denního studia po dobu několika semestrů coby semestrální 
a bakalářské práce, byl podrobný restaurátorský průzkum zajišťující 
dokonalé obeznámení studentů s danou problematikou nutností. 
V praktické rovině byl průzkum zaměřen především na zmapování 
poškození jednotlivých částí betlému, na určení použitých materiálů a 
technik, kterými byl vytvořen, a na případný výskyt druhotných zásahů. 
Na základě informací z průzkumu byly vybrány vhodné technologie 
a postupy pro restaurování celého souboru. V rámci neinvazivního 
průzkumu byla provedena dokumentace ve viditelném (VIS) světle, 
ultrafialovém (UV) a infračerveném (IR) záření. V rámci materiálového 
průzkumu byly odebrány mikro-vzorky z vybraných částí betlému a 
analyzovány metodou optické mikroskopie (OP), elektronové mikro-
skopie s energiodisperzním analyzátorem (SEM-EDS), infračervenou 
spektroskopii s Fourierovou transformací (FTIR). Také byly odebrány 
stěry pro zjištění druhu a míry mikrobiologického napadení. V rámci 
průzkumu byly na vybraných částech provedeny testy pH a zkoušky 
rozpustnosti barevných vrstev, použitých médií a laků.

Průzkum a fotodokumentace v denním (VIS) a razantním bočním 
světle 
Fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem CANON EOS 70D 
s objektivem EF-S 17-85 mm a makroobjektivem EF-S 60 mm.

Mikrobiologický průzkum
Stěry pro mikrobiologický průzkum byly provedeny na vybraných čás-
tech pomocí sterilních vatových tampónů v ploše 10 × 10 cm. Inkubace 
probíhala po dobu 7 a 14 dní při 24 ± 4 °C.1 [Coufalová, 2015]

Průzkum a fotodokumentace v ultrafialovém (UV) záření
Pro fotodokumentaci objektů při UV záření byl použit fotoaparát 
CANON EOS 70D s objektivem EF-S 18–135 mm. Zdrojem UV záření 
byly lampy s UV trubicemi značky Philips TL–D 18 W BLB s rubínovým 
sklem. Fotografie byly pořízeny bez použití filtru.

Průzkum a fotodokumentace v infračerveném (IR) záření
Pro fotodokumentaci objektů při blízkém IR záření byl použit foto-
aparát NIKON D7000 s objektivem AF-S DX NIKKOR 18-105 mm a IR 
filtrem B+W IR-830. Jako zdroj IR záření byly použity lampy s žárovkami 
OSRAM Theratherm de luxe PAR 38 150 W s červeným sklem.

Průzkum pomocí rentgenového (RTG) záření
Průzkum byl proveden na stacionárním univerzálním skiasko-skiagra-
fickém digitálním RTG systému s vysokým rozlišením a pohyblivým 
C-ramenem Ultimax, TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS.2

Měření hodnot pH papírových částí
Pro měření byla použita dotyková kombinovaná elektroda zn. AMPHEL 
propojená s pH metrem zn. Orion Star A111. Byla přiložena s kapkou 
demineralizované vody na měřené místo papíru podloženého sklem. 

Materiálový průzkum
Materiálový průzkum zahrnoval identifikaci organických materiálů, 
tj. pojivo barevných vrstev, vlákninové složení papírových částí a určení 
typu laku. Dále se průzkum věnoval prvkové analýze a stratigrafii povr-
chových úprav.
Metody materiálového průzkumu zahrnovaly optickou mikroskopii 
v dopadajícím světle, která byla provedena na optickém mikroskopu 
NIKON OPTIPHOT2-POL při zvětšení 50×, 100×, 200×; dále rastrovací 
elektronovou mikroskopii s energiodisperzním analyzátorem (REM-EDS) 
provedenou  na elektronovém  mikroskopu Mira 3 s analyzátorem Bruker 
Quantax 200; Infračervenou spektrometrii (FTIR) s využitím FTIR spektro-
metru Nicolet 380 s ATR krystalem tvořeným ZnSe. Dále byl proveden 
průzkum vzorků pro posouzení stratigrafie povrchových úprav na stere-
oskopickém mikroskopu NIKON SZM800. Pro průzkum a dokumentaci 
nábrusů byl využit světelný/polarizační mikroskop značky NIKON Eclipse 
LV100D-U s digitálním fotoaparátem CANON EOS 1100D v dopadajícím 
viditelném světle a UV záření.3

Zkoušky rozpustnosti barevných vrstev, použitých médií a laků
Součástí průzkumu byly i zkoušky rozpustnosti barevných vrstev 
a polychromie, které byly na objektech provedeny přítlakem a stěrem 
pomocí vatových smotků nebo proužků filtračního papíru napuště-
ných v příslušném rozpouštědle. Cílem zkoušek bylo vytipovat vhodné 
způsoby a materiály pro čištění povrchu restaurovaných objektů.

