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KOMPLEXNÍ RESTAUROVÁNÍ FIGUREK 
Z HARTMANNOVA BETLÉMU Z TŘEBÍČE

Tomáš Hartman1 ● Luboš Machačko2 ● Jinke van der Meer2

1 Muzeum Vysočiny Třebíč
2 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Článek se zabývá první etapou komplexního restaurování figurek 
z Hartmannova betlému z 1. poloviny 19. století. Objekt je uložen v Muzeu 
Vysočiny v Třebíči. Jeho autorství je připisováno několika umělcům; hlav-
ním tvůrcem byl Václav Hartmann. Na základě neinvazivního a invazivního 
průzkumu byl navržen restaurátorský záměr a provedeno restaurování. 
Klíčová slova: betlém, Hartmann, průzkum, restaurování

COMPLEX RESTORATION OF FIGURES OF THE HARTMANN 
CHRISTMAS NATIVITY SCENE FROM TŘEBÍČ 
The article deals with the first stage of a complex restoration of figures 
of the Hartmann Nativity scene from the first half of the 19th century. 
The object is stored in the Vysočina Museum Třebíč. Its authorship 
is attributed to several artists; the main creator being Václav Hartmann. 
On the basis of non-invasive and invasive research, a restoration plan 
was proposed and, consequently, the restoration was carried out. 
Keywords: crib, Hartmann, research, restoration

(lubos.machacko@upce.cz)

Muzeum Vysočiny Třebíč (MVT) uchovává ve své sbírce pod inven-
tárním číslem 1_03_004 soubor betlémových figurek označený jako 
Hartmannův stavěcí betlém. Jedná se o jeden z nejstarších souborů 
třebíčského betlemářství.
Jak vlastně vypadá třebíčský betlém? Pro třebíčský betlém jsou typické 
figurky ručně malované na kartonu či vrstvě k sobě slepených papírů. 
Nejedná se jen o figurky postav, ale i zvířat, stromů či drobné flory. 
Jsou vsazeny do trojrozměrné scény, která připomíná skalnatou krajinu 
pokrytou mechem. Vznikají tak různé stráně, palouky a údolí, na kte-
rých se pasou stáda krav, ovcí či koz, v lese najdeme jelena s laní, srnky, 
zajíce… Celá scenérie je doplněna trojrozměrnými stavbami zámků, 
zřícenin hradů, najdeme zde i větrný mlýn, někdy malou poustevnu 
s mnichem kapucínem. Prý odsud vedou neviditelné schody do nebe…
Samozřejmě nechybí kulisa města Betléma a jeskyně Narození, která 
připomíná spíše polorozbořený chrám. K ní směřují darovníci, pastýři 
či tříkrálový průvod. Celou scénu na samém vrcholu ukončuje kulisa 
s krajinou, které se v Třebíči většinou říká „obloha“, „nebe“, „pozadí“ 
či „krajina“, v jiných betlemářských oblastech je to „dálina“ či „lončaft“.1

Vraťme se ale zpět k výše zmíněnému Hartmannovu betlému. Základ 
souboru tvoří figurky shromážděné Městským muzeem a Musejním 
spolkem. Jak betlém vypadal snad ve 30. letech minulého století, při-
bližuje fotografie z archivu MVT (obr. 1). Původní soubor byl několikrát 
rozšiřován, obsahuje totiž figurky s různými přírůstkovými čísly.

Obr. 1 Hartmannův betlém. Foto archiv Muzea Vysočiny Třebíč, inv. č. 
 3_04-1852 / Hartmann Nativity scene
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Figurky pochází z první poloviny 19. století, obloha je o něco mladší. 
Opatřena je nejen datací (1894), ale i signaturou. Autorem je Antonín 
Čeloud, významná postava třebíčského betlemářství. Za autory figurek 
jsou považováni Václav (otec) a František (syn) Hartmanovi. Václav 
Hartman (1742–1809) pocházel z Vrchlabí, usadil se však v Třebíči, kde 
se roku 1784 oženil s jistou Annou Holasovou. Václav je uváděn jako 
autor oltářního obrazu v kostele sv. Marka v nedaleké Stříteži. Jeho syn 
František (1788–1855) je v matrikách rovněž uváděn jako (umělecký) 
malíř, ale navíc i jako vysloužilý voják.2

