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RECENZOVANÁ STUDIE

VZNIK STŘÍBRNÝCH SOCH PRO NÁHROBEK SV. VOJTĚCHA
DO KATEDRÁLY SV. VÍTA V PRAZE
Ivan Houska
restaurátor, Houska a Douda s.r.o.

Příspěvek prezentuje postup zhotovení odlitků soch pro náhrobek
sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta v Praze. Původní sádrové modely sousoší třech postav, které pocházejí ze čtyřicátých let 20. století, musely
být pro potřebu dalšího zpracování restaurovány. Následně byly
z modelů sejmuty kaučukové formy z Lukoprenu pro voskové modely.
Každá socha byla členěna na několik dílů, které byly následně odlity
ze stříbrné slitiny technologií na ztracený vosk. Odlitky byly chemicky
a mechanicky čištěny, přičemž bylo nutné dále povrch pečlivě cizelovat. Během opracování byl kladen důraz na respektování výtvarného
ztvárnění původního modelu díla, se zřetelem zejména na obličejové
partie soch a jejich ruce. Jednotlivé díly byly spojovány svařováním
metodou TIG v ochranné atmosféře oxidu uhličitého. Kompletované
sousoší bylo připevněno na konstrukci kopírující kamenný podstavec
náhrobku. Stříbrný povrch byl dále chemicky patinován a konzervován
včelím voskem. Ryzost stříbrné slitiny 925/1000 byla potvrzena puncovní značkou. Závěrečná instalace sousoší proběhla přímo v pražské
katedrále v dubnu 2018.
Klíčová slova: sousoší, stříbro, odlévání kovů, katedrála sv. Víta

CREATION OF THE SILVER STATUES FOR THE TOMBSTONE
OF ADALBERT OF PRAGUE IN ST. VITUS CATHEDRAL IN PRAGUE
The paper presents the process concerning how the casts were
made for the tombstone of Adalbert of Prague in St. Vitus cathedral
in Prague. The original plaster models of a sculptural group of three
figures which come from the 1940’s had to be restored for the purpose
of further processing. Afterwards, the rubber moulds of Lukopren
for wax models were removed from the models. Each statue was
segmented into several parts which were afterwards cast of silver
alloy using the lost-wax casting. The casts were cleaned chemically
and mechanically, and it was necessary to refine the surface carefully.
During the working, the emphasis was put on respecting the portrayal
of the original work model, particularly with regard to facial areas of
the statues and their hands. The single parts were connected using
the TIG welding technique in an inert atmosphere of carbon dioxide.
The completed sculptural group was fastened to the construction
which copies the stone pedestal of the tombstone. The silver surface
was further patinated and conserved using bee wax. The fineness of
the silver alloy 925/1000 was confirmed by an assay mark. The final
installation of the sculptural group took place right in the Prague
cathedral in April 2018.
Key words: sculptural group, silver, casting of metals, St. Vitus cathedral

Ivan Houska je uměleckým pasířem a licencovaným restaurátorem
pasířských a uměleckořemeslných kovotepeckých děl a nepolychromovaných sochařských děl z kovu. V roce 1992 založil s Petrem
Doudou firmu Houska & Douda s.r.o. Restauroval řadu významných
a unikátních památek a kovových artefaktů, od sakrálních předmětů
až po bronzové sochy. (info@houska-douda.cz)