Vyhodnocení průzkumu
Restaurátorský průzkum pomohl získat nejen celkový přehled o pro-
blematice a stavu Dětenického betlému, ale též zásadní fakta o stupni 
a míře dochování jednotlivých částí, jejich materiálové skladbě, množ-
ství a druhu pozdějších zásahů. Na základě průzkumu byl sestaven 
záměr restaurování. 
Průzkum v denním světle a razantním bočním nasvícení prokázal sku-
tečnosti uvedené již v kapitole Popis stavu, ze které na tomto místě 
připomeňme pouze vysoký stupeň znečištění a zejména extrémní 
mechanické poškození v podobě trhlin, deformací a ztrát papírového 
materiálu. Průzkumem ve VIS i UV záření byla detekována rezidua 
ztmavlého laku, která nejen že esteticky dílo znehodnocovala, ale svou 
mocností přispívala i k destrukci barevné vrstvy. Vlivem laku došlo také 
ke snížení mechanické odolnosti materiálů, zejména šlo o zkřehnutí 
a lámavost papírových podložek způsobených migrací laku do porézní 
papíroviny a barevných vrstev, což si vynutilo rozsáhlou lokální pre-
konsolidaci barevné vrstvy před zahájením jakýchkoli dalších procesů.  
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Některé papírové i plastické části negativně ovlivnil předchozí restau-
rátorský zásah, při kterém kvůli nešetrnému snímání ztmavlého laku 
došlo nejen k velkým ztrátám barevných vrstev, ale i k mechanickému 
poškození samotných papírových podložek, což bylo viditelné jak v UV 
záření, tak i ve VIS.
Litografie figur či stromů, které byly přítomností ztmavlého laku těžko 
čitelné, byly fotograficky zdokumentovány pomocí IR fotografie, při 
které se, díky přítomnost uhlíkatého pigmentu v tiskové barvě, zvi-
ditelnily linie tisku pod nánosy laků zcela nečitelné. Pořízené snímky 
byly využity pro zhotovení kopií.4 [Coufalová, 2015, Domčíková, 2015]
Druh a způsob provedení spojů, armatur a umístění hřebíků na pohyb-
livých plastických figurách a dřevěných prvcích byly podrobně identi-
fikovány díky průzkumu v RTG záření.
Materiálový průzkum papírových částí zaměřený na identifikaci papí-
rových vláken prokázal přítomnost dřevoviny, hadroviny a buničiny 
v papírové směsi. Použité papíry byly většinou nekvalitní. U některých 
papírových částí byla detekována vlákna papíru s malým množstvím 
zrn zinkové běloby, uhličitanu vápenatého a hlinitokřemičitanů. 
Analýza složení barevných vrstev doložila přítomnost dvou typů zrn. 
Žlutá zrna byla tvořena zejména organickým pojivem, žlutým okrem 
a malým množstvím zinkové běloby. Transparentní zrna byla nejspíše 
tvořena sklem. Někde byla žlutá barevná vrstva tvořena organickým 
pojivem a uhličitanem vápenatým, který nejspíše sloužil jako sub-
strát pro barvivo.5 Analýza laků prokázala přítomnost olejů, pryskyřic 
a akrylátového polymeru. [Coufalová, 2015]
Materiálový průzkum plastických figur definoval složení papírmašé. 
Jedná se o směs bělených lýkových vláken, pravděpodobně lnu, s podí-
lem mechanické vlákniny (z více druhů papíru a obalových materiálů, 
blíže nespecifikovaných, s vlákny jemně mletými). 
Podkladová vrstva obsahuje sádru a plavenou křídu a organické látky 
pravděpodobně na bázi bílkovin. Stratigrafie na odebraných vzor-
cích prokázala u některých plastických figur rozsáhlé monochromní 
přemalby.6 [Medová, 2018] Dále byla prokázána přítomnost blíže 
nespecifikovaného organického pojiva v polychromii figury sv. Josefa, 
skládající se ze dvou okrových vrstev s tmavou mezivrstvou. Spodní 
vrstva obsahuje převážně žluté a červené okry, dále menší množství 
olovnatých pigmentů, stopy zinkové běloby a rumělky.7 [Tišlová, 2017] 
Ve světle rozsáhlých poškození betlému bylo poněkud překvapujícím 
zjištěním velmi nízké nebo žádné mikrobiologické napadení.9