K počátkům betlemářství se v Třebíči traduje příběh o jistém vojákovi, který 
si měl z války přinést několik figurek a podle nich, ve spolupráci s malí-
řem Hartmanem, vytvořit celý betlém. Ant. Žamberský vyslovil hypotézu, 
že oním vojákem mohl být právě František (nebo Václav) Hartman...3

Od roku 1945 je osud třebíčského muzea spojován se zdejším zámkem, 
kde muzeum sídlí do dnešních dnů. V roce 1965 zde byla zpřístupněna 
expozice věnovaná třebíčskému betlemářství. Hartmannův betlém 
byl její součástí dlouhých 45 let, tedy do roku 2010, kdy byly expozice 
zrušeny před plánovanou kompletní rekonstrukcí celého zámeckého 
objektu.
Instalace betlému ze stálé expozice však zdaleka neodpovídá situaci, 
kterou nám přibližuje historická fotografie (obr. 1). Betlém byl nově 
prezentován bez oblohy, ale s téměř totožnou architekturou (obr. 2 a 3).
Jak již bylo naznačeno výše, bez pěti let byl betlém vystaven celé 
půlstoletí, což se samozřejmě negativně projevilo na fyzickém stavu 
jednotlivých figurek. Právě soubor všech figur z betlému prochází 
v současné době náročným průzkumem a restaurováním na Fakultě 
restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

PRŮZKUM A RESTAUROVÁNÍ FIGUR Z HARTMANNOVA BETLÉMU

Metodika průzkumu
Před samotným restaurováním prošly figurky neinvazivním a invaziv-
ním restaurátorským průzkumem,4 jehož cílem bylo posouzení stavu 
jejich dochování a druhu a rozsahu poškození. Výsledky průzkumu 
sloužily jako podklad pro stanovení optimálního restaurátorského 
záměru.
Neinvazivní průzkum restaurovaných děl zahrnoval především vizuální 
zkoumání rozsahu poškození v denním rozptýleném světle, razantním 
bočním nasvícení a ultrafialové luminiscenci. Pro nasvícení figurek UV 
světlem byly použity lampy s trubicemi značky Philips TL – D 18 W BLB 
s rubínovým sklem. Fotodokumentace byla pořizována fotoaparáty 
typu Canon EOS 60D a Canon EOS 70D s objektivy EF-S 17–85 mm 
a EF-S 60 mm.
Invazivní průzkum sestával ze stěrů, které měly zjistit případné mik-
robiologické napadení, z měření pH papírové podložky a zkoušek 

stability a rozpustnosti barevných vrstev, přípisků a razítek, které 
se nacházely na rubové straně figurek. Měření pH na všech figurkách 
bylo provedeno pomocí dotykové elektrody typu AmpHel značky 
Hanna Instruments propojené s pH metrem OrionStar A111.