HROB SV. VOJTĚCHA
Dne 23. dubna 997 zemřel mučednickou smrtí druhý pražský biskup
sv. Vojtěch1, jehož ostatky nechal Boleslav Chrabrý uložit ve Hnězdně,
odkud je roku 1039 kníže Břetislav I. převezl do Prahy.
Místo hrobu sv. Vojtěcha je nesporně známo od 23. dubna 1396, kdy
byly ostatky tohoto světce přeneseny do nově vybudované hrobky
v hlavní lodi chrámu sv. Víta. Spolu se sv. Vojtěchem zde byly uloženy
také ostatky sv. Pěti bratří. Na výstavbu chóru gotické katedrály navázala totiž v roce 1392 výstavba transeptu a navazujícího trojlodí. Neví
se, do jaké míry bylo toto trojlodí dokončeno do husitských bouří,
kdy byla výstavba katedrály přerušena, ale existující část umožňovala
běžný chrámový provoz.
Katedrála byla těžce poškozena požárem Hradu 2. června 1541,
po němž stojící části trojlodí zanikly. Nezanikl však hrob sv. Vojtěcha.
V sedmdesátých letech 16. století nad ním byla zbudována renesanční
kaple podle projektu architekta Ulrica Aostallise.
Situaci změnila až v 19. století dostavba katedrály. Hrobka sv. Vojtěcha
byla v roce 1879 otevřena, prozkoumána a ostatky měly být přeneseny
jinam. Kaple sv. Vojtěcha byla poté zbořena. V dostavěném chrámu
mělo být místo připomenuto oltářem, pro nějž byl zřízen základ, ale
k vlastní realizaci záměru již nedošlo. Hrobka pod ním postupně upadla
v zapomnění.
Příjemným překvapením proto byly výsledky krátkého archeologického průzkumu v únoru 1996, který zjistil, že se hrobka dochovala
z podstatné části ve stavu, v jakém byla v roce 1396 vybudována.
Porovnání s dokumentací pořízenou v roce 1879 ukázalo, že byly
odstraněny všechny nadzemní části a také jedna vrstva kamenů
hrobky. Vlastní hrobová jáma o rozměrech 222 × 71 cm, vybudovaná
z pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů, byla uvnitř rozdělena
na dvě nestejně velké části. Větší byla prázdná. Menší obsahovala
dřevěnou schránku, vyplněnou stavební sutí, a olověnou destičku
s nápisem informujícím o událostech roku 1879.
Podle kresebné dokumentace, pořízené před zbořením kaple sv. Vojtěcha v roce 1879, zůstal světcův hrob pravděpodobně až do této
doby ve své gotické podobě. Některé části vlastní tumby musely být
zřejmě vyměněny; v popisu následků požáru v roce 1541 se výslovně
uvádí, že „hrob toliko sám sv. Vojtěcha, jenž jest z bílého mramoru vprostřed kostela, zůstal zpukaný“. Po zboření kaple a snížení hrobu téměř
na úroveň podlahy nové části chrámu začala Jednota pro dostavění
chrámu s realizací nové úpravy, ta však zůstala nedokončena. Proveden
byl pouze velmi masivní obrubník ze sliveneckého mramoru, který měl
vymezit základový stupeň náhrobku.
Otázku konečné úpravy hrobu i uložení ostatků sv. Vojtěcha otevřela
Metropolitní kapitula u sv. Víta v roce 1995. U příležitosti jubilea
sv. Vojtěcha a návštěvy papeže Jana Pavla II. ve dnech 25.–27. dubna
1997 byla provedena úprava hrobového místa dle návrhu architekta
B. Fanty (Obr. 1).
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Obr. 2

Obr. 1

Dokončený sádrový model k lití byl v roce 1947 vystaven
v katedrále. Zdroj: Archiv arcibiskupství, autor snímku neznámý
Completed plaster moulding model was exhibited in the
cathedral in 1947. Source the archbishopric archive, unknown
author of the picture

HISTORIE VZNIKU NÁHROBKU SV. VOJTĚCHA V KATEDRÁLE
Z výročních zpráv Jednoty pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta
na Hradě pražském:
1936
Byla vypsána soutěž Jednotou pro dostavění chrámu sv. Víta na Hradě
pražském na náhrobek sv. Vojtěcha, který měl být zbudován v hlavní
chrámové lodi.