Zkoušky rozpustnosti provedené v  rámci průzkumu prokázaly, 
že barevné vrstvy plastických figur a terénů nejsou výrazně citlivé na 
vodu a aceton, což umožnilo pozdější očištění povrchu od nečistot 
demineralizovanou vodou a snímání laků acetonem. 
Měření hodnot pH neprokázalo kyselý charakter papírmašé plastických 
terénů, nicméně papírové části, jako papírové siluety figur, stromů 
a architektury, musely být pro své nízké hodnoty pH (4–5) odkyseleny.

PRŮBĚH RESTAUROVÁNÍ

Prvním krokem záchranných prací bylo třídění nalezených prvků 
a pátrání po jejich původním umístění a účelu. Následovalo několi-
kanásobné ošetření dřevěné konstrukce proti dřevokaznému hmyzu. 
Na základě jediné dochované fotografie z doby kolem roku 1941 (Obr. 2) 
byly odhadnuty pozice pohyblivých figur a otočných galerií, což napo-
mohlo k dohledání správného umístění jednotlivých prvků pohybového 
mechanismu a hudební jednotky.
Po následném převezení betlému do ateliéru byla provedena 
podrobná fotodokumentace aktuálního stavu dochování v denním 
rozptýleném světle. Následovala demontáž jednotlivých částí a posléze 
jejich fotodokumentace v zábleskovém světle, jakož i všechny prů-
zkumy popsané v předchozích odstavcích. 
Všechny dochované části betlému byly postupně mechanicky očištěny 
od prachového depozitu vlasovými štětci, syntetickými pryžemi Clea-
nmaster a Wishab a některé papírové části s poškozenou polychromií 
byly očištěny těstem z žitné mouky a demineralizované vody s přídav-
kem Ajatinu.10 Použití tohoto těsta spolu se zkušeností restaurátora 