Výsledky průzkumu
Figury jsou malovány kvašovou technikou na papíru různé gramáže 
i původu. Většina z nich nese stopy pozdějších zásahů, jejichž cílem 
bylo figury zpevnit, popř. vyrovnat. Na reversu figur tak vidíme lokální 
vysprávky z různých druhů papíru, popř. výztuhy dřívky či špejlemi.  
Na rubové straně figur se vyskytuje taktéž velký počet razítek a nej-
různějších přípisků, psaných grafitovou tužkou či inkoustovým perem. 
Výraznými prvky zadních stran figur jsou dřevěné armatury různých 
profilů a velikostí, jejichž účelem bylo uchycení figur do konstrukce 
betlému. Armatury jsou přilepeny k papíru klihovým adhezivem. 
Vizuálním průzkumem byly zjištěny základní informace o celkovém 
stavu figurek. Všechny figurky byly z líce i rubu pokryty vrstvou pra-
chového depozitu a jiných nečistot, které místy výrazně potlačovaly 
původní barevnost. Mnoho figurek bylo výrazně deformováno připev-
něním ke dřevěným armaturám často pomocí silného nánosu klihu, 
což bylo patrné nejen v rozptýleném světle, ale zejména v razantním 
bočním nasvícení. Lepení armatur klihem způsobilo kromě defor-
mace též silné znečištění papírové podložky v podobě intenzivních 
tmavých zateklin. Okraje papírové podložky se rozvlákňovaly, třepily 
a vlivem ztráty adheze se rozvrstvovaly. Některé oblasti papíru, které 
byly vyřezány do subtilních tvarů (například paže, krky, zvířecí ocasy 
či hmatník houslí), byly v důsledku nešetrné manipulace značně poško-
zeny a často byly opatřeny další vyztužující armaturou či byly úplně 
odtrženy. Některé figurky vykazovaly také známky činnosti různých 
škůdců, ať už dřevokazného hmyzu či hlodavců, kteří způsobili další 
ztráty papírové podložky.
Nasvícením děl UV světlem nebyly odhaleny žádné dodatečné povr-
chové úpravy. Barevná vrstva na aversu byla poškozená zejména 
v místech deformací papíru. Na takových místech byla barevná vrs-
tva protkána sítí prasklin a uvolňovala se od podkladu. Místy zcela 
absentovala. Zkoušky stability barevné vrstvy prokázaly její mírné 
sprašování. Stupeň stability malby se lišil od figury k figuře. Příčinou 
byla nejen míra poškození, ale i druh použitého pigmentu. Zkoušky 
rozpustnosti přípisků a razítek na rubové straně figurek prokázaly velmi 
vysokou náchylnost vůči vlhkosti.
Druhotné vysprávky či dokonce celoplošné podlepy na reversu figur 
byly různého druhu. Jednalo se například o improvizované záplaty 
papírem vytrženým z dobových sešitů s ručně psaným textem nebo 
částmi notových zápisů. Jelikož jsme pojali podezření, že záznamovým 
prostředkem mnoha takových vysprávek byl železogalový inkoust, byl 
na příslušných figurách proveden betafenantrolinový test. 

Obr. 2 Hartmannův betlém ve stálé expozici. Foto archiv Muzea 
 Vysočiny Třebíč, 2004 / Hartmann Nativity scene in the 
 permanent exhibition. Photo archive of the Vysočina 
 Museum Třebíč, 2010

Obr. 3 Hartmannův betlém ve stálé expozici. Foto archiv Muzea 
 Vysočiny Třebíč, 2010 / Hartmann Nativity scene in the 
 permanent exhibition. Photo: archive of the Vysočina 
 Museum Třebíč, 2010
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Železogalový inkoust svou značnou kyselostí a volnými železnatými 
ionty způsobuje rozpad celulózových makromolekul, tudíž ztrátu sou-
držnosti papírové podložky v místech použití inkoustu. Betafenantro-
linový test má prokázat přítomnost těchto volných železnatých iontů 
zabarvením přiloženého kousku filtračního papíru namočeného v roz-
toku betafenantrolinu v ethanolu do růžova. Tato zkouška na většině 
testovaných figurkách vyšla pozitivně, ale koncentrace železnatých iontů 
byla jen velmi malá a jejich degradační účinek byl potlačen neutralizací.
Vzorky, na nichž se zjišťovalo případné aktivní mikrobiologického 
napadení, byly odebrány z  rubu několika figurek z  celého cyklu. 
Průzkum neprokázal významnou aktivitu, tudíž nebyla doporučena 
dezinfekce děl.5 Měření pH proběhlo po mechanickém očištění, a to 
z rubové strany každé restaurované figurky na dvou až třech místech. 
Hodnoty pH se povětšinou pohybovaly v kyselé oblasti.