Úprava hrobového místa v katedrále sv. Víta od architekta
Fanty, provedená v roce 1997 u příležitosti jubilea sv. Vojtěcha.
Foto © Ivan Houska / Adjustment of the grave place in the
St. Vitus cathedral by architect Fanta which was made in 1997
on the occasion of the St. Adalbert’s millennium

1947–1948
Náhrobek je vystaven v katedrále sv. Víta jako konečný model uznaný
Jednotou pro dostavění chrámu2, „mohlo dojít k odlití“. Úlohu investora
na sebe plně přebírá Arcibiskupství pražské a v katedrále v blízkosti
sádrového modelu se vybírají peníze a stříbro na materiál ke zhotovení
stříbrného náhrobku. (Obr. 1)
Je to doba, kdy na svatovojtěšském stolci působí arcibiskup pražský Josef
kardinál Beran, který tomuto dílu požehnal a podporoval jeho realizaci.
1948
Po únorovém puči a státním převratu Státní statky zabírají majetek
Bartoně z Dobenína i se sochařským ateliérem. Komunistická Kancelář prezidenta republiky zabírá majetek Jednoty i s penězi a stříbrem
vybíraným pro realizaci náhrobku3 a v intencích proticírkevní politiky
nehodlá dílo již realizovat. Hrozilo reálné nebezpečí, že bude sádrový
model, vystavený v té době stále v katedrále, fyzicky zlikvidován, proto
Karla Vobišová Žáková s rodinou a přáteli sádrový model tajně v noci
rozebírá a odváží do svého bytu.

1937
Porota udělila 2. cenu návrhu architekta J. Štěpánka a akademické
sochařky Karly Vobišové Žákové (1887–1961), kterým Jednota nezávazně zadala provedení tohoto návrhu v 1/3 skutečné velikosti.

1997
Snaha o realizaci náhrobku v roce 1997 u příležitosti jubilea sv. Vojtěcha
a návštěvy papeže Jana Pavla II., jak již bylo zmíněno, nevyšla. (Obr. 2)
Sádrové modely byly převezeny do slévárny v Horní Kalné, kde zůstaly
vlastně až do roku 2017.

1938
Po provedení třetinového modelu Jednota zadala autorce zhotovení
modelu o 2/3 skutečné velikosti.

2017
Modely byly převezeny k restaurování na Akademii výtvarných umění
v Praze.4

1939
Aby usnadnila práci akademické sochařce Karle Vobišové Žákové
na sousoší náhrobku sv. Vojtěcha, upravila pro ni Jednota ateliér
v Kanovnické ulici, aby mohla pokračovat na dvoutřetinovém hliněném modelu.

2018
Dne 1. 2. 2018 byly sádrové modely vystaveny v katedrále a odtud
posléze převezeny do slévárny HVH, s.r.o., v Horní Kalné. Dne 21. 2. 2018
byly první stříbrné odlitky dodány do pasířské dílny Houska & Douda
s.r.o. Montáž kamenného soklu náhrobku se uskutečnila dne 12. 4. 2018
a stříbrných soch pak 17. 4. 2018.

1940
V květnu paní Karla Vobišová Žáková dokončila dvoutřetinový hliněný
model v ateliéru v Lahovicích, který jí dal k dispozici pan Cyril Bartoň
z Dobenína, a 8. 6. 1940 umělecký odbor Jednoty jednomyslně uznal,
že je model konečný, a Jednota objednala definitivní model náhrobku
ve skutečné velikosti.
V průběhu války byla práce na modelu pomalejší, ale byl vytvořen
sádrový model 1 : 1, ještě ne definitivní. Po válce v roce 1945 byl tento
sádrový model krátce vystaven v katedrále nad původním hrobem
sv. Vojtěcha společně s lebkou sv. Vojtěcha jako poděkování za konec
války. Sádrový model se pak vrací do ateliéru v Lahovicích a autorka
pokračuje na dokončení modelu 1 : 1.