zaručuje minimální poškození degradované barevné vrstvy během 
odstraňování především prachového depozitu z povrchu a lze ji použít 
v případech, kdy se částečně uvolněná barevná vrstva při styku se 
sebejemnější pryží stírá. Zkorodované partie kovových prvků byly 
očištěny ultrazvukem Kruuse Art-P3 Piezo. Ultrazvuk byl taktéž použit 
pro odstraňování vybraných druhotných zásahů z figurek z papírmašé.
Barevnou vrstvu oddělující se od podkladu plastických figur bylo však 
nutné před čištěním zpevnit, aby nedošlo k jejím ztrátám. Toho bylo 
docíleno nanesením vodného roztoku adheziva Acrylkleber 498 HV 
pod uvolněné části barevné vrstvy a do prasklin. Důkladnější penetrace 
adheziva do prasklin a pod odstávající šupiny malby bylo docíleno 
opatrným smočením konsolidovaného materiálu toluenem, jehož vliv 
na rozpustnost barevných vrstev byl negativní. Lokálně bylo nutné 
u plastických figur a terénů, odstranit zbytky zdegradovaného laku. 
K tomu byl na základě zkoušek rozpustnosti zvolen aceton aplikovaný 
v gelovém nosiči.11 Tato metoda čištění laku se vyznačuje zmírněním 
rychlosti odtěkání rozpouštědla, dostatečným naměkčením lakové 
vrstvy a umožňuje přesnou a detailní aplikaci na povrch ztmavlého 
laku. [Coufalová, 2015]   
Některé komponenty betlému musely být po dostatečné konsolidaci 
původního materiálu rozebrány na části, aby mohly být provedeny 
restaurátorské zákroky. To se týkalo například plastických figur pro-
pojených dřevěnými kolíky či drátky do větších skupin či pohyblivého 
mechanismu. Rozebrání neunikla ani část rozsáhlého pozadí malo-
vaného na papíru adjustovaném na subtilním dřevěném rámu, který 
však vlivem křehkosti a napadení dřevokazným hmyzem neplnil svou 
funkci. Snímání papíru z rámu bylo prováděno mechanicky skalpe-
lem po aktivaci lepidla vodní párou. Rám byl v průběhu restaurování 
nahrazen novým. 
Některé papírové části betlému, zejména tzv. „terény“, byly podlepené 
nevyhovujícími papírovými vrstvami, u kterých průzkum prokázal nízké 
hodnoty pH. Vzhledem k tomuto faktu a k jejich silnému poškození bylo 
přistoupeno k jejich odstranění. Pro tento zákrok bylo u velmi zkřehlých 
částí nutné provést zajištění líce japonským papírem. Samotné odstra-
nění „podlepů“ bylo provedeno ve dvou fázích. V první fázi byla ztenčena 
vrstva podlepu mechanicky na sucho pomocí skalpelu. Ve druhé fázi byl 
papír nalepený přímo k dílu mírně vlhčen od rubu pomocí vodní páry 
a po nabobtnání adheziva byl papír podlepu zcela odstraněn. 
Papírové části byly po sejmutí zdegradovaných podlepů čištěny na 
kapilární textilii. Jedná se o velmi šetrný způsob tzv. „kapilárního“ čiš-
tění, při kterém demineralizovaná voda prochází kapilárami speciální 
textilie, na které je dílo položeno lícem vzhůru. Nečistoty jsou tak 
odplavovány spolu se vzlínající vodou procházející textilií a dílem. 
Jedním z předpokladů pro účinnost této metody je důkladné přilnutí 
čištěného materiálu ke kapilární textilii. Pokud se tak z důvodu např. 
tvarové deformace díla nestane, je nutné ty části, které dostatečně 
nepřilnuly dočistit jiným vhodným způsobem. Pro tento způsob lokál-
ního dočištění se v případě plošných papírových částí Dětenického 
betlému osvědčilo čištění za vlhka na nízkotlakém odsávacím stole 
za zvýšené teploty a tlaku.
Vyčištěné papírové části byly zbaveny přelepů z japonského papíru 
a ty, u kterých byla zjištěna nízká hodnota pH, byly ošetřeny nástřikem 
odkyselovacího roztoku 1% MMMK (methoxymagnesiummethylkar-
bonát) v methanolu.
Jelikož odstraněné rubové podlepy sloužily jako armatura zabraňující 
druhotné deformaci papírových částí, bylo nutné je nahradit, a to tak, 
že papírové objekty byly z rubu celoplošně zpevněny novou nosnou 
kostrou ze dvou vrstev  lepenky s alkalickou rezervou,12 v některých 
případech kvůli silnému reliéfnímu charakteru byly papírové části pod-
lepeny třemi vrstvami japonského papíru.13 (viz Obr. 4). Odpovídající 
tvar podlepených papírových částí byl upraven skalpelem. V případě 
malovaného papírového pozadí bylo postupováno odlišně. Zde bylo, 
vzhledem k nutnosti zajistit stabilitu rozměrného a těžce poškozeného 
pozadí, k celoplošnému podlepení zvoleno lněné plátno, jehož tvarová 
stálost byla zajištěna impregnací směsí pšeničného škrobu a Tylose 
MH 6000.14 Kvůli rozměrovému přesahu plátna, bylo následně takto 
podlepené pozadí vypnuto na nový dřevěný vypínací rám.
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Ztráty materiálu byly doplňovány podle povahy předmětu. V případě 
papírových částí byly úbytky řešeny formou doplňků z odlité dobar-
vené papíroviny,15 u plastických terénů byly ztráty nejprve podloženy 
japonským papírem16 a tmeleny rovněž dobarvenou papírovinou. Dře-
věné části byly doplňovány pilinovým tmelem,17 jehož povrch byl ještě 
opatřen subtilní vrstvou pružného voskopryskyřičného tmelu,18 který 
usnadnil aplikaci scelujících retuší. Specifickým poškozením v případě 
souboru trojrozměrných figur byla ztráta poloviny hlavy figury komi-
níka. Zde byl doplněk vytvořen přímo ze dřeva. Rekonstrukce části hlav 
byla provedena řezbou v lipovém dřevě a byla následně barevně tóno-
vána olejo-pryskyřičnými barvami.19, 20 [Vodrážková, 2018] Chybějící 
hmota papírmašé byla doplněna tmelem z dobarvené papíroviny na 
podkladu z japonského papíru.21 Tato místa byla separována roztokem 
běleného šelaku v etanolu. [Fujdiaková, 2018] 
Vzhledem k charakteru objektu, k jeho funkci, způsobu využití (veřejná 
prezentace) a v souladu s požadavkem investora, bylo přistoupenou 
k estetickému scelení lokálních ztrát v barevné vrstvě formou nápo-
dobivé retuše a rekonstrukce. Retušovaná místa byla před nanesením 
retuše separována 2% roztokem Paraloidu B 72 v toluenu. Lokální 
ztráty barevných vrstev byly retušovány nápodobivou retuší barvami 
respektujícími původní techniku jednotlivých objektů. Tak byly akvare-
lové a kvašové malby na papírových částech retušovány akvarelovými 
barvami Schmincke Horadam, zatímco u plastických figur a terénů, 
jejichž polychromie byla provedena barvami na olejové bázi, byla 
nápodobivá retuš provedena olejo-pryskyřičnými barvami Schmincke 
Musini.22 Povrch objektů retušovaných olejopryskyřičnými barvami 
byl na závěr opatřen nástřikem tenké ochranné vrstvy olejo-prysky-
řičného laku.23

