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Článek prezentuje restaurátorský průzkum dvaceti obrazů Slovanské epopeje, který byl na konci roku 2016 proveden fotografickými 
a laboratorními metodami, archivním bádáním a zhodnocením dosavadních poznatků. Autor vycházel z přípravných kreseb, historických 
fotografií a především z možnosti zkoumat vlastní obrazy v expozici ve Veletržním paláci v Praze. Průzkum porovnával výsledky optických 
a fotografických procesů s laboratorním rozborem vzorků. Ultrafialové paprsky odhalily různé etapy oprav Muchova celku ve 20. století 
a rentgenové paprsky ukázaly postupný přechod od temperové techniky k olejomalbě a narůstající podíl užití olovnaté běloby. Ta byla po-
tvrzena chemickými rozbory i analytickými metodami v množství odebraných vzorků z posledních let vzniku cyklu. Stratigrafie představila 
velmi tenkou podkladovou vrstvu a také jemné vrstvy vlastní malířské tvorby.

Průzkum probíhal před deinstalací expozice a zapůjčením obrazů do Národního centra umění v japonském Tokiu a mimo jiné měl odpo-
vědět Galerii hlavního města Prahy na otázku, zda je možné díla rolovat a převážet do zámoří. Předkládaný příspěvek ukazuje, jak může 
takový technologický průzkum osvětlit přípravu autora a jeho vklad do budoucího zacházení s dílem.

ALFONS MUCHA: THE SLAV EPIC. TECHNOLOGICAL AND RESTORATION SURVEY

The article presents a restoration survey of twenty paintings of the Slav Epic, carried out at the end of 2016 by photographic and labo-
ratory methods, archival research and evaluation of current knowledge. The author based his work on preparatory drawings, historical 
photographs and, above all, the opportunity to examine the paintings, exhibited at the Veletržní Palace in Prague. The survey compared 
outcomes of the optical and photographic processes with laboratory analysis of samples. Ultraviolet rays revealed various stages of repai-
ring Mucha's work in the 20th century, and x-rays showed a gradual transition from tempera to oil painting and the increasing use of lead 
white. This was confirmed by chemical analysis and analytical methods in the number of samples taken from the last years of the cycle. 
Stratigraphy revealed a very thin undercoat as well as fine layers of the paintings.

The survey was carried out before the exhibition was de-installed and the paintings were rented to the National Art Center in Tokyo, Ja-
pan and, among other things, was to answer the Prague City Gallery's question whether the works could be rolled over and transported 
overseas. The present paper shows how such a technological survey can reveal the author's preparation and his contribution to future 
dealing with the work.
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ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ
Technologický a restaurátorský průzkum

TOMÁŠ BERGER

Během vystavení obrazů Slovanské epopeje (1912–1926) ve Veletržním paláci v Praze byl vzne-
sen požadavek na uskutečnění technologického průzkumu (Berger 2017). I příležitost, že díla 
byla souborně vystavena v adekvátních podmínkách, to poprvé v historii umožňovala. Kolekce 
obrazů se měla transportovat do zámoří a při té příležitosti se objevovaly různé, většinou ne-
podložené názory, že díla budou poničena (Pokorný 2016 online; sine 2017b online; sine 2018a 
online). Našli se i tací, kteří prohlašovali, že soubor obrazů bude transportem zcela zničen (sine 
2016 online; sine 2017a online).1

Obrazy během své stoleté historie mnohokrát cestovaly, vždy v narolovaném stavu tak, jak to 
Alfons Mucha (* 24. 7. 1860 Ivančice – † 14. 7. 1939 Praha) od počátku zamýšlel. Díla byla trans-
portována do zámoří, do Skandinávie i do dalších evropských kulturních center. Mucha si po 
zbytek svého života ponechal určité právo malby upravovat i opravovat, pokud to okolnosti vy-
žadovaly. Naposled obrazy restauroval v roce 1937, protože ve škole U Studánky v Praze-Hole-
šovicích, kde byla plátna uskladněna, týdny zatékalo. S ohledem na velký formát obrazů je nutno 

1 Celý soubor se po úspěšné a velmi navštěvované japonské výstavě vrátil v pořádku zpět do Prahy. V Národním centru 
umění v Tokiu obrazy vidělo během tří měsíců neuvěřitelných 662 tisíc lidí včetně císařské rodiny a výstavní projekt 
se stal třetí nejnavštěvovanější světovou výstavou umění (sine 2018a online; katalog výstavy viz Čiháková noshiro et al. 
2017). Je až s podivem, že se předem bez jakýchkoli racionálních argumentů a důkazů ozývaly hlasy, které záměrně 
snižovaly úspěch japonské výstavy a prohlašovaly, že obrazy byly jistě v Japonsku zničeny, a že těmto hlasům bylo po-
přáno v odborných kruzích sluchu (sine 2016 online; LUŠ 2017 online; cf. unáhlená tvrzení a protesty již kolem návratu 
Epopeje z Moravského Krumlova do Prahy viz Benediktová 2011 online; drtinová 2011 online). Tyto názory zcela rozptýlila 
dvojice následných výstav Muchova cyklu, která byla souběžně odstartována v Brně a Praze ke stoletému výročí vzniku 
republiky (sine 2018b online; sine 2018c online). Diváci na konci roku 2018 mohli vidět 9 velkých obrazů cyklu na brněn-
ském výstavišti a 11 zbylých obrazů v Obecním domě v Praze, kde je bylo možné zhlédnout exkluzivně i z rubové strany 
pláten. O obě výstavy byl enormní zájem. V současnosti stále není rozhodnuto, kde najde Slovanská epopej trvalý domov 
(k hledání místa pro Epopej v průběhu 20. století viz svatošová 2011).