REALIZACE STŘÍBRNÝCH SOCH
Vzhledem k tomu, že slévárna bratří Pavla a Petra Horáků v Horní Kalné
neměla zkušenosti s odléváním takto velkých kusů ve stříbře5, byl
požádán o konzultaci pan Petr Polívka6, který přenesl naše požadavky
na svého dodavatele stříbrného materiálu firmu LEGOR GROUP v Itálii. Naše požadavky byly: předpokládaná síla stěny 3–4 mm, velikost
jednotlivých dílů odlitků do 30 kg, dobrá zatékavost materiálu při lití,
svařitelnost vlastním materiálem, nepraskavost – měkkost nejenom
vlastních odlitků, ale i svárů pro další ciselování. Na základě zadání
nám byla doporučena slitina stříbra a mědi s jejich značením S925PT.7

FKR 2019 / ROČ. IX / Č. 1

RECENZOVANÁ STUDIE

FORMOVÁNÍ A LITÍ
Ve slévárně v Horní Kalné byly ze sádrových modelů sejmuty lukoprenové formy pro voskové modely. Dělení soch na jednotlivé díly bylo
provedeno tak, aby sváry byly na logických a přístupných místech.
Každá socha byla rozdělena přibližně na sedm dílů. Voskové modely
byly následně zaformovány a odlity technologií na ztracený vosk
z výše zmíněné stříbrné slitiny. (Obr. 3–8)

Obr. 4

Odlévání slitiny stříbra do formy. Foto © Pavel Horák / Mould
casting of silver alloy

Obr. 3

Stříbrný granulát. Foto © Pavel Horák / Silver granulate

Obr. 5

Odlitky hlav světců po vyjmutí z forem a omytí. Foto © Pavel
Horák / Casts of the heads of saints after the removal from
the moulds and after washing

Obr. 6 a

Berla po odlití a odřezání nálitků. Foto © Ivan Houska / Crosier
after casting and cutting off the lugs

Obr. 6 b

Ruka po odlití a odřezání nálitků. Foto © Ivan Houska / Hand
after casting and cutting off the lugs

Obr. 7

Na odlitcích zůstaly stovky různě velkých kuliček.
Foto © Ivan Houska / Hundreds of balls of different sizes
remained on the casts

Obr. 8

Detail nedolitého okraje stříbrného dílu. Foto © Ivan Houska
Detail of a misrun edge of a silver part
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Stav stříbrných odlitků při převzetí k dalšímu zpracování
v cizelérské a restaurátorské dílně. Foto © Ivan Houska
Condition of the silver casts after the takeover for further
enchasing and restoration in the workshop

ČIŠTĚNÍ A SPOJOVÁNÍ ODLITKŮ

Obr. 10 a, b Moření stříbrných odlitků / Pickling of the silver casts

Nejprve byly odlitky mořeny ve vodní lázni s kyselinou sírovou8.
Po moření byly odlitky několikrát omyty vodou s detergentem a otryskány tlakovou vodou. Při tryskání vodou se stále uvolňovalo formovací
médium.9 (Obr. 9–10 a, b)

Každý takto vyčištěný odlitek se postupně obrušoval, kuličky byly odsekávány, okraje zapilovány a provedlo se první ciselování. Samozřejmě
největší péče byla věnována hlavám a rukám postav.10 (Obr. 11–13)

Obr. 11

Detail kuliček na stříbrném povrchu / Detail of the small balls
on the silver surface

Obr. 12

Hlava sv. Radima po ciselování a hlava sv. Radly před
ciselováním / St. Radim’s head after enchasing and St. Radla’s
head before enchasing

Obr. 13

Ciselování hlav světců / Enchasing of the heads of saints

Obr. 14

Postava sv. Vojtěch volně sesazená z jednotlivých dílů
St. Adalbert’s figure loosely matched from the individual parts

Teprve po ciselování jednotlivých dílů bylo přikročeno k sestavování
soch do celku.
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Jednotlivé stříbrné díly k sobě byly svařovány stejným materiálem.
Nejprve jsme si válcovali svařovací dráty z vyřezaných licích kanálků,
ale při svařování jsme zjistili, že nečistoty a keramika z forem, která
zůstává v licích kanálech, nám neumožňuje vytvořit kvalitní sváry.
Proto jsme si licí kanály znovu přetavili do prutů, které jsme následně
vyválcovali do drátů síly cca 2–3 mm. Z jednoho prutu o síle cca 8 mm
a délce 14 cm jsme vyválcovali drát o síle 2 mm a délce 110 cm
(Obr. 14–17).