Zatímco části dochované ve fragmentech s rozsáhlými ztrátami ori-
ginálu byly, jak je uvedeno výše, zrestaurovány a citlivě doplněny, 
zcela samostatnou kapitolu tvořily plošné figury, u nichž vysoký stu-
peň poškození, např. ztráta barevné vrstvy nebo papírové podložky, 
neumožňoval opětné použití v betlému, popř. části siluet, které se 
nedochovaly vůbec. Toto poškození bylo dvojího druhu – v prvním 
případě šlo o ztrátu celé papírové podložky, tak že z figury darovníka, 
popřípadě vegetace a města, zbýval jen malý fragment, v druhém 
případě šlo o povrchovou lakovou vrstvu natolik ztmavlou, že kresba 
pod ní nebyla téměř znatelná. V prvním případě probíhalo doplňování 
chybějících částí, popř. nahrazení poškozené figury či scény zcela nově 
vyrobenou, metodou analogické rekonstrukce podle jediné dochované 
fotografie betléma, pocházející z doby kolem roku 1941, a s využitím 
dochovaných grafických předloh ze soukromých sbírek či z dobových 
pramenů a literatury. 

Obr. 4 Jeden z „terénů“ před a po restaurování z líce a z rubu / One 
 of the „grounds“ before and after restoration from the front 
 and the reverse side

Obr. 5 Zrestaurovaná část těžce poškozeného fragmentu města (vlevo) a jeho zapojení do analogické a esteticky scelující rekonstrukce celku (vpravo)
 A restored part of a seriously damaged fragment of a town (on the left side) and its involvement in the analogical and aesthetically unifying 
 reconstruction of the whole (on the right side)
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Obr. 7 Stav po restaurování, detailní pohled na jednu z otočných 
 galerií s restaurovanými a rekonstruovanými figurkami. 
 V pozadí za autentickou hradbou a v popředí vlevo dole 
 se nachází analogická rekonstrukce města / Condition after 
 restoration and installation of Nativity scene from Dětenice 
 on the place of the new exposition

Obr. 6 Pohled do centrální části konstrukce betlému během jednoho 
 z kontrolních dnů / View into the central part of the construction
 of the Nativity scene during one of the control days

Obr. 8 Stav po restaurování a instalaci Dětenického betlému na místo nové expozice / Condition after restoration, detailed view of one of the revolving
 galleries with restored and reconstructed figures. In the background behind the authentic wall and in the foreground at the bottom left there 
 is the analogical reconstruction of the town

V druhém případě, kdy objekt pokrýval ztmavlý lak, který nebylo 
možné bez poškození originálu odstranit,  bylo využito metody infra-
červené fotografie, pomocí které byla zviditelněna původní kresba, 
jež byla pod ztmavlým lakem nečitelná, a která sloužila jako vodítko 
pro vytvoření kompletní analogické rekonstrukce.24