Průběh restaurátorských prací 
Technika kvašové malby a přítomnost razítek a přípisků na rubové straně 
figurek vyloučila jakýkoli vodný způsob čištění. Čištění tedy proběhlo 
pouze suchou cestou pomocí měkkých polyuretanových hub a vlasových 
štětců, kterými byl odstraněn prachový depozit. Vzhledem ke skutečnosti, 
že barevná vrstva měla tendence se sprašovat, tak musela být konsolido-
vána aerosolem 0,5% roztoku vyziny v demineralizované vodě.
Naměřené hodnoty pH se povětšinou nacházely v kyselé oblasti, tudíž  
bylo přistoupeno k  neutralizaci 1% roztokem MMMK (methoxy 
magnesiummethyl karbonát) v  methanolu. Kontrolní měření pH 
proběhlo přibližně po dvou týdnech po procesu neutralizace. U měře-
ných figurek se hodnoty pH zvedly o více než jeden stupeň, bylo tedy 
dosaženo hodnot v neutrální až mírně zásadité oblasti.
Z  figur, jejichž papírová podložka byla deformovaná vlivem dře-
věné armatury nebo druhotných papírových vysprávek, byly tyto 
odstraněny. Dělo se tak i v případě, pokud na místě armatury nebo 
v jejím bezprostředním okolí došlo k perforaci podložky. Armatury 
a nevhodné vysprávky byly od papíru odděleny mechanicky po akti-
vaci klihu pomocí párového skalpelu nebo postupným nanášením 
4% roztoku Tylose MH 6000 v demineralizované vodě. Stejnou meto-
dou byla papírová podložka zbavena také klihových reziduí. 
K ošetření povrchu dřevěných armatur byl použit bělený včelí vosk 
v technickém benzínu. 
Ztráty papírové podložky byly doplněny různými způsoby podle jejich 
charakteru. Různé perforace a otvory vzniklé působením škůdců byly 
vyspraveny tónovanými papírovými dolitky6 či papírovým tmelem 
připraveným z vláken tónovaných dolitků, pojených 4% roztokem 
Tylose MH 6000 v demineralizované vodě nebo 4% roztokem Klucel G 
v ethanolu. Trhliny a povrchové ztráty papírové podložky byly vyspra-

Obr. 4 Dromedár, stav před restaurováním, avers. Foto K. Bartoníková, 
 2021 / Dromedary, condition before restoration, obverse

Obr. 5 Dromedár, stav před restaurováním, revers. Foto K. Bartoníková, 
 2021/ Dromedary, condition before restoration, reverse

Obr. 6 Dromedár, stav po restaurování. Foto K. Bartoníková, 2021
 Dromedary, condition after restoration

veny pomocí tónovaného japonského papíru.7 Stejným způsobem byly 
zpevněny i oblasti náchylné na ohyb při manipulaci a místa nesoucí 
známky mechanického poškození. 
Papírové podložky figur byly vyrovnány mírným navlhčením v klimatické 
komoře a následným vložením do knihařského lisu mezi proklady z Holly-
texu a filtračních papírů. Pro figury, kterým nebyly z rubu odstraněny arma-
tury, bylo nutné před vložením do lisu vytvořit speciální formy ze silných 
lepenek s výřezem na armatury, aby mohly být figurky lisovány i s nimi.
Pro zachování celkového estetického dojmu bylo přistoupeno k doplnění 
ztrát barevných vrstev a vyspravených míst scelovací retuší. Místa, kde 
byla okolní barevná vrstva nanesena v tenkých vrstvách, byla retušována 
pomocí suchého pastelu značky Derwent. Na oblasti se silnějším nánosem 
barevných vrstev se osvědčilo použití utřených pigmentů značek Kremer 
a Schmincke pojených roztokem Klucelu G v ethanolu, a to pro jejich vyšší 
krycí schopnost. Pastelem retušovaná místa byla následně ještě lokálně 
zafixována aerosolem 0,5% roztoku vyziny v demineralizované vodě.
Závěrečná adjustace zrestaurovaných figurek formou přenosného boxu 
z alkalické lepenky byla navržena na základě dohody se zadavatelem. 
Box bude obsahovat jednotlivá patra z lepenek na kterých budou figury 
přichyceny odnímatelnými melinexovými pásky. Tak bude zajištěna 
možnost případného badatelského využití nebo bezpečného vyjmutí 
za účelem výstavy. Materiály použité při adjustaci jsou archivní kvality 
v souladu s normou ISO 9706.
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ZÁVĚR

Výše popsané restaurování figurek z Hartmannova betlému provedli 
studenti Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice v  Litomyšli. Restaurování figur 
Hartmannova betlému, kterých je přibližně pět set, je společným něko-
likaletým projektem Muzea Vysočiny Třebíč a Fakulty restaurování. 
Tento článek pojednává o první etapě obnovy, která proběhla v roce 
2021 a při které bylo zrestaurováno sto figurek. Další figury souboru 
se budou restaurovat v dalších etapách během následujících let. Cílem 
restaurování figur je obnovit jejich materiálovou soudržnost a navrátit 
jim (alespoň do určité míry – vzhledem k rozsahu poškození) jejich 
původní estetický účin. Obnovu souboru figur Hartmannova betlému 
chápeme jako drobný, ale důležitý příspěvek k uchování povědomí 
o tradici třebíčského betlémářství.
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