Svařovalo se technologií TIG pod ochrannou vrstvou kysličníku uhličitého. Zkoušeli jsme také helium, ale neosvědčilo se nám. Co se
nám ovšem osvědčilo, bylo pulzní svařování, tedy střídání střídavého
a stejnosměrného proudu.

Obr. 15

Válcování svářecích stříbrných drátů / Rolling of the welding
silver wires

Obr. 16

Sváření jednotlivých dílů technologií TIG / Welding of the
individual parts using the TIG technique

Obr. 17

Detail provedeného sváru / Detail of the performed weld

Obr. 18

První sesazení celé postavy sv. Vojtěcha / The first matching
of the whole figure of St. Adalbert

Obr. 20

Kompletované sousoší sv. Vojtěcha / Completed sculptural
group of St. Adalbert

Obr. 19

Postavy sv. Radima a Radly v průběhu sestavování / St. Radim’s
and Radla’s figures during the matching
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SESTAVENÍ SOUSOŠÍ A FINÁLNÍ ÚPRAVY
Sestavení celého sousoší se provádělo na konstrukci, která přesně
kopírovala kamenný sokl náhrobku. Postavy Radima a Radly, klečící
na zadním kamenném stupínku, byly rukama spojeny s Vojtěchem.
Radla11 je v kontaktu oběma rukama a byl spojen svařováním, kdežto
Radim byl montován až na místě (viz. Obr. 18–21).

Obr. 21

Dřík berly byl vyroben ze stříbrného plechu síly 1 mm / Crosier
shaft was made of silver sheet 1 mm thick

Pro patinování stříbrných soch jsme nejprve zkusili polysulfidovou
patinu, ale výsledek nás neuspokojoval, povrch šel přes červenohnědou do černa. Proto jsme nakonec povrchovou úpravu provedli patinou, kterou používáme na cín ze síranu měďnatého a kyseliny solné
(viz Obr. 22–23). Fixace povrchu stříbra byla provedena několika vrstvami včelího vosku.

Obr. 22

Sochařským dozorem byli pověření prof. P. Siegel a doc. Kotalík z AVU
v Praze, kteří docházeli do naší cizelérské a restaurátorské dílny v průběhu
prací. (Obr. 23) Z Arcibiskupství pražského byla přítomna sestra Dominika
a jednou se zúčastnil návštěvy též i Jeho Excelence kardinál Dominik Duka.

Obr. 24

Obr. 23

Konzultace k průběhu patinování povrchu s prof. P. Sieglem.
Na pravé ruce Radima v popředí je montýrka pro připojení
k hlavě Vojtěcha, kterou podpírá / Consultation on the
progress of surface patinating with prof. P. Siegel. On the right
Radim’s hand in the foreground is a flange joint for connecting
to Adalbert’s head which it supports

Povrchová úprava patinováním / Surface treatment using
patinating

Detail puncovní značky vyražené na sousoší sv. Vojtěcha
Detail of assay mark stamped on the sculptural group
of St. Adalbert