Posledním krokem restaurátorského zásahu byla adjustace jednotli-
vých částí zpět do jednoho celku. Šlo o náročnou operaci sestávající ze 
znovuobnovení dochované dřevěné kaskádovité konstrukce, osazení 
zrestaurovaného mechanického aparátu zahrnujícího nový elektrický 
pohon, dochované dřevěné soukolí, řemenné převody, kovová táhla 
a otočné galerie, dále osazení hracího stroje, rozmístění a upevnění 
základních velkých celků pozadí, terénů a architektury, a konečně 
postupné rozmisťování siluet vegetace, postav, jakož i pohyblivých figur.
Zvláštní péče byla věnována rozsáhlým částem betlému, které se nedo-
chovaly vůbec. Šlo zejména o scény města za centrálními hradbami 
a scénu města za chýší s Jezulátkem. Tyto poměrně rozsáhlé celky byly 
obnoveny taktéž formou analogické rekonstrukce podle dochova-
ných předloh ze soukromých sbírek (viz Obr. 5). Většina rekonstrukcí 
vytvořená akvarelovými barvami Schmincke Horadam byla na závěr 
patinována roztokem restaurátorských mastixových barev Maimeri 
Restaro v organických rozpouštědlech.
Před instalací všech zrestaurovaných částí betlému do expozice byl 
nově pořízen elektrický motor a elektroinstalace, části vzduchového 
měchu, přívod ke vzdušnici, uchycení zadní dálavy a některá drátěná 
táhla. Píšťaly varhan byly nově repasovány a naladěny (viz Obr. 6). Přes 
uvedené doplňky lze konstatovat, že na betlému je odhadem použito 
90 % původního materiálu.

ZÁVĚR 

Obnova Dětenického betlému byla náročnou akcí, která svým rozsa-
hem a různorodostí materiálů vyžadovala nejen dostatek času (v rámci 
denního studia probíhalo restaurování částí betlému na půdě Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli mezi léty 2012 a 2018), 
ale i nezbytné mezioborové spolupráce nejen profesionálů z oboru 
restaurování a péče o památky, ale i laické veřejnosti. Vždyť identifikace 
jednotlivých dochovaných částí betlému a jejich kompletace do celku, 
jakož i dohledávání vhodných materiálů pro obnovu mechanických 
částí betlému a nekončící pátrání po dobových grafických předlohách 
vhodných pro rekonstrukce chybějících částí by bylo nemyslitelné bez 
široké spolupráce mezi restaurátory, spolkem Dětenický betlém, z. s., 
soukromými sběrateli a betlémáři, kteří souhlasili s pořízením fotogra-
fií částí svých sbírek nebo dokonce část sbírek zapůjčili k porovnání 
a fotodokumentaci. Právě tuto činnost lze označit za práci takřka detek-
tivní, která by byla zcela nemyslitelná bez spolupráce všech zúčastně-
ných stran a bez jasného záměru, nadšení a výjimečné aktivity majitelů 
Dětenického betlému.



RECENZOVANÁ STUDIEFKR 2019 / ROČ. IX / Č. 1 

Ačkoli rodný dům Vincence Novotného v Dětenicích už dávno nestojí, 
nalezl jeho betlém útočiště v nedalekém Památníku Foerstrova rodu 
v místní části Osenice. Zde byl restaurovaný betlém na sklonku roku 
2018 poprvé představen veřejnosti. I když v současné době ještě není 
zcela kompletní, a bude postupně doplňován o několik posledních 
analogických rekonstrukcí chybějících siluet, nemůže se divák při 
pohledu na pohybující se a hrající betlém ubránit pocitu, že se stává 
svědkem zázraku (viz Obr. 7 a 8).

PODĚKOVÁNÍ

Obnova Dětenického betlému byla umožněna díky finančním darům 
vybraným ve veřejné sbírce. Vedle mnoha drobných příspěvků 
od občanů Brodku, Dětenic, Osenic, města Libáně a dalších, byl projekt 
podpořen soukromými společnostmi, nadacemi a městy Libáň a Jíčín.