Kontrola ryzosti stříbrné slitiny byla potvrzena puncovní značkou –
vlevo úřední značka HDP (Houska–Douda–Pasířství) a vpravo značka
ryzosti pro stříbro 925/1000 (Obr. 24). Pracovníci puncovního úřadu,
kteří prováděli značení, se setkali s takovým objemem stříbra u jednoho objektu pravděpodobně poprvé a zřejmě se nebude obdobná
zkušenost v nejbližší době opakovat. Celkově jsme nakoupili cca12
371 kg stříbra, celková váha stříbrných soch je 308 kg. Zbylo cca 59 kg,
přičemž celkové ztráty jak kovolijců, tak i naše (během zpracování
odlitků a kompletace sousoší) byly 4 kg.
Závěrečná montáž a instalace sousoší proběhla přímo v katedrále
sv. Víta dne 17. 4. 2018. Následně ve čtvrtek 19. dubna, ve stejný okamžik, kdy byly ve Vatikánu vyzdviženy ostatky kardinála Berana, bylo
v katedrále sv. Víta slavnostně odhaleno a požehnáno sousoší sv. Vojtěcha,
Radly a sv. Radima. (Obr. 25 a, b–28).
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Obr. 25 a, b

Montáž soch v katedrále sv. Víta proběhla dne 17. 4. 2018

Obr. 26

Ivan Houska starší a mladší při dokončování soch / Ivan Houska
senior and junior during the completing of statues

Obr. 28

Detaily soch po dokončení – zadní pohled / Details of statues
after completing – back view

RECENZOVANÁ STUDIE

/ Assembly of statues in the St. Vitus cathedral took place at 17. 4. 2018

Obr. 27

Detaily soch po dokončení – boční pohled / Details of statues
after completing – side view

Obr. 29

Čelní pohled na náhrobek sv. Vojtěcha. „Svatý Adalbert biskup“
(Adalbert bylo Vojtěchovo řeholní jméno) / Front view of the
tombstone of St. Adalbert (Vojtěch in Czech). „Saint Adalbert
the bishop“ – Adalbert was his monastic name
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ZÁVĚREM

RECENZOVANÁ STUDIE
P. Polívka je zlatník se zaměřením na vakuové lití stříbra.
S925PT (Ag 94%, Cu 6%) je hlavní slitina pro 925 ‰ stříbrné šperky,
může být legována z ryzosti 925 ‰ do 935 ‰. S925PT je vhodná
pro kontinuální lití a lití polotovarů, jako jsou plechy a dráty. Slitina
může být také použita pro odlévání vosku v uzavřených systémech.
Hlavní procesy, pro které lze použít S925PT, jsou masivní a dutá
výroba, lisování a výroba trubek TIG.
8
V poměru 1 díl kyseliny ku 20 dílům vody.
9
Keramika.
10
Každá hlava byla cizelována dva dny.
11
Z čelního pohledu vlevo.
12
Samozřejmě jsme vše evidovali v gramech, ale zde jsou uvedena
zaokrouhlená čísla v kilogramech.
13
Do učení k mistrovi Leonardu Beitlerovi jsem nastoupil v roce 1969.
6
7

Bylo mi ctí se podílet na této realizaci. Skoro po každé takové práci
si říkám, že už mne nic tak zajímavého nepotká. Avšak vzhledem
k charakteru mojí práce, skoro padesáti letům praxe13 a lásce, s jakou
ji provádím, se naštěstí mýlím. Stále se objevují nové a nové výzvy
a stále se učím poznávat nové nebo zapomenuté technologie, a to
je prostě radost.

POZNÁMKY
1

2

3

4

5

Vojtěch byl Slavníkovec a vyvraždění svého rodu na Libici přežil díky
tomu, že byl v té době v Římě.
Náhrobek zachycuje moment vzkříšení sv. Vojtěcha, jehož svědky
jsou jeho učitel Radla a sv. Radim, nevlastní bratr sv. Vojtěcha,
budoucí první polský arcibiskup.
Stříbro bylo údajně na Hradě až do Sametové revoluce a potom
záhadně zmizelo.
Restaurování poškozených sádrových modelů sousoší provedl profesor Petr Siegl se svými žáky.
Ostatně tyto zkušenosti nemá skoro nikdo, protože se jednalo
o naprosto unikátní realizaci.

ZDROJE
•
•

Archiv arcibiskupství pražského
Dokumenty Spolku pro dostavbu katedrály sv. Víta