POZNÁMKY

1 Mikrobiologický průzkum provedla a vyhodnotila Mgr. Bronislava  
 Bacílková z Národního archívu v Praze v únoru 2015. In: COUFALOVÁ,  
 Barbora. Restaurování vybraných papírových malovaných, kolorova- 
 ných a tištěných částí Dětenického betlému. Bakalářská práce. Univerzita  
 Pardubice, Fakulta restaurování. Vedoucí práce Josef ČOBAN. Lito- 
 myšl, 2015.
2 RTG průzkum byl proveden na radiologickém oddělení Litomyšlské  
 nemocnice J. Saksunem, DiS.
3 Materiálový průzkum provedly na Katedře chemické technologie 
 FR UPa Ing. Alena Hurtová, Ing Jiří Kmošek, Ing. Renata Tišlová, Ph.D.
4 DOMČÍKOVÁ, Petra. Restaurování vybraných papírových malovaných,  
 kolorovaných a tištěných částí Dětenického betlému. Bakalářská práce.  
 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. Vedoucí práce Josef  
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 Dětenického betlému. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta  
 restaurování. Vedoucí práce Josef Čoban. Litomyšl, 2015, st. 34.
5 Chemicko-technologický průzkum vypracovaný Ing. Alenou Hurtovou,  
 in: COUFALOVÁ, Barbora. Restaurování vybraných papírových malo- 
 vaných, kolorovaných a tištěných částí Dětenického betlému. Bakalářská  
 práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. Vedoucí práce Josef  
 Čoban. Litomyšl, 2015.
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 In: MEDOVÁ, Dominika. Restaurování souboru malířských uměleckých  
 děl na papíru. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restau- 
 rování. Vedoucí práce Mgr.art Luboš Machačko. Litomyšl, 2018.
7 TIŠLOVÁ, Renata. Bethlehem, St. Joseph Statue (Papier Maché), Report  
 on there search and analyzis of polychromy. Katedra chemické tech- 
 nologie, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice. Litomyšl, 2017.
8 Chemicko-technologický průzkum vypracovaný Ing. Alenou Hurto- 
 vou, in: COUFALOVÁ, Barbora. Restaurování vybraných papírových  
 malovaných, kolorovaných a tištěných částí Dětenického betlému.  
 Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. Vedoucí  
 práce Josef Čoban. Litomyšl, 2015.
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 slavou Bacílkovou, Národní archív v Praze, in: COUFALOVÁ, Barbora.  
 Restaurování vybraných papírových malovaných, kolorovaných a tiště- 
 ných částí Dětenického betlému. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice,  
 Fakulta restaurování. Vedoucí práce Josef Čoban. Litomyšl, 2015.
10 S přídavkem Ajatinu coby desinfekčního prostředku.
11 Gel byl vytvořen z 20 g Carbopolu E70 rozpuštěného v 20 ml demine- 
 ralizované vody, dále bylo přidáno 20 ml Ethomeenu C25, který  
 sloužil jako detergent, v závěru bylo přidáno 60 ml acetonu. Směs  
 byla mírně alkalická (pH 8,1).
12 Alphacell s gramáží 350 g/m2.
13 Japonský papír Kashmir 11g/m2.
14 Směs pšeničného škrobu a vodného roztoku Tylose MH 6000 
 v poměru 1:1.

15 Papírovina z Velkých Losin dobarvená Saturnovými barvivy, Synthe- 
 sia, a.s., Pardubice.
16 Japonský papír Kuozo 39 g/m2 lepeným adhezivem Acrylkleber  
 Lascaux 498 HV.
17 Tmel vyrobený z dřevěných pilin a dispersního lepidla na dřevo  
 značky Woodfix.
18 Tmel vyrobený ze směsi včelího vosku, damary a boloňské křídy. 
 Viz NICOLAUS, Knut. The Restoration of Paintings. Cologne, 1998, s. 241
19 Olejo-pryskyřičné barvy značky Schmincke MUSINI, separace rozto- 
 kem šelaku v ethanolu.
20 VODRÁŽKOVÁ, Michaela. Restaurování souboru malířských umělec- 
 kých děl na papíru. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta  
 restaurování. Vedoucí práce Mgr.art Luboš Machačko. Litomyšl, 2018.
21 Japonský papír Kuozo 39 g/m2.
22 Olejo-pryskyřičné barvy značky Schmincke MUSINI.
23 Viz SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika malby. Praha 2003, s. 207.
24 Více o průběhu rekonstrukce viz video: https://www.detenickybet- 
 lem.cz/.
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